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- S-a schimbat zicala “capul
face, capul trage”. Acum, Po-
pescule,  “capul face, subalter-
nul trage”.
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Se asfalteazã,
începând de ieri,
pe „Bariera
Vâlcii”.
Viceprimarul
Craiovei, Dan
Daºoveanu, cel
care
supravegheazã
de câteva luni
aceastã lucrare,
a declarat cã
strada trebuie sã
fie gata pentru
recepþie de
Paºte. Termenul
de douã
sãptãmâni nu
poate fi schimbat
decât dacã vor fi
ploi torenþiale în
aceastã
perioadã. 33333 AC
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Rectorul Universitãþii din Craio-
va, prof. univ. dr. Cezar Spânu, s-a
trezit aproape ex-abrupto – deºi ºtia
cã momentul va veni – în faþa unor
asperitãþi, deloc uºor surmontabile:
selectarea decanilor de facultãþi în
temeiul unui Regulament, adoptat în
ºedinþa Senatului Universitãþi, în data
de 4 aprilie 2012 ºi actualizat în se-
dinþa Senatului din 29 aprilie 2015,
cu o procedurã susceptibilã, mai
degrabã “capcane”, a provoca difi-
cultãþi majore la punerea în practi-
cã. Legea Educaþiei Naþionale (1/
2011) menþioneazã la art. 207, al. 5
lit. b, ºi art. 211, al. 4, în cazul de-
canilor, cã aceºtia sunt “selectaþi
prin concurs public, organizat de
noul rector, la nivelul facultãþii
ºi validat de Senatul universitar”.

DoljeanulDoljeanulDoljeanulDoljeanulDoljeanul
care care care care care ºººººi-a ucisi-a ucisi-a ucisi-a ucisi-a ucis
nevasta în bãtaienevasta în bãtaienevasta în bãtaienevasta în bãtaienevasta în bãtaie
din geloziedin geloziedin geloziedin geloziedin gelozie
stã  10 anistã  10 anistã  10 anistã  10 anistã  10 ani
la pula pula pula pula puºººººcãriecãriecãriecãriecãrie

ªapte eleviªapte eleviªapte eleviªapte eleviªapte elevi
craiovenicraiovenicraiovenicraiovenicraioveni
se luptã pentruse luptã pentruse luptã pentruse luptã pentruse luptã pentru
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de informaticãde informaticãde informaticãde informaticãde informaticã

Manifestare de galã la decer-
narea premiilor obþinute de ele-
vii clsalor a IX-a – a XII-a, la
faza naþionalã a Olimpiadei de
informaticã, care avut loc la
Craiova. Au fost acordate me-
dalii de aur, argint ºi bronz, care
au statutat pregãtirea tinerilor,
cu atât mai mult cu cât toate
activitãþile s-au desfãºurat  în
memoria lui Mihai Pãtraºcu,
cel despre care se spune cã a
revoluþionat aceastã disciplinã.

ShakespeareShakespeareShakespeareShakespeareShakespeare
ºi muzicã,ºi muzicã,ºi muzicã,ºi muzicã,ºi muzicã,
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Preºedintele Ucrainei face
o vizitã oficialã la Bucureºti
Preºedintele Ucrainei, Petro Poroºenko, va

efectua mâine o vizitã oficialã în România, el
urmând a fi primit la Palatul Cotroceni de
ºeful statului român, Klaus Iohannis. ªeful
statului ucrainian are în program ºi un prânz
cu premierul Dacian Cioloº. În luna februa-
rie, preºedintele României, Klaus Iohannis,
a avut o întrevedere cu preºedintele Ucrai-
nei, Petro Poroºenko, în marja Conferinþei
Internaþionale de Securitate de la München,
informa atunci Preºedinþia României. Potri-
vit comunicatului remis MEDIAFAX, în ca-
drul discuþiilor, cei doi înalþi demnitari au abor-
dat câteva dintre principalele aspecte de pe
agenda bilateralã, inclusiv în perspectiva vi-
zitei oficiale pe care preºedintele Ucrainei o
va întreprinde în România în acest an. Con-
vorbirile au evidenþiat progresele deja înre-
gistrate pe anumite dosare bilaterale ºi do-
rinþa ambelor pãrþi de a avansa în implemen-
tarea proiectelor comune aflate în derulare.
Ultima vizitã la nivel înalt a fost pe data de 17
martie 2015, când Iohannis a mers în vizitã
oficialã la Kiev.

Legea privind defãimarea
însemnelor României, adoptatã
tacit de Senat
Senatul a adoptat tacit propunerea legis-

lativã PSD de modificare a Codului Penal
în sensul introducerii pedepsei cu închi-
soarea de la 1 pânã la 3 ani pentru ofensã la
adresa însemnelor României, actul norma-
tiv reglementând ºi “defãimarea” embleme-
lor sau semnelor folosite de autoritãþi. Po-
trivit proiectului de completare a Legii
nr.286/2009 privind Codul Penal, este in-
trodus un nou articol care defineºte “dis-
preþul” pentru însemnele României. “Prin
dispreþ pentru însemnele României, pentru
embleme sau semnele de care se folosesc
autoritãþile se înþelege: lipsa de considera-
þie sau stimã, sentiment prin care se judecã
un lucru ca fiind nedemn de atenþie ºi de-
fãimare”, se aratã în raportul Comisiei juri-
dice, sesizate în fond. Ofensa adusã însem-
nelor naþionale este definitã ca “fapta sã-
vârºitã în public prin care se exprimã dis-
preþ pentru însemnele României” ºi se pe-
depseºte cu închisoare de la 1 an la 3 ani,
se mai precizeazã în proiect. De asemenea,
“fapta sãvârºitã în public prin care se expri-
mã dispreþ pentru emblemele sau semnele
de care se folosesc autoritãþile se pedep-
seºte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani”.
Proiectul a fost avizat favorabil de Consi-
liul Legislativ ºi va fi spus votului final în
plenul Senatului.

Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, susþine
cã modificãrile aduse proiectului de lege pentru
completarea Legii nr. 321/2009 privind comerciali-
zarea produselor alimentare reprezintã o iniþiativã
bunã, care încurajeazã prezenþa produselor româ-
neºti în hipermarketuri. „Iniþiativa Parlamentului
cred cã este o iniþiativã bunã. Sigur cã Parlamentul
a prevãzut o portiþã: în sezonul în care nu sunt
disponibile produse româneºti, de exemplu în se-
zonul rece, sã se facã o derogare de la acest pro-

Medicii susþin cã legea antifumat
nu trebuie amendatã. Potrivit Socie-
tãþii Române de Cardiologie ºi de
Pneumologie, bolile cauzate de fu-
mat omoarã anual 42.000 de români
(115 decese pe zi), iar 90% din toate
cazurile de cancer pulmonar se dato-
reazã fumatului. Mai mult, în 2012,
1,8 milioane de români au fost inter-
naþi cu boli relaþionate fumatului, iar
statul român a cheltuit 1,2 miliarde
de lei pentru afecþiunile cauzate de
fumat, au explicat, ieri, medicii Gabriel
Tatu-Chiþoiu, preºedintele Societãþii
Române de Cardiologie, ºi Florin
Mihãlþan preºedintele Societãþii Ro-
mâne de Pneumologie, în cadrul unei
conferinþe de presã.

“În realitate oamenii nu-ºi dau
seama cã fumatul este un lucru rãu.
Practic acesta este un drog legalizat,
el creeazã dependenþã, altereazã grav
starea de sãnãtate ºi omoarã. E sin-
gurul drog care omoarã ºi pe cei care
nu-l utilizeazã practic, fiind fumãtori
pasivi. Este nevoie de douã ore ca
particulele de tutun dintr-o þigarã
fumatã, într-o încãpere, sã ajungã la
un nivel care nu este nociv. Fumatul
contribuie la ºase din opt cauze de

Deputaþii din Comisia juridicã au
adoptat, ieri, un proiect de lege care
readuce corona pe capul acvilei din
stema þãrii ºi impune obligativitatea
ca pânã la 31 decembrie 2018, autori-
tãþile publice sã înlocuiascã stemele
ºi sigiliile existente cu cele prevãzute
de în lege. „Scutul mare, pe albastru,
are o acvilã de aur cu capul spre
dreapta, încoronatã, cu ciocul ºi ghea-
rele roºii, cu aripile deschide, þinând
în cioc o cruce ortodoxã de aur, în
gheara dreaptã o sabie, iar în gheara
stângã un buzdugan”, prevede pro-
iectul de lege pentru modificarea legii
nr. 102/1992 privind stema ºi sigiliul

Klaus Iohannis va înapoia “imediat” ba-
nii obþinuþi din contractul de închiriere a
casei din centrul Sibiului, începând cu data
comunicãrii deciziei civile a Curþii de Apel
Braºov, potrivit Administraþiei Prezidenþia-
le. “Domnul Klaus Iohannis a luat act de
rectificarea Cãrþii Funciare numãrul 9331 Si-
biu, în sensul radierii unor drepturi cu privi-
re la imobilul care a fãcut obiectul deciziei
civile a Curþii de Apel Braºov. Domnul Io-
hannis respectã pe deplin hotãrârea justiþiei
ºi, fãrã nicio îndoialã, va returna imediat su-
mele care i-au fost virate în baza contractu-
lui de închiriere, începând cu data comuni-
cãrii deciziei civile a Curþii de Apel Braºov”,
a precizat Preºdinþia pentru MEDIAFAX.

Oficiul de Cadastru ºi Publicitate Imobili-
arã (OCPI) Sibiu a admis cererea de rectifi-
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cent. Cred cã e foarte im-
portant sã încurajãm pre-
zenþa produselor româ-
neºti în magazine. Foarte
important e sã reuºim sã
încurajãm producãtorii
noºtri sã se regãseascã
cât mai mult în hipermar-
keturi”, a declarat minis-
trul Agriculturii, Achim Iri-
mescu, care a fost prezent
la dezbaterile din Comisia
de agriculturã din Camera
Deputaþilor.

Hipermarketurile vor
rãmâne deschise ºi în we-
ekend, dar vor trebui sã
comercializeze minimum

51% produse achiziþionate pe un „lanþ scurt de
aprovizionare”, printre care carne, legume, fructe,
miere, ouã ºi produse lactate ºi de panificaþie, po-
trivit unui proiect adoptat ieri de Comisia de agri-
culturã din Camera Deputaþilor. Potrivit raportului
votat, comercianþii – persoane juridice autorizate,
au obligaþia ca pentru categoriile carne, ouã, fruc-
te, legume, miere de albine, produse lactate ºi de
panificaþie sã achiziþioneze aceste produse în pro-
porþie de cel puþin 51% volum de marfã pe raft,

corespunzãtor fiecãrei categorii de produse, din
„lanþul scurt de aprovizionare”. Excepþie fac co-
mercianþii cu o cifrã de afacere de pânã la 2 milioa-
ne euro, echivalentã în lei.

Metodologia de desfãºurare a acþiunilor privind
lanþul scurt de aprovizionare – care ar favoriza pro-
ducãtorii români – se aprobã prin hotãrâre de gu-
vern. Potrivit lui Nici Sãpunaru, parlamentarii au
lãsat posibilitatea Executivului sã stabileascã nor-
me pentru aceste prevederi pentru cã e ‘’oarecum
o inovaþie în legislaþia din România’’. ‘’Putem sã
funcþionãm pe acest lanþ scurt. Nu poþi sã emiþi
într-o lege, sã gândeºti toate variabilele care pot
apãrea. ªi atunci lãsãm la libertatea Guvernului sã
stabileascã procentele, sã stabileascã normele de
aplicare pentru acest articol - aprovizionarea pe
lanþul scurt’’, a explicat Sãpunaru.

Potrivit raportului, lanþul scurt de aprovizionare
este unul care implicã un numãr limitat de operatori
economici angajaþi în activitãþi de cooperare ºi dez-
voltare economicã la nivel local ºi regional, precum
ºi relaþii strânse între producãtori, procesatori ºi
comercianþi. O altã modificare se referã la eticheta-
rea cãrnii proaspete, respectiv indicarea locului de
provenienþã, locul unde a fost tranºat animalul ºi
dacã acesta provine din þara noastrã. Totodatã, pe
produsele procesate din carne trebuie sã se specifi-
ce procentul de carne provenitã din România.

Iohannis va returna „imediat” banii obþinuþi
din închirierea casei din Sibiu dupã decizia justiþiei

care formulatã de ANAF în cazul casei lui
Klaus Iohannis din centrul Sibiului, radiind,
astfel, dreptul de proprietate asupra imobi-
lului, transmite corespondentul MEDIA-
FAX. Reprezentanþii OCPI Sibiu au declarat
cã a fost admisã cererea de rectificare for-
mulatã de ANAF în cazul casei de pe strada
Nicolae Bãlcescu, din Sibiu, care aparþine
soþilor Carmen ºi Klaus Werner Iohannis.
Potrivit sursei citate, împotriva încheierii se
poate formula cerere de reexaminare în ter-
men de 15 zile de la comunicare.

Familia Iohannis a pierdut definitiv
imobilul din centrul Sibiului, unde func-
þioneazã sediul unei bãnci, în noiembrie
2015, printr-o decizie a Curþii de Apel Bra-
ºov, în urma unui proces care a durat mai
bine de 16 ani.

Medici: Legea antifumat nu trebuie amendatã,
42 de mii de români mor anual din cauza fumatului

deces în lume, potrivit mai multor
studii medicale. La fumãtori vasele
de sânge sunt cu 10 ani mai bãtrâne
decât la nefumãtori, iar speranþa de
viaþã este cu 10 ani mai redusã. (...)
Sunt persoane care spun cã indus-
tria tutunului contribuie major la bu-
getul statului ºi cã legea antifumat
afecteazã aceastã contribuþie, asta ar
însemna practic cã bugetul de stat
se sprijinã pe comercializarea unui
drog”, a declarat Gabriel Tatu-Ghiþo-
iu, preºedintele Societãþii Române de
Cardiologie.

La rândul sãu dr. Florin Mihãlþan,
preºedintele Societãþii Române de
Pneumologie, spune cã, potrivit unui
studiu realizat în ultima lunã, de când
a intrat în vigoare legea antifumat,
“95% din români considerã cã fuma-
tul este nociv, 74% spun cã atunci
când ies în oraº cautã localuri unde
nu se fumeazã, iar 80% spun cã sunt
deranjaþi dacã stau în preajma fumã-
torilor. Având în vedere costurile pe
care statul le are pentru pacienþii care
ajung în spital cu boli cauzate de fu-
mat medicii considerã cã ar fi de da-
toria companiilor de tutun sã contri-
buie financiar la tratarea acestora”.

Deputaþii din Comisia juridicã vor
readucerea coroanei pe stema României

statului, adoptat de Comisia juridicã
a Camerei Deputaþilor.

Proiectul de lege prevede cã pânã
la data de 31 decembrie 2018, an în
care se împlinesc 100 de ani de la
Marea Unire, autoritãþile publice au
obligaþia sã înlocuiascã stemele ºi si-
giliile existente în prezent cu noile
modele ale acestora, potrivit dispozi-
þiilor legii. Iniþiatorii spun cã simbolul
coroanei reprezintã “independenþa,
suveranitatea ºi unitatea naþionalã”.
„Pânã la data amintitã, cele douã mo-
dele de stemã a României, respectiv
de sigiliu al statului se pot folosi în
paralel”, potrivit sursei citate.

Deputaþii din Comisia juri-
dicã au adoptat ºi un amenda-
ment potrivit cãruia „monede-
le ºi bancnotele emise de BNR
anterior datei de 31 decembrie
2018 vor continua sã circule ºi
dupã aceastã datã, în paralel
cu monedele ºi bancnotele cu
stemã nouã”. Proiectul de lege
a fost adoptat de Senat, Came-
ra Deputaþilor este for decizio-
nal. Proiecul este semnat de 47
de parlamentari de la PSD, PNL,
ALDE ºi minoritãþi.
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Rectorul Universitãþii din Cra-
iova, prof. univ. dr. Cezar Spânu,
s-a trezit aproape ex-abrupto –
deºi ºtia cã momentul va veni – în
faþa unor asperitãþi, deloc uºor
surmontabile: selectarea decani-
lor de facultãþi în temeiul unui Re-
gulament, adoptat în ºedinþa Se-
natului Universitãþi, în data de 4
aprilie 2012 ºi actualizat în sedin-
þa Senatului din 29 aprilie 2015, cu
o procedurã susceptibilã, mai de-
grabã “capcane”, a provoca difi-
cultãþi majore la punerea în prac-
ticã. Legea Educaþiei Naþionale
(1/2011) menþioneazã la art. 207,
al. 5 lit. b, ºi art. 211, al. 4, în cazul
decanilor, cã aceºtia sunt “selec-
taþi prin concurs public, orga-
nizat de noul rector, la nivelul
facultãþii ºi validat de Senatul
universitar”. Competenþa exclu-
sivã a rectorului de a desemna,

dupã concurs sau dupã consulta-
re, cadrul didactic universitar, apt
în opinia sa a fi învestit cu funcþia
de decan, s-a diluat, premeditat,
prin regulamentul în vigoare, de-
venind o “decizie colectivã” a unei
comisii alcãtuite din 7 persoane
(art. 11), ponderea în actul deci-
zional a delegaþilor facultãþii res-
pective fiind, astfel, de trei ori mai
mare decât a rectorului. Apoi, in-
troducerea punctajului obligatoriu
în evaluarea candidatului apare de
asemenea ca o “inovaþie” adãu-
gatã legii, motiv pentru care nu ar
trebui sã se regãseascã în regula-
ment. ªi, astfel, ajungem la gene-
za nervozitãþilor, din ultimele douã
zile, în desemnarea decanilor de
la unele facultãþi, sã nu le mai enu-
merãm, derivatã din... competen-
þa moralã, discutabilã a unor de-
cidenþi, membri ai comisiilor ad-

hoc de concurs public pentru se-
lectarea celor învestiþi cu ges-
tionarea actului managerial al
facultãþilor. Este adevãrat cã
Regulamentul de organizare ºi
desfãºurare a concursului public
pentru selectarea decanilor din
2015, ca ºi cel din 2012, a fost
elaborat pe mandatul de prorec-
tor al actualului rector, numai cã
are vulnerabilitãþi, sã le spunem
aºa, teribile. Dacã nu l-a putut
amenda, anterior, o putea face
acum. Articolul 10 din Regula-
mentul menþionat are urmãtoa-
rea dispoziþie la aliniatul 2: do-
sarele de candidaturã invalidate
se înainteazã rectorului în vede-
rea analizãrii motivãrii hotãrârii.
Comisia de concurs poate inva-
lida avizul consiliului facultãþii,
alcãtuit de regulã nu din cele mai
respectabile cadre didactice, cu

votul majoritãþii membrilor sãi,
aidoma unei instanþe de control.
Cu alte cuvinte, în orice logicã
juridicã, favorabil sau nefavora-
bil, avizul poate fi schimbat. Nu
suntem în cazul unui S.R.L. ºi
nici al unei autonomii depline a
unei facultãþi în cadrul Univer-
sitãþii. Apoi, pe scurt, în discuþie
a intervenit autoritatea moralã,
de care vorbeam. Trãim într-o
inflaþie barocã a competenþei
morale, “infernul e la alþii”, pã-
rem a concede cu toþi. Ceea ce
nu putem tolera e sã spunem
sau sã ni se spunã cã suntem,
moralmente, precari, corupþi,
necinstiþi, discutabili din unghi de
vedere etic. Or, paradoxal, com-
petenþa moralã nu se dobândeº-
te exclusiv prin lecturã, studiu,
deºi nu se exceleazã nici în acest
teritoriu. Dimpotrivã. Dar sã

admitem reversul. Cultura nu pre-
supune în mod necesar rigoare
moralã. Din culturã nu se poate
deduce un cod moral. Întâlnim
admirabili oameni, prin cunoºtinþe-
le lor, dar pe care omeneºte vor-
bind nu dai mulþi bani. ªi apoi e pli-
nã lumea de cãrturari insalubri, de
autoritãþi „intelectuale”, lipsite de
orice altitudine moralã. Pentru
mediul academic craiovean, ceea
ce se întâmplã în aceste zile nu
este deloc în regulã ºi mai degrabã
îngrijoreazã. Universitarul Cezar
Spânu nu trebuie sã dea cu pum-
nul în masã pentru a se face ascul-
tat, dar nici nu poate îmbrãþiºa, fãrã
rezerve, adicã indiferent, modalitãþi
pernicioase de accedere academi-
cã. În discuþie este, totuºi, presti-
giul unei universitãþi cu tradiþie,
emblematice, care conferã o aurã
intelectualã Craiovei.

Strada „Bariera Vâlcii” se as-
falteazã într-un ritm alert, ieri fi-
ind prima zi în care stratul de bi-
tum s-a aºternut peste nisipul ºi
pietriºul pe care oamenii l-au vã-
zut continuu mai bine de doi ani.
„S-au terminat toate lucrãrile spe-
cifice în vederea pregãtirii terasa-
mentului ºi azi a început asfalta-
rea. Deocamdatã lucrãm cu un
singur finisor, dar spre searã vom
aduce un numãr de 25 de maºini
cu care se va lucra pentru a se
recupera din timp”, a precizat vi-
ceprimarul Craiovei, Dan Daºo-
veanu, care supravegheazã de câ-
teva luni ºantierul din Bariera Vâl-
cii, între acesta ºi oamenii care
locuiesc pe aceastã stradã legân-
du-se chiar o prietenie.

„Bariera Vâlcii”„Bariera Vâlcii”„Bariera Vâlcii”„Bariera Vâlcii”„Bariera Vâlcii”
va fi gata de Paºteva fi gata de Paºteva fi gata de Paºteva fi gata de Paºteva fi gata de Paºte

Se asfalteazã, începând de ieri, pe „Bariera Vâlcii”. Viceprimarul
Craiovei, Dan Daºoveanu, cel care supravegheazã de câteva luni

aceastã lucrare, a declarat cã strada trebuie sã fie gata pentru re-
cepþie de Paºte. Termenul de douã sãptãmâni nu poate fi schimbat

decât dacã vor fi ploi torenþiale în aceastã perioadã.

Trei straturi de asfalt
Pe aceastã stradã se

vor turna trei straturi de
asfalt, primul, la care se
lucreazã acum, fiind cel
de bazã. Potrivit vicepri-
marului Dan Daºoveanu,
dupã ce se va turna ºi cel
de-al doilea strat de bi-
tum, se vor ridica toate
gurile de canal cu 4 cen-
timetri astfel încât,
când se va aºeza ºi ul-
timul strat, sã se fie la
acelaºi nivel. „Noi spe-
rãm sã terminãm prime-
le douã straturi, pe toa-
tã lungimea, în aceastã
sãptãmânã. Cel de-al

treilea strat, cel de uzu-
rã, va fi turnat sãptãmâ-
na urmãtoare, astfel
încât de Paºte trebuie
sã terminãm complet
aceastã stradã”, a men-
þionat Daºoveanu. Stra-
da a mai câºtigat aproa-
pe o bandã, fiind lãþitã pe
laterale, iar trotuarele
sunt terminate deja.

Ploile opresc lucrarea
Cel mai mare duºman al ºantie-

rului este însã vremea. Ploile to-
renþiale, cu volum mare de apã, ar
fi singurele care ar determina con-
structorii sã opreascã operaþiunea
de asfaltare. „Se va asfalta la flux

continuu atât cât se poate, adicã
sã nu plouã. Noi am pregãtit tere-
nul ºi, dacã ploaia este slabã, nu
va fi o problemã fiindcã apa se
scurge, fiind absorbitã de nisip.
Dacã va ploua masiv, atunci va tre-
bui sã oprim maºinile de asfaltare
fiindcã nu se poate turna asfalt pe
un teren pe care bãlteºte apa”, a

mai spus Dan Daºoveanu. Autori-
tãþile se aºteaptã, ce-i drept, sã plo-
uã, prognozele fiind nefavorabile
pentru urmãtoarele zile.

Un contract
de 11 milioane de euro

Strada „Bariera Vâlcii” a fost
scoasã la licitaþie la pachet cu alte
douã bulevarde pentru a fi reabili-
tatã cu fonduri europene. În oc-
tombrie 2013, contractul de exe-
cuþie a fost adjudecat la suma de
39,89 milioane de lei, echivalentul
a 11 milioane de euro, de asocie-
rea de firme: Tel Drum – lider de
asociere, Dancor Romconstruct,
Imob Lux Construct ºi Garden
Center Grup. Tel Drum a preluat
strada „Râului”, Dancor – strada
„Caracal”, Imob Lux – strada „Ba-
riera Vâlcii”, iar Garden Center s-
a ocupat de spaþiile verzi. Conform
caietului de sarcini ºi contractului
de execuþie, strada „Bariera Vâl-
cii” ar fi trebuit sã fie gata în nouã
luni, dar, din pricina neînþelegeri-
lor cu constructorii, termenul s-a
prelungit la doi ani.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reamintim cã, potrivit procuro-
rilor Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, Ion Verde, de 55 de
ani, ºi-a omorât în bãtaie soþia, pe
Crina Verde, de 50 de ani, la lo-
cuinþa comunã, din satul Murta,
comuna Dobreºti. Anchetatorii au
fost anunþaþi pe 24 august 2015,
în jurul orei 3.00, cã în locuinþa
familiei s-a petrecut o tragedie. În
urma cercetãrilor efectuate de po-
liþiºti ºi procurori s-a stabilit cã Ion
Verde, dupã ce a consumat din plin
bãuturi alcoolice ºi s-a îmbãtat, pe
fondul geloziei, suspectând-o cã-l
înºealã, a luat-o la bãtaie pe soþia
sa, lovind-o repetat cu pumnii, pi-
cioarele, dar ºi cu o bâtã, pânã
când aceasta nu a mai miºcat.
Medicii de pe ambulanþa solicitatã
la faþa locului n-au mai putut decât

Craiovenii Ion Hârþa, de 32 de
ani, ºi Narcisa Cioabã, de 30 de
ani, au ajuns în arestul IPJ Dolj
luni, 18 aprilie a.c., pe baza ordo-
nanþelor de reþinere pentru 24 de
ore emise pe numele lor de pro-
curorii Parchetului de pe lângã

Conform IPJ Dolj, în cursul
zilei de luni, 18 aprilie a.c., poli-
þiºtii rutieri doljeni au organizat o
acþiune, pe principalele drumuri
din judeþ, pentru verificarea via-
bilitãþii drumului, a semnalizãrii
rutiere temporare a lucrãrilor exe-
cutate în zona drumului public,
precum ºi pentru verificarea res-
pectãrii de constructori a condi-
þiilor impuse de poliþiºtii rutieri prin
avizele de execuþie a lucrãrilor.

În cadrul acþiunii, oamenii le-
gii au verificat 11 lucrãri execu-
tate în zona drumului public din
judeþul Dolj, iar în urma neregu-
lilor constatate poliþiºtii rutieri au-
 aplicat 39 de sancþiuni contra-

Amenzi pentru firmele care
executã lucrãri în zona drumurilor

fãrã respectarea semnalizãrii
venþionale în valoare de peste
11.000 lei. Dintre acestea, 5 sanc-
þiuni au fost aplicate antrepreno-
rilor pentru diverse nereguli con-
statate de oamenii legii.

Astfel, în Craiova, firma Del-
ta, care efectueazã lucrãri de în-
treþinere pe bulevardul Carol I, a
fost sancþionatã contravenþional
de poliþiºtii rutieri cu amendã în
cuantum de 4.200 lei, întrucât nu
a respectat semnalizarea rutierã
temporarã avizatã pentru lucrãri-
le efectuate, punând în pericol si-
guranþa participanþilor la trafic,
dupã cum a mai precizat subco-
misar Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

Doljeanul care ºi-a ucis nevasta în bãtaieDoljeanul care ºi-a ucis nevasta în bãtaieDoljeanul care ºi-a ucis nevasta în bãtaieDoljeanul care ºi-a ucis nevasta în bãtaieDoljeanul care ºi-a ucis nevasta în bãtaie
din gelozie stã 10 ani la puºcãriedin gelozie stã 10 ani la puºcãriedin gelozie stã 10 ani la puºcãriedin gelozie stã 10 ani la puºcãriedin gelozie stã 10 ani la puºcãrie

Bãrbatul de 55 de ani, din comuna
Dobreºti, care, în luna august a anu-
lui trecut, pe fondul geloziei, ºi-a omo-
rât în bãtaie soþia, pentru cã o bãnuia
cã-l înºealã, a fost condamnat la 10

sã constate decesul femeii. În
urma autopsiei, medicii legiºti au
stabilit cã femeia avea leziuni din
cap pânã-n picioare (traumatism
cranio-cerebral, fracturi costale
etc.) rezultat al agresiunii suferite.

Autorul a fost adus la Craiova,
la sediul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, a fost audiat de
procurorul de caz ºi a fost reþinut
pentru 24 de ore, iar o zi mai târ-
ziu, pe 25 august, a fost arestat
preventiv pe o perioadã de 30 de
zile, mãsura fiind prelungitã ulte-
rior de instanþã. Pe 15 octombrie
s-a înregistrat la Tribunalul Dolj
dosarul în care bãrbatul a fost tri-
mis în judecatã, în stare de arest
preventiv, iar dupã ce a fost anali-
zat în procedura de camerã preli-
minarã, judecãtorii au decis sã în-

ceapã procesul pentru
sãvârºirea infracþiunii
de omor asupra unui
membru de familie.

Bãrbatul a fost ju-
decat în stare de arest
preventiv, a recunos-
cut comiterea faptei în
faþa judecãtorilor Tri-
bunalului Dolj cerând
sã beneficieze de re-
ducerea cu o treime a
limitelor de pedeapsã,
astfel cã, pe 11 ianua-
rie a.c. a fost con-
damnat la o pedeapsã totalã de 10
ani ºi 8 luni închisoare, pentru cã
mai avea o condamnare cu sus-
pendare de 8 luni, primitã de la
Judecãtoria Segarcea în 2013.
Având în vedere cã fiul sãu nu s-

a constituit parte civilã în proce-
sul penal, bãrbatul a fost obligat
doar la cheltuieli judiciare în va-
loare de 2.200 lei. Hotãrârea ne-
fiind definitivã, inculpatul a de-
clarat apel, soluþionat vineri, 15

aprilie a.c., de Curtea de Apel Cra-
iova. Instanþa a menþinut pedeap-
sa bãrbatului, astfel cã acesta rã-
mâne în Penitenciarul de Maxi-
mã Siguranþã Craiova pânã la is-
pãºirea ei.

ani ºi 8 luni închisoare cu executare.
Sentinþa a rãmas definitivã la sfârºi-
tul sãptãmânii trecute, când Curtea de
Apel Craiova a menþinut pedeapsa
primitã de inculpat pe fond.

Craioveni arestaþi pentru
o evaziune de 450.000 lei

Doi craioveni, adminis-
tratori de societãþi comer-
ciale, au fost arestaþi
preventiv pe 30 de zile în
baza mandatelor emise ieri
dupã-amiazã pe numele lor
de Tribunalul Dolj pentru
evaziune fiscalã, spãlare de
bani ºi folosirea creditului
societãþii într-un scop
contrar intereselor aceste-
ia. Cei doi, o femeie ºi un
bãrbat, sunt acuzaþi cã au
creat un prejudiciu de
aproape 450.000 lei buge-
tului de stat prin activita-
tea infracþionalã.

Tribunalului Dolj, pentru comite-
rea infracþiunilor de evaziune fis-
calã, spãlare de bani ºi folosirea
creditului societãþii într-un scop
contrar intereselor acesteia.

Potrivit IPJ Dolj, din cercetã-
rile poliþiºtilor Serviciului de In-
vestigare a Criminalitãþii Econo-
mice efectuate sub coordonarea
procurorilor din cadrul Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj, Ion

Hârþa, de 32 de ani, ºi
Narcisa Cioabã, 30 de
ani, ambii din Craiova,
au creat un circuit eco-
nomic fraudulos în care
au implicat douã socie-
tãþi comerciale (Cata-
rexton ºi Birnef) con-
trolate de cei doi, înre-
gistrând în evidenþa con-
tabilã ºi declarând orga-
nelor fiscale operaþiuni
fictive de achiziþii de
deºeuri metalice ºi lin-

gouri, de la firme „fantomã” sau
care nu au confirmat relaþiile co-
merciale, având în fapt alt obiect
de activitate. Ulterior controlului
fiscal efectuat la una dintre socie-
tãþile comerciale, aceasta a intrat
în procedura de insolvenþã, însã
suspecþii ºi-au continuat activita-
tea infracþionalã în numele celei-
lalte societãþi comerciale dupã
acelaºi tipar infracþional.

„Prin activitatea infracþiona-
lã, desfãºuratã în perioada sep-
tembrie 2013 – decembrie 2015,
cei doi suspecþi au creat un preju-
diciu bugetului consolidat al sta-
tului în sumã de aproape 450.000
lei. Cei doi craioveni au fost pre-
zentaþi la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj, iar apoi instan-
þei de judecatã, care le-a emis
mandate de arestare preventivã pe
o perioadã de 30 zile”, a precizat
subcomisar Alin Apostol, purtãto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj.
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Dosarul electronic de sãnãta-
te conþine informaþii medicale re-
levante privind starea de sãnãta-
te a pacientului, informaþii care
au ca obiectiv sprijinirea medi-
cului în activitatea sa de îngrijire
a pacientului. Datele sunt colec-
tate de la toþi furnizorii de servi-
cii medicale cu care acesta a in-
trat în contact ºi sunt organizate
pe criteriul relevanþei medicale.
Dosarul de sãnãtate este organi-
zat pe cinci secþiuni: sumar pen-
tru situaþii de urgenþã, istoric me-
dical, antecedente declarate de
pacient, documente medicale,
date personale.

În prezent, aproximativ ºase milioa-
ne de dosare electronice sunt activate
în sistemul informatic al Casei Naþio-
nale de Asigurãri de Sãnãtate. Atunci
când se va finaliza procesul de imple-

mentare a documentului, acesta va
funcþiona alãturi de cardul de sãnãta-
te ºi reþeta electronicã, urmând sã re-
ducã, potrivit autoritãþilor, birocraþia
din sistemul sanitar.

Beneficii pentru pacienþi
ºi medici

Dosarul electronic de sãnãtate le
va permite pacienþilor sã pãstreze
într-o formã standardizatã ºi sã ad-
ministreze informaþiile medicale in-
troduse de furnizorii de servicii me-
dicale. Datele clinice ºi rezultatele in-
vestigaþiilor ºi tratamentelor vor pu-
tea fi organizate pe diverse criterii ºi
categorii. Documentul permite ac-
cesarea sigurã ºi protejatã a infor-
maþiilor medicale din orice locaþie
printr-o conexiune la internet ºi asi-
gurã accesul privat ºi securizat la
datele medicale înscrise în sistem.

De asemenea, permite oferirea sau
limitarea accesului la datele perso-
nale ºi faciliteazã urmãrirea evoluþiei
stãrii de sãnãtate ºi asigurarea con-
tinuitãþii în procesul medical. Oferã
transparenþã actului medical ºi îm-
bunãtãþeºte controlul asupra activi-
tãþii furnizorilor de servicii medicale
ºi reduce semnificativ timpul de ac-
ces la informaþii medicale necesare
în situaþii de urgenþã.

ªi pentru medici dosarul oferã
o serie de avantaje. În primul rând,
o bazã de date sinteticã ºi sistema-
tizatã care cuprinde istoricul me-
dical al pacientului consultat, in-
vestigat ºi/sau tratat. Totodatã,
asigurã suport complet ºi cu aco-
perire legalã pentru diagnostic, in-
vestigaþii ºi tratamente; acces facil,
rapid ºi securizat la informaþia me-
dicalã existentã în sistem din orice
locaþie, în orice moment; reduce-
rea timpului de luare a unei decizii
medicale corecte ºi eficiente; inter-
comunicare facilã ºi standardizatã
între medicii ºi/sau între furnizorii
de servicii medicale; îmbunãtãþirea
calitãþii îngrijirilor ºi reducerea nu-
mãrului de erori medicale; asigu-
rarea continuitãþii în procesul me-
dical, prin monitorizarea rezultate-
lor investigaþiilor ºi tratamentului
recomandat; sursã esenþialã de in-

formaþii medicale despre pacient în
situaþii de urgenþã.

Costurile administrative
ar putea fi reduse

Pentru instituþii, avantajele do-
sarului electronic sunt reprezenta-
te de constituirea unei arhive elec-
tronice care eficientizeazã accesul
la informaþii; administrarea ºi efi-
cientizarea unitãþilor medicale; ma-
nagementul unitar al pacienþilor în
cadrul diverselor sisteme; evitarea
investigaþiilor ºi procedurilor supli-
mentare, costisitoare ºi uneori dã-
unãtoare pacientului; creºterea ca-
litãþii actului medical prin suportul
informativ oferit structurilor admi-
nistrative locale ºi centrale; redu-
cerea costurilor administrative;
grad mare de integrare a datelor
între diverse sisteme informaþio-

nale din sistemul medical public
sau privat; eficienþã în utilizarea
resurselor din partea CNAS, a Mi-
nisterului Sãnãtãþii sau altor finan-
þatori ai sistemului medical.

Accesul pacienþilor la propriul
dosar electronic de sãnãtate se
poate realiza prin intermediul ma-
tricei de securitate care se elibe-
reazã pacienþilor de cãtre medici,
în baza cardului de sãnãtate sau a
actului de identitate. Medicii au
acces la datele ºi informaþiile din
dosar ale pacientului pe baza unui
certificat calificat eliberat de un
furnizor de servicii de certificare
acreditat, certificat înregistrat la
casa de asigurãri de sãnãtate. Pa-
cientul poate vedea oricând dacã
i-a fost accesat dosarul de sãnãta-
te, cine a avut acces ºi la ce nivel.

RADU ILICEANU

Pentru sesiunea de admitere 2016, for-
ma de învãþãmânt zi, în instituþiile milita-
re de învãþãmânt ale Ministerului Aface-
rilor Interne, Jandarmeriei Române  i-au
fost aprobate pentru scoaterea la concurs
urmãtoarele locuri: la Academia de Poli-
þie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureºti – 14
locuri la Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi
Administrative, pentru învãþãmântul cu
frecvenþã – domeniul de licenþã „Drept”,
programul de studii universitare de licen-
þã „Drept”, ºi 70 de locuri alocate la Fa-
cultatea de Jandarmi pentru învãþãmân-
tul cu frecvenþã – domeniul de licenþã
„ªtiinþe militare, informaþii ºi ordine pu-
blicã”, programul de studii universitare de
licenþã/specializarea „Ordine ºi siguranþã
publicã” (din care 2 locuri pentru romi, 2

S-au anunþat locurile disponibile pentru
cei interesaþi de o carierã în Jandarmerie

locuri pentru maghiari ºi
2 locuri pentru alte mi-
noritãþi).

În plus, la ªcoala Mi-
litarã de Subofiþeri Jan-
darmi „Grigore Alexandru
Ghica” Drãgãºani sunt
175 locuri (din care 3 lo-
curi pentru romi ºi 2 lo-
curi pentru alte minori-
tãþi), iar la ªcoala Milita-
rã de Subofiþeri Jandarmi
„Petru Rareº” Fãlticeni –
175 locuri alocate Jandar-
meriei Române (din care
3 locuri pentru romi ºi 2
locuri pentru alte minori-

tãþi). Totodatã, Ministerului Afacerilor In-
terne i-a fost alocat la instituþiile de învã-
þãmânt ale M.Ap.N., care formeazã per-
sonal pentru nevoile M.A.I., un numãr de
192 locuri, pentru care Jandarmeria Ro-
mânã recruteazã candidaþi.

Pentru detalii ºi înscriere, doritorii se
pot adresa Serviciului resurse umane din
cadrul  Inspectoratului de Jandarmi Ju-
deþean Dolj, zilnic, de luni pânã joi, între
orele 09.00-11.00 ºi 13.00-14.00, la se-
diul din municipiul Craiova, strada „Ale-
xandru Macedonski” nr. 7, ºi la tel.
0251.534223, 0251.534224, interior
24412, 24419, 24657, sau pot accesa
pagina web a unitãþii la adresa www.jan-
darmeriadolj.ro.

CARMEN ZUICAN

În anul 2016, Inspectoratul pentru Situa-
þii de Urgenþã „Oltenia” al judeþului Dolj re-
cruteazã candidaþi pentru concursurile de
admitere organizate de instituþiile de învãþã-
mânt care realizeazã formarea iniþialã a per-
sonalului pentru nevoile Inspectoratului Ge-
neral pentru Situaþii de Urgenþã ºi ale M.A.I.
Recrutarea candidaþilor pentru concursul de
admitere – sesiunea 2016, pentru instituþiile
de învãþãmânt ale M.A.I., se va face pentru
urmãtoarele instituþii de învãþãmânt: Acade-
mia de Poliþie „Alexandru Ioan Cuza” Bucu-
reºti – Facultatea de Pompieri – 35 locuri
(din care 1 pentru romi); Academia Forþelor
Terestre „Nicolae Bãlcescu” Sibiu – 33 lo-
curi; Academia Tehnicã Militarã Bucureºti –
44 locuri; ªcoala de Subofiþeri de Pompieri
ºi Protecþie Civilã „Pavel Zãgãnescu” Bol-
deºti – 224 locuri (din care 2 locuri pentru
romi). Durata studiilor este de 4 ani la

Facultatea de Pompieri ºi la Academia
Tehnicã Militarã; de 3 ani la Academia For-
þelor Terestre „Nicolae Bãlcescu” Sibiu ºi de
2 ani la ªcoala de Subofiþeri de Pompieri ºi
Protecþie Civilã „Pavel Zãgãnescu” Boldeºti.
Informaþii privind graficul admiterii, datele
de prezentare, etapele ºi probele de concurs,
tematica ºi bibliografia vor putea fi accesate
la urmãtoarele adrese de web: www.acade-
miadepoliþie.ro, www.ºcoaladepompieri.ro,
www.armyacademy.ro, www.mta.ro,
www.igsu.ro.

Persoanele interesate pot obþine informaþii
de la personalul cu atribuþii de recrutare de la
Biroul Resurse Umane din cadrul Inspecto-
ratului pentru Situaþii de Urgenþã „Oltenia” al
judeþului Dolj cu sediul în municipiul Craio-
va, strada „Henry Ford” (1863-1947) nr. 14,
telefon 0251.510126, interior 27124.

CARMEN ZUICAN
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„Implicat în comunitatea mea”
este proiectul pilot al « Programu-
lui Strategic de Investiþie în Me-
diul Rural » ºi a fost finanþat cu
149.518 euro de cãtre Fundaþia
Vodafone România. « Anul trecut
ne-am propus sã ajungem în zo-
nele rurale ºi în localitãþile cu pânã
la 30.000 de locuitori, sã sprijinim
refacerea comunitãþilor locale ºi sã-
i ajutãm pe membrii acestora sã gã-
seascã soluþii la problemele pe care
le întâmpinã”, a declarat Angela
Galeþa, Directorul Fundaþiei Voda-
fone România.
La Ocolna s-a dotat grãdiniþa
din comunitate cu o
centralã termicã

În Mehedinþi, Asociaþia Comu-
nitãþii Eºelniþa Cazanele Dunãrii
a renovat fostele vestiare ºi le-a

„Pensia mea, Proiectul meu”
se desfãºoarã la nivel naþional sub
forma unei competiþii de eseuri pe

Începând de astãzi, timp de trei
zile, Batalionul instrucþie comuni-
caþii ºi informaticã „Fraþii Buzeºti”
din Craiova îºi deschide porþile
pentru a fi gazdã a proiectului „Ar-
mata – o ºcoalã altfel”, eveniment
ce se organizeazã în baza partene-
riatului interinstituþional pe care
Ministerul Apãrãrii Naþionale îl dez-
voltã împreunã cu Ministerul Edu-
caþiei Naþionale.

La activitate sunt aºteptaþi sã
participe aproximativ 700 de elevi
din Colegiul „ªtefan Odobleja” Cra-
iova, Liceul „Nicolae Titulescu”
Craiova, Liceul „Matei Basarab”
Craiova, Liceul Tehnologic Auto
Craiova, Liceul „Mihai Viteazul”
Bãileºti, ªcoala Gimnazialã
„Gheorghe Þiþeica”, ªcoala Gim-
nazialã „Mihai Eminescu”, ªcoala
Gimnazialã „Macedonski”, ªcoala
Gimnazialã Coºoveni, ªcoala Gim-
nazialã Ostroveni, ªcoala Gimna-
zialã „Ion Þuculescu”, ªcoala Gim-

„Armata – o ºcoalã altfel”„Armata – o ºcoalã altfel”„Armata – o ºcoalã altfel”„Armata – o ºcoalã altfel”„Armata – o ºcoalã altfel”
nazialã „Sf. Dumitru”, ªcoala
Gimnazialã Pileºti, ªcoala Gimna-
zialã „Gh. Bibescu”, ªcoala Gim-
nazialã „Ilie Murgulescu” din Vela,
ªcoala Gimnazialã „Nicolae Bãl-
cescu” Craiova ºi ªcoala Gimna-
zialã Podari.

În cadrul evenimentului se vor
desfãºura urmãtoarele activitãþi:
prezentarea misiunii de bazã, a spe-
cificului ºi tradiþiilor unitãþii; pre-
zentarea facilitãþilor de instruire,
cazare, hrãnire ºi recreere pe care
unitatea le pune la dispoziþia cur-
sanþilor; prezentarea tehnicii de
comunicaþii ºi informaticã ºi a ar-
mamentului din dotarea unitãþii;
demonstrarea posibilitãþilor de lu-
cru ale tehnicii de comunicaþii ºi
informaticã, precum ºi a modului
de luare a liniei de ochire cu  ar-
mamentul din dotare; fotografii de
grup, formularea rãspunsurilor la
întrebãrile adresate de cãtre elevi
sau profesori.

Implicat în comunitatea mea
Fundaþia Vodafone România ºi Funda-

þia PACT finalizeazã runda de finanþare
Implicat în comunitatea mea, prin care
au susþinut 12 proiecte comunitare în do-
meniile: educaþie, sãnãtate ºi servicii so-
ciale necesare categoriilor defavorizate
din 12 sate ºi oraºe mici din judeþele

transformat într-un centru comu-
nitar pentru 24 de copii cu cerinþe
educative speciale ºi a derulat ac-
tivitãþi dupã ºcoalã, iar Asociaþia
Fiii Lupºei a renovat un corp al
ºcolii ºi a deschis un centru de ti-
neret pentru 100 de tineri care în-
vaþã aici dansuri tradiþionale. „Lu-
crul la centrul de tineret ne-a apro-
piat mult, am învãþat unii despre
alþii pentru cã am stat împreunã.
Poate cã pânã acum nu aveam sim-
þul lucrului fãcut fãrã sã aºtepþi ni-
mic în schimb. Cu proiectul aces-
ta am demonstrate cã nu facem
ceva doar pentru cã ºtim cã avem
beneficii. ªi am cãpãtat încredere.
Am realizat cã lucrurile acestea
mari pot fi realizate ºi de noi, cei
dintr-un sat. Noi ne întâlnim la cen-
tru pentru repetiþiile de dans, dar
ºi pentru a petrece timpul liber. Ne-

am apropiat mult ca ºi comunita-
te. Înainte de proiect nu eram aºa
uniþi, acum toþi vorbesc despre
proiect, ºtiu de el, sunt mândri.
Vorbesc de el ºi oameni din alte
zone care au rude la noi în sat. E
un sentiment frumos”, a declarat
Gabriela Gîrjoabã, membru al Cen-
trului de Tineret din Lupºa de Jos,
judeþul Mehedinþi.

În judeþul Dolj, grupul de iniþiati-
vã Ocolna a dotat grãdiniþa din co-
munitate cu o centralã termicã pen-
tru 133 de copii. 15 copii, alãturi de
Asociaþia Casa pentru culturã Vâr-
voru de Sus, au documentat obi-
ceiurile din ºapte sate prin metoda
Photovoice pentru a pune în valoa-
re resursele comunitãþii. Grupul de
iniþiativã din Negoi a derulat un pro-
gram « ªcoalã dupã ºcoalã » cu 30
de copii din familii defavorizate.

Argeº, Brãila, Buzãu, Dolj, Galaþi, Olt ºi
Mehedinþi. Proiectele au avut ca benefi-
ciari 616 copii, 125 de tineri ºi 146 de
adulþi, iar cei 385 de voluntari au susþi-
nut 19.800 de ore de voluntariat. Contri-
buþia localã pentru aceste proiecte s-a
ridicat la 75.000 de lei.
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NN dã startul competiþiei
de eseuri „Pensia mea,
Proiectul meu”, o iniþiativã
dezvoltatã cu susþinerea
Academiei de Studii Econo-
mice din Bucureºti ºi a
Universitãþii Babeº-Bolyai din
Cluj-Napoca, în parteneriat cu
Ziarul Financiar ºi organizaþii-
le studenþeºti Voluntari
pentru Idei ºi Proiecte (VIP)
ºi Organizaþia Studenþilor
Economiºti (OSE).

teme specifice. Competiþia este
dedicatã studenþilor în an termi-
nal ºi masteranzilor din universi-
tãþile economice din România,
aceºtia având oportunitatea sã ex-
punã idei ºi soluþii pentru impulsi-
onarea economisirii pe termen
lung în România. “Cultura econo-
misirii pe termen lung încã este la
început de drum în România, in-
troducerea pensiilor private obli-
gatorii reprezentând un prim pas
prin care tinerii români au fost
puºi în faþa viitorului atât de înde-
pãrtat, cum tindem sã îl percepem
toþi. În acest context, sunt nece-
sare perspective ºi cãi de aborda-
re noi ºi creative prin care româ-

nii ar putea sã devinã mai preocu-
paþi de viitorul lor financiar”, spu-
ne Carmen Soare, director de mar-
keting NN România.

O iniþiativã naþionalã...
Pânã pe 15 mai, tinerii au posi-

bilitatea sã înscrie online, pe pa-
gina www.pensiopedia.ro/Proiec-
tulmeu, eseurile care reflectã vi-
ziunea lor asupra planificãrii vii-
torului financiar, lucrãrile urmând
sã fie evaluate de un juriu format
din experþi ºi reprezentanþi ai or-
ganizatorului ºi partenerilor. Cele
mai bune trei lucrãri vor fi pre-
miate cu un internship în cadrul
NN Group în Olanda, respectiv cu

douã internship-uri în
cadrul NN România.
“Pensia mea, Proiec-
tul meu” este o iniþia-
tivã naþionalã NN, ali-
niatã însã strategiei
globale de responsa-
bilitate socialã a gru-
pului, Future Matters.
Propunându-ºi sã
contribuie la creºterea
bunãstãrii financiare
pe termen lung a co-
munitãþilor în care e
prezent, NN pune la
dispoziþia tinerilor ex-
pertiza ºi resursele
necesare pentru a-i
ajuta sã dobândeascã
competenþe relevan-
te, care sã le permitã
sã creeze oportunitãþi
economice pentru a-
ºi asigura un viitor fi-
nanciar mai bun.
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Marþi, o zi sãracã în razele so-
lare, dar bogatã în trafic pietonal.
Grupuri de zeci de elevi au luat la
pas centrul Craiovei, în cadrul pro-
gramului „Sãptãmâna ªcoala alt-
fel”. Intenþia Ministerului Educa-
þiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Spor-
tului de a oferi elevilor o ºansã în
plus pentru a se dezvolta a sucom-
bat în faºã, aºa cum se tot întâm-
plã de ceva ani încoace. Nota nr.
156 din 7 martie a.c., emisã de ISJ
Dolj cãtre toate unitãþile de învãþã-
mânt din Craiova ºi judeþ, prevede
cã sãptãmâna 18-22 aprilie a.c. va
fi dedicatã activitãþilor educative
extracurriculare ºi extraºcolare, în
cadrul programului numit „ªcoa-
la altfel: Sã ºtii mai mult, sã fii
mai bun!”.

ªcoala, proptã financiarã
pentru unele instituþii

Ce puteau sã facã educatorii,
învãþãtorii, profesorii cu aceste mii
de suflete nevinovate, ce le au în
pãstorire câteva ore pe zi? Foarte
simplu. Le-au comunicat cã înce-
pe migraþia temporarã spre insti-
tuþiile de culturã ºi ºtiinþã din Cra-
iova. Greºim profund dacã ne-am
închipui cã deranjul ar fi gratuit.
Din contrã! Ieri, aceleaºi clase pri-
mare ce au vizitat Muzeul de Artã
au coborât pe strada „Popa
ªapcã”, spre Secþia de ªtiinþele
Naturii a Muzeului Olteniei. Fireº-
te, costul a fost, în medie, de 7 lei/
elev, la intrarea în fiecare astfel de
instituþie. Am numãrat, într-un in-
terval scurt, o tranºã de peste 120
de elevi în curtea Muzeului de Artã
din Craiova ºi, dacã facem un cal-
cul sumar, ajungem la sume con-
siderabile. Sunt bani ce ies din bu-
zunarele pãrinþilor ºi merg acolo
unde cultura este din ce în ce mai

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU
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De ieri, trotuarele din centrul Craiovei au în-
ceput sã fie tranzitate de mii de elevi. Fenome-
nul poate fi definit ca unul cu impact social, întru-
cât atmosferã cotidianã a urbei noastre pierde
din conservatorism ºi trece la un dinamism mer-
cantil, dar mai puþin educaþional. Grupuri de ºco-
lari, din clasele primare ºi nu numai, sub supra-
vegherea, uneori, iritatã a cadrelor didactice,
obligate sã fie cu ochii-n patru, într-un trafic su-

focant, au dat nota de originalitate unei zile ce se
anunþa a fi la fel de anostã. Ceea ce s-ar fi putut
obþine din programul „ªcoala altfel” s-a transfor-
mat, ca ºi în anii anteriori, într-o banalã miºcare
migratorie de elevi. Evident, pe banii pãrinþilor,
estimându-se la 100 lei suma necesarã pentru
„atacurile” culturale impuse, „de comun acord”,
de conducerile instituþiilor de învãþãmânt în câr-
dãºie cu platitudinea pãrinteascã.

puþin atractivã. O infuzie de fon-
duri, cã aºa e frumos! Nu trebuie
sã facã copilul meu notã discor-
dantã faþã de restul clasei, îºi spun
mulþi dintre pãrinþi. Care, mulþi din-
tre ei, cumpãrã alimentele pe caiet,
cum bine ºtim în comunele dolje-
ne. Dar docilitatea e la ea acasã ºi
trebuie sã fim cu turma.

Nici comercianþilor de tot felul
din Craiova nu le-au picat cu tronc
cohortele de elevi. Mai mult ca si-
gur s-au vândut peste media zilni-
cã covrigi, hamburgeri, îngheþate,
sucuri. Înseºi terasele, de pe te miri
unde, erau ticsite, ieri, de elevii mai
„înnobilaþi” în experienþa de viaþã
socialã citadinã.

Poate la anul... cade frunza!
Tot ieri, în jurul orei 13.00, în

curtea Muzeului de Artã din Cra-
iova era o miºcare grãbitã de elevi
încolonaþi. Unii intrau în clãdire,
alte zeci aºteptau, aliniate, coman-
da de ieºire din perimetru. Nimic
nepotrivit pânã aici. Un mic amã-
nunt, însã, ne loveºte în moalele
capului. La intrarea în muzeu tro-
na fluturat de vântul primãvãratic

un mash publicitar, având aproape
jumãtate din înãlþimea Palatului
„Jean Mihail” – cel mai somptuos
monument de arhitecturã din Cra-
iova – ºi obturând complet intra-
rea sa principalã. Imaginea, una
apetisantã... O femeie cu sânii dez-
goliþi, parcã „tunaþi” în chinurile
mastopexiei, ce ne-o livreazã zil-
nic mass-media ºi, de la mijloc în
jos, cu un contur în toatã splen-
doarea anatomicã acoperit super-
ficial, dar care lãsa senzaþia cã
ceva, ceva se poate desluºi.

Absurdul tuturor celor impli-
caþi în procesul de culturalizare
este de neimaginat. Privim ime-
diat spre chipurile copiilor. Aflãm

din vocea unei învãþãtoare ce
vârste au: „Clasa a III-a B, mer-
geþi spre ieºire!”. Aºadar, la nici
8-9 ani, aceste suflete primesc o
porþie, am vrea sã credem, de
„nuditate educativã” involuntarã.
Suntem convinºi cã, la anul, când
mintea lor va fi contaminatã ºi
mai mult cu subcultura ce ne în-
conjoarã, unii dintre elevi o vor
întreba pe „doamna”, dacã nu
cumva a cãzut... frunza! Cã ar

merita o revenire la Muzeul de
Artã din Craiova.

Ieºiþi din Matrix ºi acceptaþi
cã modelaþi Oameni!

În lumea învãþãmântul româ-
nesc, toate cadrele sunt obligate de
un sistem tot mai autist sã se în-
groape în acte; sã-ºi publice cu
orice preþ cãrþi pentru a promova,
deºi sunt copy-paste de pe inter-
net; sã bifeze sute ºi sute de acti-
vitãþi ºcolare ºi extraºcolare inuti-
le elevilor; sã solicite participarea
activã a pãrinþilor în educaþia co-
piilor însumând în sarcina acesto-
ra bani, lucruri, nervi tocaþi.

Cum ne-am obiºnuit, ºi progra-
mul „Sãptãmâna ªcoala altfel” nu
putea trece nebirocratizat. Con-
cret, pentru cã i se impune, ISJ
Dolj, prin Nota mai sus-menþiona-
tã, anunþã un concurs judeþean ce
se referã la activitãþile din aceste
zile. Va selecta, pentru etapa naþi-
onalã, câte o singurã activitate pen-
tru fiecare din urmãtoarele dome-
nii educative: cultural, artistic, teh-
nic, ºtiinþific, sportiv, cetãþenie
democraticã ºi responsabilitate
socialã, educaþie pentru sãnãtate ºi
stil de viaþa sãnãtos, educaþie eco-
logicã ºi protecþia mediului, abili-
tãþi de viaþã (inclusiv educaþie ru-
tierã, reacþii corecte în caz de cu-
tremur/incendiu etc.), consiliere ºi
orientare. Or, cum miile de elevi
sunt plimbaþi cu autocarele, pe

unde vor ºi pe unde nu vor, ne mai
întrebãm: cui foloseºte toatã uzu-
ra asta fizicã ºi psihicã!? Elevilor,
în niciun caz!

Peºtele de la cap…
În structura Ministerului Edu-

caþiei funcþioneazã Direcþia Gene-
ralã Educaþie ºi Învãþare pe Tot
Parcursul Vieþii. Ce titulaturã sfo-
rãitoare! Când þara scoate pe ban-
dã rulantã, anual, zeci de mii de
analfabeþi ºi semianalfabeþi, se spe-
rã, pesemne, cã se vor deºtepta
spre amurgul vieþii!? Din structu-
ra organizatoricã a Direcþiei Gene-
rale Educaþie ºi Învãþare pe Tot Par-
cursul Vieþii fac parte Direcþia
Monitorizare ºi Evaluare Educaþi-
onalã ºi Direcþia Programe ºi În-
vãþare pe Tot Parcursul Vieþii.
Aceasta din urmã asigurã, printre
altele, ºi cadrul pentru evaluarea
instituþionalã ºi asigurarea calitã-
þii învãþãmântului preuniversi-
tar. Poate cã membrii comisiei ar
trebui sã priveascã mai atent la
ceea ce se întâmplã în aceste zile
ºi vor lua câteva decizii. Dar prin
care sã nu umble, iarãºi, în buzu-
narele pãrinþilor, ci sã schimbe din
profunzime o practicã cãzutã în
derizoriu. Ar fi o dovadã de ones-
titate atunci când îºi ridicã lefuri-
le, oricum ºi aºa prea mari, pentru
ce calitate educaþionalã lasã “sã
transpire” odatã cu rezultatele de
la examenele naþionale.
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Sala de festivitãþi a Cercului
Militar Craiova a fost gazda unei
importante manifestãri: premierea
câºtigãtorilor Olimpiadei naþionale
de informaticã, desfãºuratã în
memoria lui Mihai Pãtraºcu,unul
dintre marii informaticieni craio-
veni, plecat mult prea devreme
dintre noi. Juriul, unul cât se poa-
te de elevat, a cãrui componenþã
am fãcut-o cunoscutã, a prezen-
tat câºtigãtorii. La ceremonie a
participat ºi Dan Daºoveanu, vi-
ceprimar al Craiovei, care le-a spus
tuturor elevilor participanþi: „Vã
dorim, aici, în România, sã vã pu-
neþi în valoare cunoºtinþele. La voi,

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Manifestare de galã la decernarea premiilor obþinute de elevii
clsalor a IX-a – a XII-a, la faza naþionalã a Olimpiadei de informa-
ticã, care avut loc la Craiova. Au fost acordate medalii de aur,
argint ºi bronz, care au statutat pregãtirea tinerilor, cu atât mai
mult cu cât toate activitãþile s-au desfãºurat  în memoria lui Mihai
Pãtraºcu, cel despre care se spune cã a revoluþionat aceastã disci-
plinã. Judeþul Dolj se mândreºte cu ºapte medalii ºi aºteaptã re-
zultatele „barajului”, când va vedea câþi tineri va trimite în Lotul
naþional lãrgit, pregãtit pentru faza internaþionalã. Cei mai mulþi
lauri sunt obþinuþi de Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”, care a
obþinut ºase medalii, cea de „aur” fiind acolo, iar Colegiul Naþio-
nal „Carol I” a luat celãlalt premiu important.

cei care aveþi atâta pricepere, este
speranþa noastrã”.

Prof. Lavinia Elena Craio-
veanu,inspector general al Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj, a
punctat: „Pentru mine ºi pentru
colegii mei, cu toþii sunteþi câºti-
gãtori, iar premiile sau medaliile nu
cred cã pot conta foarte mult.
Important este ca voi sã învãþaþi ºi
sã mergeþi pe aceastã cale a edu-
caþiei”. La rândul sãu, prof. Nuºa
Lupan,inspector general în cadrul
Ministerului Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice, preºedinte
executiv al juriului, a precizat: „Sunt
foarte mulþumitã pentru ceea ce am

vãzut aici, la Craiova, iar pregãti-
rea copiilor a fost foarte bunã.
Sunt convinsã cã se vor obþine
rezultate foarte bune ºi la etapa in-
ternaþionalã”.

„Buzeºtii” ºi-au luat,
încã o datã, partea cuvenitã
Dar, aºa cum spuneam, a fost

vorba despre o premiere, iar cei
mai merituoºi au primit medalii de
aur, argint ºi bronz. Competiþia nu
a fost încheiatã, cei mai buni par-
ticipând la un baraj, conform punc-
tajului obþinut, pentru alcãtuirea
Lotului naþional lãrgit. „Toþi elevii

au fost foarte bine pregãtiþi ºi au
fost ºi premiaþi. Se va merge la un
fel de „eliminatorie”, unde vor par-
ticipa peste 100 de elevi”, a spus
prof.  Gabriela Panait, inspector
de specialitate în cadrul Inspecto-
ratului ªcolar Judeþean Dolj.

S-au acordat premii ºi medalii
pentru concurenþii fiecãrui an de stu-
diu. Judeþul Dolj a obþinut ºapte dis-
tincþii importante, cea mai preþioa-
sã, „auritã”, fiind obþinutã de Bog-
dan Iordache(clasa a XI-a, de la
Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”).
„Argint” s-a cules de cãtre Rãzvan
Lungu, Radu Mircea Andrei,iar

„bronz”au luat Andrei Badea, Io-
nuþ Gîngu ºi Dragoº Tãrãban, cu
toþii de la „Fraþii Buzeºti”. Un alt „ar-
gint” a intrat în posesia lui Alexan-
dru Belcineanu, de la Colegiul Na-
þional „Carol I”. Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti” ºi-a dovedit, dacã
mai era nevoie, competenþa. „Vã daþi
seama, dupã aceste rezultate, sun-
tem foarte fericiþi. Avem încredere
cã ºi dupã proba de baraj vom avea,
ca ºi în anii precedenþi, componenþi
ai lotului naþional”, a declarat prof.
Zamfiricã Petrescu, director al Co-
legiului Naþional „Fraþii Buzeºti” din
Craiova.

CampioniCampioniCampioniCampioniCampioni
ºi la pian ºi vioarãºi la pian ºi vioarãºi la pian ºi vioarãºi la pian ºi vioarãºi la pian ºi vioarã

Un nou succes pentru învãþãmân-
tul craiovean. De data aceasta, este
vorba de latura vocaþionalã. „Suntem
încântaþi sã anunþãm astfel de rezulta-
te. La Olimpiada naþionalã de interpre-
tare instrumentalã, Ioana Victoria Ne-
delcu, elevã în clasa a VIII-a, îndru-
matã de prof.  Speranþa ªopov, a
obþinut Premiul I,la vioarã. Tot pe pri-
ma treaptã a podiumului s-a clasat ºi
Cristina Tomescu, la pian, în clasa a VI-a, îndrumãtor fiindu-i prof.  Daniela Balaci. Este
o dovadã în plus cã la noi se face performanþã”, a declarat prof.  Lucia Croitoru, director
al Liceului de Arte „Marin Sorescu” din Craiova.

TTTTTrei copiirei copiirei copiirei copiirei copii
spre performanþãspre performanþãspre performanþãspre performanþãspre performanþã

La Craiova s-a desfãºurat faza naþi-
onalã a Olimpiadei de Pedagogie ºi Psi-
hologie, destinatã elevilor din instituþii
de învãþãmânt cu profil pedagogic. Din
partea Colegiului Naþional „ªtefan Ve-
lovan” din Craiova, au participat ºase
elevi, trei dintre aceºtia fiind premiaþi.
„Suntem foarte fericiþi pentru cã  Ana-
Maria Tîrziu, la disciplina „Psihologie”,
Roxana Bobaiþã („Teoria ºi practica
instruirii ºi evaluãrii”), ambele din clasa
a X-a, precum ºi Elena Ghiþã (clasa a XI-a, la „Managementul clasei de elevi”) au obþinut
premiul special. O dovadã în plus cã la Craiova se face performanþã”,a declarat prof. dr.
Ionuþ Pãtularu, director al Colegiului Naþional Pedagogic „ªtefan Velovan”, din Craiova. La
rândul sãu, prof.JaninaVaºcu, inspector general adjunct al Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj, a precizat cã „este o onoare pentru noi, iar aceºti copii au viitorul în faþã”.

La Craiova s-a desfãºurat
faza naþionalã a Olimpiadei
de Pedagogie ºi Psihologie,
destinatã elevilor din institu-
þii de învãþãmânt cu profil
pedagogic. Din partea
Colegiului Naþional „ªtefan
Velovan” din Craiova, au
participat ºase elevi, trei
dintre aceºtia fiind premiaþi.
„Suntem foarte fericiþi
pentru cã  Ana-Maria Tîrziu,
la disciplina „Psihologie”,
Roxana Bobaiþã („Teoria ºi
practica instruirii ºi evaluã-
rii”), ambele din clasa a X-a,
precum ºi Elena Ghiþã (clasa
a XI-a, la „Managementul
clasei de elevi”) au obþinut
premiul special. O dovadã în
plus cã la Craiova se face performanþã”,a declarat prof. dr. Ionuþ Pãtularu,
director al Colegiului Naþional Pedagogic „ªtefan Velovan”, din Craiova. La
rândul sãu, prof.JaninaVaºcu, inspector general adjunct al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj, a precizat cã „este o onoare pentru noi, iar aceºti copii
au viitorul în faþã”.

TTTTTrei copiirei copiirei copiirei copiirei copii
spresprespresprespre
performanþãperformanþãperformanþãperformanþãperformanþã

ªapte elevi craioveni se luptãªapte elevi craioveni se luptãªapte elevi craioveni se luptãªapte elevi craioveni se luptãªapte elevi craioveni se luptã
pentru Lotul naþional de informaticãpentru Lotul naþional de informaticãpentru Lotul naþional de informaticãpentru Lotul naþional de informaticãpentru Lotul naþional de informaticã
ªapte elevi craioveni se luptãªapte elevi craioveni se luptãªapte elevi craioveni se luptãªapte elevi craioveni se luptãªapte elevi craioveni se luptã
pentru Lotul naþional de informaticãpentru Lotul naþional de informaticãpentru Lotul naþional de informaticãpentru Lotul naþional de informaticãpentru Lotul naþional de informaticã
ªapte elevi craioveni se luptãªapte elevi craioveni se luptãªapte elevi craioveni se luptãªapte elevi craioveni se luptãªapte elevi craioveni se luptã
pentru Lotul naþional de informaticãpentru Lotul naþional de informaticãpentru Lotul naþional de informaticãpentru Lotul naþional de informaticãpentru Lotul naþional de informaticã
ªapte elevi craioveni se luptãªapte elevi craioveni se luptãªapte elevi craioveni se luptãªapte elevi craioveni se luptãªapte elevi craioveni se luptã
pentru Lotul naþional de informaticãpentru Lotul naþional de informaticãpentru Lotul naþional de informaticãpentru Lotul naþional de informaticãpentru Lotul naþional de informaticã
ªapte elevi craioveni se luptãªapte elevi craioveni se luptãªapte elevi craioveni se luptãªapte elevi craioveni se luptãªapte elevi craioveni se luptã
pentru Lotul naþional de informaticãpentru Lotul naþional de informaticãpentru Lotul naþional de informaticãpentru Lotul naþional de informaticãpentru Lotul naþional de informaticã
ªapte elevi craioveni se luptãªapte elevi craioveni se luptãªapte elevi craioveni se luptãªapte elevi craioveni se luptãªapte elevi craioveni se luptã
pentru Lotul naþional de informaticãpentru Lotul naþional de informaticãpentru Lotul naþional de informaticãpentru Lotul naþional de informaticãpentru Lotul naþional de informaticã
ªapte elevi craioveni se luptãªapte elevi craioveni se luptãªapte elevi craioveni se luptãªapte elevi craioveni se luptãªapte elevi craioveni se luptã
pentru Lotul naþional de informaticãpentru Lotul naþional de informaticãpentru Lotul naþional de informaticãpentru Lotul naþional de informaticãpentru Lotul naþional de informaticã
ªapte elevi craioveni se luptãªapte elevi craioveni se luptãªapte elevi craioveni se luptãªapte elevi craioveni se luptãªapte elevi craioveni se luptã
pentru Lotul naþional de informaticãpentru Lotul naþional de informaticãpentru Lotul naþional de informaticãpentru Lotul naþional de informaticãpentru Lotul naþional de informaticã
ªapte elevi craioveni se luptãªapte elevi craioveni se luptãªapte elevi craioveni se luptãªapte elevi craioveni se luptãªapte elevi craioveni se luptã
pentru Lotul naþional de informaticãpentru Lotul naþional de informaticãpentru Lotul naþional de informaticãpentru Lotul naþional de informaticãpentru Lotul naþional de informaticã



culturãculturãculturãculturãculturã cuvântul libertãþii / 9miercuri, 20 aprilie 2016
Paginã realizatã de MAGDA BRATU

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):
Atelier de teatrologie
realizat în colaborare cu
Asociaþia Internaþiona-
lã a Criticilor de Teatru
ºi Departamentul de
Teatrologie, Management Cultural ºi Jurnalism Teatral din cadrul Uni-
versitãþii Naþionale de Artã Teatralã ºi Cinematograficã Bucureºti.

Ora 11.00, Teatrul Naþional „Marin Sorescu” (bibliotecã): Reu-
niunea colegiului redacþional al revistei „Critical Stage”.

Ora 11.00, Aula „Buia” a Universitãþii din Craiova: „A douãspre-
zecea noapte”, spectacol prezentat de studenþii Universitãþii Naþionale de
Artã Teatralã ºi Cinematograficã Bucureºti (regia: Mihai Constantin).

Ora 19.00, Teatrul „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea: „Romeo
ºi Julieta”, spectacol prezentat de Teatrul Municipal din Beer-Sheva,
Israel (regia: Irad Rubinstain).

Ora 19.00, Palatul Cultural „Theodor Costescu” din Turnu Se-
verin: „Poveste de iarnã”, spectacol prezentat de Teatrul Laborator
„Sfumato” din  Sofia, Bulgaria (regia: Margarita Mladenova).

Ora 21.00, Piaþa „Fraþii Buzeºti”: „Furtuna”, spectacol prezentat
de Teatrul pentru copii ºi tineret „Gong” din Sibiu (regia: Alina Hiristea).

Marea Britanie este reprezentatã pe scena
de concert a Filarmonicii „Oltenia” de diri-
jorul Christopher Petrie ºi violonista Tanya
Sweiry, care, în compania Orchestrei Sim-
fonice craiovene, oferã publicului un pro-
gram cu compoziþii ale unor muzicieni en-
glezi. Douã lucrãri sunt prezentate în primã
audiþie: Five Variants of „Dives and Laza-
rus” (Cinci versiuni pe tema parabolei „Bo-
gatul nemilostiv ºi sãrmanul Lazãr”) pen-
tru harpã ºi orchestrã de coarde de Ralph
Vaughan Williams ºi „Henri V” – Douã pie-
se pentru orchestrã de coarde de William

„Dacã e-adevãrat cã muzica / E hrana dra-
gostei, cântare daþi-mi, / Sã-mi satur dorul ãsta
fãrã saþiu” – spunea Shakespeare, prin cuvin-
tele Ducelui Orsino, în „A douãsprezecea noap-
te”. Cu dragoste pentru muzicã, Filarmonica
„Oltenia” ºi organizatorii celei de-a X-a ediþii
a Festivalului Internaþional „Shakespeare”,
desfãºurat la Craiova în perioada 14-23 apri-
lie, vã invitã la concert. Evenimentul va avea

loc vineri, 22 aprilie, de la ora 19.00, în cadrul
Stagiunii „Europa” – proiect ambiþios ce valo-
rificã muzica simfonicã europeanã, derulat
între 23 octombrie 2015 ºi 20 mai 2016. Con-
certul este dedicat Zilei Naþionale a Angliei,
celebratã pe 23 aprilie, când se sãrbãtoreºte
St. George’s Day. Tot pe 23 aprilie este Shake-
speare’s Day, în 2016 împlinindu-se 400 de ani
de la moartea marelui dramaturg.

Walton. Vor mai fi audiate „Variaþiuni sim-
fonice” de Robert Matthew-Walker,  „The
Lark Ascending” („Ciocârlia în zbor”) pen-
tru vioarã ºi orchestrã de Ralph Vaughan
Williams (care se regãseºte pe coloana so-
norã a filmului australian „The Year My Voi-
ce Broke”) ºi misterioasele Variaþiuni
„Enigma”, op. 3 de Edward Elgar.

Dirijorul Christopher Petrie este un
muzician inovator, care desfãºoarã o im-
portantã carierã artisticã în dubla ipostazã
de compozitor ºi dirijor. Concertele ºi com-
poziþiile sale au fost descrise ca „… me-

morabile, debordând de vitalitate, de o au-
tenticitate primordialã” (Max Reinhardt,
BBC Radio 3). Christopher Petrie a cola-
borat cu unele dintre cele mai prestigioase
ansambluri instrumentale europene, precum
BBC National Orchestra of Wales, Ton-
künstler Orchestra (Austria), Philharmonis-
ches Kammerorchester Berlin. Proiectele
sale curente vizeazã promovarea creaþiei
muzicale româneºti în Marea Britanie ºi
crearea unor compoziþii solicitate de diferi-
te ansambluri. În 2013 a fondat Philharmo-
nic Chamber Orchestra, ansamblu ce reu-

neºte tineri muzicieni de top din capitala
Regatului Unit.

Violonista Tanya Sweiry a studiat la
prestigioasa Academie Regalã de Muzicã din
Londra, perioadã în care a avut privilegiul
de a realiza înregistrãri din creaþia compozi-
torilor Bach ºi Enescu, cântând pe vioara
Stradivarius Viotti Ex-Bruce 1709. În 2014
Tanya a fost selectatã pentru a fi concert-
maestru ºi solist al Festival Orchestra Acade-
mia Lucerna. De asemenea, este solistã a
Orchestrei de Camerã din Londra, din 2013,
când ansamblul a fost inaugurat.

Dupã ce, la 1 februarie, a ver-
nisat în Sala Rondã a Cercului Mi-
litar Naþional din Bucureºti expo-
ziþia de picturã „Craiova, mon
amour”, Aurel Petrescu deschi-
de astãzi, ora 18.00, o „persona-
lã” ºi la Galeria „Artis” a Muzeului
Judeþean Olt, din Slatina.

„Aurel Petrescu nu este pentru
mine o surprizã, întrucât i-am mai
gãzduit o expoziþie la Muzeul Ju-
deþean Olt, în urmã cu ºase ani.
Am intuit valoarea acestui artist
plastic încã de atunci ºi l-am re-
descoperit apoi în alte expoziþii, la

Pictorul Aurel Petrescu
expune la Slatina

„Poveºtile noastre, povestea„Poveºtile noastre, povestea„Poveºtile noastre, povestea„Poveºtile noastre, povestea„Poveºtile noastre, povestea
Craiovei”Craiovei”Craiovei”Craiovei”Craiovei” cu dr cu dr cu dr cu dr cu dr. Rodica Mixich. Rodica Mixich. Rodica Mixich. Rodica Mixich. Rodica Mixich

Proiectul „Poveºtile noastre, povestea Craiovei” aduce mâine,
21 aprilie, de la ora 18.00, încã un invitat la Casa de Culturã
„Traian Demetrescu”: dr. Rodica Mixich, specialistã în medi-
cinã de laborator, dar ºi în emigraþia italianã din Oltenia. Rodica
Mixich a susþinut, în 2009, un doctorat cu titlul „Genealogie ºi
demografie istoricã în comunitãþile catolice din sud-vestul
României” ºi, cu ocazia documentãrii, a gãsit în arhive nume-
roase informaþii despre italienii stabiliþi la sfârºitul secolului al
XIX-lea ºi începutul secolului XX în Craiova ºi în localitãþi din
împrejurimi: Cernele, Breasta, ªimnic, Iºalniþa, Bucovãþ, Balta
Verde, Terpeziþa, Izvoru Rece.

„Aceasta va povesti cum a venit în Craiova, va evoca
figuri ale unor doamne venerabile ale urbei din acele vre-

muri, va aminti despre neamul de preoþi bãnãþeni din care se trage ºi care au cunoscut un
membru al familiei Mihail, dar va vorbi ºi despre emigraþia italienilor veniþi sã lucreze pe
marile moºii din Oltenia ca muncitori agricoli, începând cu anul 1883”, precizeazã orga-
nizatorii într-un comunicat de presã. Dupã expunerea sa, Rodica Mixich va rãspunde
întrebãrilor ºi va dialoga cu cei interesaþi. Întâlnirea de mâine îl are ca moderator pe
Cornel Mihai Ungureanu ºi este cu intrare liberã pentru public.

Expoziþie de asamblajeExpoziþie de asamblajeExpoziþie de asamblajeExpoziþie de asamblajeExpoziþie de asamblaje
ºi picturã realizateºi picturã realizateºi picturã realizateºi picturã realizateºi picturã realizate
de Adrian Boureanude Adrian Boureanude Adrian Boureanude Adrian Boureanude Adrian Boureanu

Casa de Culturã „Traian Demetrescu” vã invitã astãzi,
ora 18.00, în Galeria „Vollard”, la deschiderea expoziþiei
de asamblaje ºi picturã „Amalgam vernal” realizate de
Adrian Boureanu. Despre expoziþie ºi autor – apreciat ca
unul dintre cei mai inventivi artiºti ai Craiovei –  vor vorbi
Mihail Trifan ºi lector univ. dr. Xenia Negrea. Intrarea
publicului este liberã. Adrian Boureanu (n. 1956, Caracal)
a avut expoziþii internaþionale la Linz, Austria (1980), Ox-
ford, Anglia (1982), Paris (Galeria „Atlantide de 5 sens”),
1991; Tilburg, Olanda (2001). A participat la numeroase
expoziþii de grup internaþionale: Budapesta (1980), Belgrad
(1980); Arezzo, Pescia-Pistoia, Italia (1982; 1983); Bes-

sancourt, Franþa (1991); Pontoise, Franþa (1992); Montigny, Franþa (1995). În þarã, a mai
deschis expoziþii personale la Caracal (1975, 1990) ºi Slatina (1979, 1994) ºi a participat cu
lucrãri la expoziþii de grup la Caracal, Braºov ºi Oradea. Este prezent în „Lexikon der
Exlibriskunstler”, de Manfred Neureiter, 2009.

Craiova. El cultivã de aceastã datã
cu nonºalanþã peisajul, natura sta-
ticã, dupã ce a cochetat în trecut
cu o picturã de manierã abstractã,
iar lucrãrile sale sunt dominate de
luminã ºi culoare. O dinamicã a
culorii, o expresivitate deosebitã,
o tehnicã desãvârºitã, acestea sunt
coordonatele unei picturi de refe-
rinþã pentru spaþiul cultural al Ol-
teniei, o picturã care defineºte un
artist ce-ºi stãpâneºte mijloacele
artistice cu dezinvolturã”, este de
pãrere Laurenþiu Guþicã, direc-
torul instituþiei-gazdã.

Licenþiat al Facultãþii
de Automaticã ºi Calcu-
latoare din cadrul Univer-
sitãþii din Craiova, pro-
moþia 1983, Aurel Petres-
cu este angajat la SC EL-
PRECO SA Craiova ºi
profesor asociat la Facul-
tatea de Automatizãri ºi
Calculatoare încã din
2004. ªi-a obþinut docto-
ratul cu o tezã în dome-
niul conducerii cu calculator a pro-
ceselor industriale, la Facultatea de
Inginerie Industrialã a Universitã-

þii din Petroºani. Este cunoscut ca
pictor de publicul iubitor de artã
datoritã nu puþinelor expoziþii des-
chise încã de la începutul anilor

2000 la Craiova, Calafat, Slatina,
Dr. Tr. Severin, Tg. Jiu, Piteºti,
Bucureºti, Constanþa ºi la Muzeul
de Artã Vidin (Bulgaria).
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Reþeaua Stat Islamic (SI) pã-
nuieºte sã comitã atacuri pe pla-
jele din Europa în aceastã varã,
bombe putând fi plasate sub ºez-
longuri iar atacatorii urmând sã
fie deghizaþi în vânzãtori ambu-
lanþi, potrivit ºefilor serviciilor de
informaþii din Italia. Agenþia ita-
lianã de informaþii a prezentat
agenþiei germane BND detalii le-
gate de aceste planuri ale SI de a
comite atentate în staþiuni, a in-
format cotidianul Bild. Agenþia de
informaþii secrete din Italia a pri-
mit detalii despre planurile tero-
riºtilor de la o sursã credibilã din
Africa. Aceasta a anunþat cã ata-
catorii au “planuri concrete” de
a se deghiza în refugiaþi ºi de a vinde turiº-
tilor bãuturi, gustãri, accesorii ºi tricouri.
Presa germanã a informat cã SI va trimite
atacatori sinucigaºi deghizaþi în vânzãtori am-
bulanþi ºi cã va plasa bombe sub ºezlonguri
în staþiunile din Spania, Franþa ºi Italia. Plaje-
le vizate în mod special includ staþiuni din
sudul Franþei, Costa del Sol în Spania ºi am-
bele coaste ale Italiei, potrivit ºefilor servicii-

Viktor Orban
ºi Helmut Kohl:
Europa nu poate
gãzdui milioane
de refugiaþi

Europa nu poate gãzdui
milioane de refugiaþi veniþi
din întrega lume, au trans-
mis premierul ungar Viktor
Orban ºi fostul cancelar
german Helmut Kohl, dupã
o întrevedere informalã în
Germania, în ceea ce pare a
fi un nou efort de a denunþa
politicile Guvernului Angela
Merkel în materie de imigra-
þie. Viktor Orban s-a deplasat
ieri în orãºelul german
Oggersheim, unde s-a
întâlnit cu fostul cancelar
german Helmut Kohl.
“Helmut Kohl reprezintã un
simbol al prieteniei germa-
no-ungare”, a declarat
Viktor Orban. “Europa nu
poate gãzdui milioane de
oameni din întreaga lume
aflaþi în nevoie”, au trans-
mis, într-un comunicat
comun, Ambasada Ungariei
în Germania ºi Biroul lui
Helmut Kohl. Viktor Orban
a criticat în mai multe
rânduri politicile în materie
de imigraþie ale Guvernului
Angela Merkel.

Erdogan: UE are
mai mare nevoie
de Turcia decât
are Turcia de UE

Preºedintele Turciei,
Recep Tayyip Erdogan, a
declarat, ieri, cã “Uniunea
Europeanã are mai mare
nevoie de Turcia” decât are
Turcia de Uniunea Europea-
nã, denunþând raportul
despre þara sa publicat
sãptãmâna trecutã de Parla-
mentul European. “Uniunea
Europeanã are mai mare
nevoie de Turcia decât are
Turcia de Uniunea Europea-
nã”, a spus ºeful statului
turc. Un raport emis recent
de Parlamentul European,
în care este criticat modul în
care Turcia respectã dreptu-
rile omului ºi libertatea
presei este “provocator”,
într-un moment în care
relaþiile cu Europa sunt pe
calea cea bunã, a precizat
Erdogan. Acesta a mai spus
unui grup de oficiali locali
în Ankara cã cea mai mare
parte a criticilor formulate
la adresa Turciei venind din
partea Occindentului sunt
“rãu intenþionate”. Parla-
mentul European a aprobat,
sãptãmâna trecutã, raportul
anual privind progresul
înregistrat de Turcia, docu-
ment în care aceastã þarã
este criticatã pentru încãlca-
rea drepturilor omului ºi a
libertãþii presei în 2015.

Moscova ºi Alianþa Nord-
Atlanticã trec printr-o perioadã
de “neîncredere totalã”, afirmã
purtãtorul de cuvânt al Kremli-
nului, Dmitri Peskov, acuzând
NATO cã menþine obiectivul
“confruntãrii” militare cu Rusia.
“În mod evident, relaþiile dintre
Rusia ºi NATO traverseazã vre-
muri care erau uitate, un deficit
din ce în ce mai mare de încre-
dere, probabil o neîncredere to-
talã”, a declarat Peskov, citat de
site-ul agenþiei Tass. “Dialogul
Rusia-NATO nu va fi uºor, de-
oarece încrederea se distruge
foarte rapid dar este restabilitã
mult mai greu ºi necesitã efor-
turi considerabile”, subliniazã
Peskov. Dmitri Peskov a fãcut
aceste declaraþii cu doar o zi
înaintea Consiliului NATO -
Rusia, prima reuniune de acest
fel din ultimii doi ani. “Recen-
tele acþiuni ale NATO confirmã

Statul Islamic plãnuieºteStatul Islamic plãnuieºteStatul Islamic plãnuieºteStatul Islamic plãnuieºteStatul Islamic plãnuieºte
atentate pe plajele din Europaatentate pe plajele din Europaatentate pe plajele din Europaatentate pe plajele din Europaatentate pe plajele din Europa

lor de informaþii. Bild a mai informat cã pla-
nurile implicã folosirea de arme automate pe
plajele aglomerate, îngroparea unor dispozi-
tive explozive în nisip sub ºezlonguri ºi co-
miterea de atacuri sinucigaºe. “Ar putea fi o
nouã dimensiune a terorii. Plajele de vacanþã
nu pot fi protejate”, a spus un oficial de rang
înalt, citat de cotidianul german. Anul trecut,
38 de persoane au murit dupã ce un bãrbat a

deschis focul pe o plajã din
Tunisia. Ieri, ºeful organismu-
lui care evalueazã ameninþarea
teroristã în Belgia a afirmat cã
existã “combatanþi strãini”
care se aflã în Siria ºi doresc
sã se întoarcã în Europa, în
special în Belgia, pentru a “co-
mite un atentat”. “Existã mul-
te informaþii, de exemplu sem-
nale cã mai mulþi combatanþi
strãini care se aflã în Siria ar
dori sã se întoarcã, nu doar
în Belgia, ci în întreaga Euro-
pã, pentru a comite un aten-
tat”, a declarat Paul Van Tig-
chelt, directorul Organismu-
lui de coordonare pentru ana-

liza ameninþãrilor (Ocam). “Ancheta s-a de-
rulat intens ºi am înregistrat progrese im-
portante”, a estimat Paul Van Tigchelt. „Însã
pericolul nu a trecut”, a adãugat acesta.
Ocam a decis sã menþinã nivelul trei din pa-
tru de alertã teroristã pentru tot teritoriul Bel-
giei, ceea ce înseamnã cã “ameninþarea este
consideratã încã gravã ºi posibilã”, a anun-
þat organismul.

Kremlin: NATO vrea confruntarea cu Rusia
cã Alianþa Nord-Atlanticã nu s-a
adaptat condiþiilor moderne, pãs-
trând scopul iniþial - contracara-
rea Federaþiei Ruse ºi confrun-
tarea cu Federaþia Rusã”, a pre-
cizat reprezentantul Kremlinului.
În replicã, ministrul polonez al
Apãrãrii, Antoni Macierewicz, a
afirmat cã Rusia continuã sã fie
o ameninþare serioasã pentru
NATO ºi se pregãteºte pentru
declanºarea unor acþiuni agresi-
ve. Polonia se teme cã Rusia va
încerca sã-ºi extindã influenþa
dincolo de propriile frontiere,
dupã ce Moscova a anexat Pen-
insula Crimeea în 2014 ºi conti-
nuã sã susþinã forþele separatis-
te din estul Ucrainei. Chiar luna
aceasta, douã avioane ruseºti au
fost implicate într-un incident
cu un distrugator american care
tocmai plecase din portul polo-
nez Gdynia. Potrivit unui oficial
american, acest incident a repre-

zentat cea mai agresivã interac-
þiune între cele douã pãrþi, în ul-
tima periodã. În iulie, Varºovia va
gãzdui un summit NATO, la ni-
vel de ºefi de state, ocazie cu care
Polonia va cere creºterea prezen-
þei militare pe flancul estic al
alianþei. În 2014, Alianþa Nord-

Atlanticã a suspendat cooperarea
cu Rusia, pe fondul implicãrii
acestui stat în conflictul din
Ucraina. Pe de altã parte, Rusia
susþine cã mutarea trupelor
NATO în apropierea frontiere-
lor sale ar viola acordul NATO-
Rusia din 1997.

Acord de principiu între Ucraina ºi Rusia pentru
un schimb de prizonieri

Preºedinþii Ucrainei ºi Rusiei,
Petro Poroºenko ºi Vladimir Pu-
tin, au ajuns la un acord de prin-
cipiu pentru un schimb de pri-
zonieri. “Am iniþiat o conversa-
þie telefonicã cu preºedintele Vla-
dimir Putin ºi, la nivel prelimi-
nar, se pare cã am reuºit sã sta-
bilim un anumit algoritm pentru
eliberarea Nadiei Savcenko”, a
declarat ieri Petro Poroºenko.
Liderul de la Kiev a precizat cã
pilotul militar ucrainean Nadia
Savcenko, aflatã în detenþie în
Rusia, ar urma sã fie eliberatã
în schimbul militarilor ruºi Alek-
sandr Aleksandrov ºi Evgeni Ie-
rofeiev, condamnaþi în Ucraina.

Petro Poroºenko nu a dezvãluit
când ar urma sã aibã loc schim-
bul de prizonieri. Nadia Savcen-
ko a fost condamnatã în martie
la 22 de ani de închisoare în
Rusia, pentru complicitate la uci-
derea a doi jurnaliºti într-un raid
aerian. Doi membri ai armatei
ruse capturaþi în regiuni sepa-
ratiste est-ucrainene au fost gã-
siþi vinovaþi de “acte de tero-
rism” ºi condamnaþi luni la câte
14 ani de închisoare de o instan-
þã din Ucraina. Soldatul Aleksan-
der Alexandrov ºi cãpitanul Ev-
gheni Ierofeiev au fost gãsiþi vi-
novaþi de “pregãtirea unui atac
terorist” în Ucraina.

Dmitri
Peskov
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
CONVOCATOR Al Adunã-

rii Generale ordinare a Acþio-
narilor Societãþii comerciale
IDP  PROIECT S.A. cu sediul
în Craiova, str. Ion  Maiorescu,
nr. 4, demisol, cam. D7, jud.
Dolj CUI RO 30454254, înma-
triculatã sub nr. J16/1137/
2012. Administratorul Unic al
soc.  IDP PROIECT S.A., (“So-
cietatea”), convoacã Aduna-
rea Generalã Ordinarã a Acþi-
onarilor, la data de   23.05.2016,
ora 10.30, la sediul Societãþii
din Craiova, str. Ion  Maiores-
cu, nr. 4, demisol, cam. D7, jud.
Dolj, la care sunt îndreptãþiþi
sã participe toþi acþionarii So-
cietãþii înregistraþi în Registrul
Acþionarilor al S.C. IDP PRO-
IECT S.A. la sfârºitul zilei de
22.04.2016 (data de referinþã),
având urmãtoarea: ORDINE
DE ZI 1. Prezentarea raportu-
lui Administratorului Unic cu
privire la gestionarea societã-
þii pe anul 2015. 2.Prezentarea
raportului Comisiei de Cenzori
pentru exercitiul financiar în-
cheiat la 31.12.2015. 3. Apro-
barea situaþiilor financiare afe-
rente exerciþiului financiar
2015 ºi a modului de reparti-
zare a profitului. 4. Descarca-
rea de gestiune a Administra-
torului Unic pentru exerciþiul
financiar 2015. 5. Aprobarea
bugetului de venituri ºi chel-
tuieli pe anul 2016. In caz de
neîntrunire a cvorumului la

data convocãrii, se reconvoa-
cã Adunarea Generalã  Ordi-
nara în aceleaºi condiþii cu
aceeaºi ordine de zi pentru
data de 24.05.2016, ora 10.30,
la sediul Societãþii. Acþionarii
pot participa la ºedinþa Adu-
nãrii Generale Ordinare perso-
nal sau prin reprezentanþi, în
baza unei procuri speciale,
conform dispoziþiilor legale,
modelul procurii putând fi dis-
ponibil  la sediul societãþii mai
sus indicat. Un exemplar ori-
ginal al procurii de reprezen-
tare se depune la sediul socie-
tãþii, cel târziu cu 48 de ore îna-
inte de adunare. Administrato-
rul Unic al Societãþii IDP PRO-
IECT S.A. TOADER GABRIEL.

CONVOCATOR AL Adunã-
rii Generale ordinare a Acþiona-
rilor Societãþii CLÃDIREA  PRO-
IECT S.A. cu sediul în Craiova,
str. Ion  Maiorescu, nr. 4, demi-
sol, cam. D1, jud. Dolj CUI
2291704, înmatriculatã sub nr.
J16/130/1991. Administratorul
Unic al societãþii CLÃDIREA
PROIECT S.A., (“Societatea”),
convoacã Adunarea Generalã
ordinarã a Acþionarilor, la data
de 23.05.2016, ora 11.30, la se-
diul Societãþii din Craiova, str.
Ion Maiorescu, nr. 4, demisol,
cam. D1, jud. Dolj la care sunt
îndreptãþiþi sã participe toþi ac-
þionarii Societãþii înregistraþi în
Registrul Acþionarilor al socie-
tãþii CLÃDIREA PROIECT S.A.

la sfârºitul zilei de 22.04.2016
(data de referinþã), având urmã-
toarea: ORDINE DE ZI 6. Pre-
zentarea raportului Administra-
torului Unic cu privire la gestio-
narea societãþii pe anul 2015.
7. Prezentarea raportului Comi-
siei de Cenzori pentru exerci-
tiul financiar încheiat la
31.12.2015. 8. Aprobarea situa-
þiilor financiare aferente exer-
citiului financiar 2015 ºi a mo-
dului de repartizare a profitului.
9. Descãrcarea de gestiune a
Administratorului Unic pentru
exercitiul financiar 2015. 10.
Aprobarea bugetului de veni-
turi ºi cheltuieli pe anul 2016. In
caz de neîntrunire a cvorumu-
lui la data convocãrii, se recon-
voacã Adunarea Generaã  Or-
dinara în aceleaºi condiþii cu
aceeaºi ordine de zi pentru
data de 24.05.2016, ora 11.30,
la sediul Societãþii. Acþionarii
pot participa la ºedinþa Adunã-
rii Generale Ordinare personal
sau prin reprezentanþi, în baza
unei procuri speciale, conform
dispoziþiilor legale, modelul pro-
curii putând fi disponibil  la
sediul societãþii mai sus indi-
cat. Un exemplar original al pro-
curii de reprezentare se depu-
ne la sediul societãþii, cel târziu
cu 48 de ore înainte de aduna-
re. Administratorul Unic al So-
cietãþii CLÃDIREA PROIECT
S.A CRAIOVA CIUCIU ION-
CONSTANTIN.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
SC PANORAMIC PARC

SRL prin Radu Mihaela anunþã
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiec-
tul „Construire salon eveni-
mente P, piscinã, puþ forat, sta-
þie epurare subteranã” propus
a fi amplasat în Comuna Cîr-
cea, satul Cîrcea, strada Aleea
2 Banu Mãrãcine, numãrul 8,
judeþul Dolj. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consul-
tate la sediu APM Dolj, strada
Petru Rareº, nr.1, în zilele de L-
V, între orele 09.00-14.00. Ob-
servaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj, str.Pe-
tru Rareº, nr.1.

ADMINISTRATORUL  UNIC
AL  SC SUTRANS SA BÃILEªTI
CONVOACÃ DUNAREA GENE-
RALÃ ORDINARÃ A ACÞIONA-
RILOR ÎN DATA   DE  20.05.2016,
ORA 10  LA SEDIUL  SOCIETÃ-
ÞII, IN CAZUL NEÎNDEPLINIRII
CVORUMULUI NECESAR,
ADUNAREA SE REPROGRA-
MEAZÃ ÎN DATA DE  21.05.2016
IN ACELAªI LOC ªI LA ACE-
EAªI ORÃ ªI ARE URMÃTOA-
REA ORDINE DE ZI: 1. APRO-
BARE   RAPORT  ADMINISTRA-
TOR 2. APROBARE RAPORT
CENZORI 3. APROBAREA  BI-
LANÞULUI 4.APROBAREA
B.V.C. 5. DIVERSE INFORMA-
ÞII SUPLIMENTARE LA SEDIUL
SOCIETÃÞII SAU TELEFON
0251311408. ADMINISTRATOR
UNIC EC. ROGOVEANU
GEORGE DORIN.

Bîltac Robert ªtefãniþã pt
S.C. RAVI VELL RAY S.R.L. prin
Balan Flori Claudia  titular al
proiectului „Schimbare parþia-
lã destinaþie halã C1 în restau-
rant, compartimentãri interioa-
re, modificãri structurale ºi
amenajare spaþiu parcare”
anunþã publicul interesat asu-
pra luãrii etapei de încadrare de
cãtre ARPM Craiova, pentru
proiectul propus a fi amplasat
în com. Brãdeºti, sat Brãdeºti,
str. Mihai Viteazul, nr.9,  jud.
Dolj.Proiectul deciziei de înca-
drare ºi motivele care o funda-
menteazã  pot fi consultate la
sediul ARPM Craiova, strada
Petru Rareº, nr.1 zilele de L-V
între orele 9-14 precum ºi la
urmãtoarea adresa de internet
apmdj.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei
de încadrare pânã la data de
24.04.2016.

SC PET PERS INVEST SRL
titular al proiectului ,,Amplasa-
re staþie de pompare” anunþã
publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de
caãre Agenþia Pentru Protecþia
Mediului Dolj, în cadrul proce-
durilor de evaluare a impactu-
lui asupra mediului ºi de eva-
luare adecvatã pentru proiectul
,,Amplasare staþie de pompare“
propus a fi amplasat în comu-
na Coþofenii din Dos, sat Mihãi-
þa, Tarlaua 90, judeþul Dolj:pro-
iectul nu se supune evaluãrii
impactului asupra mediului ºi

Anunþul tãu!
nu se supune evaluãrii adecva-
te.  Proiectul deciziei de încadra-
re ºi motivele care o fundamen-
teazã pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj din str. Petru Rareº,
nr.1,judeþul Dolj, în zilele de luni-
joi ,între orele 08-16, ºi vineri în-
tre orele 8-14 precum ºi la ur-
mãtoarea adresã de internet
http//:apmdj.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comen-
tarii/observaþii la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de 5
zile de la data publicãrii prezen-
tului anunþ.

C O N V O C A T O R Consi-
liul de Administraþie al S.C. CO-
MAT DOLJ S.A. convoacã ADU-
NAREA GENERALÃ  A ACÞIO-
NARILOR în data de 20 mai
2016 , ora 10.00 la sediul socie-
tãþii din Craiova, str. Sãrarilor
nr. 31, cu urmãtoarea ordine de
zi: - Raportul administratorilor;
- Raportul auditului financiar ex-
tern privind situaþia financiarã
pe anul 2015; - Aprobarea bi-
lanþului  ºi a situaþiilor financia-
re pe anul 2015; - Aprobarea
B.V.C. 2016; Acþionarii îndrep-
tãþiþi sã voteze în cadrul A.G.A.
vor fi cei cuprinºi în registrul
acþionarilor, corespunzãtor
datei de 20 aprilie 2016. Dacã la
prima adunare nu se va întruni
cvorumul prevazut de lege, o a
doua ºedinþã A.G.A. ordinarã se
convoacã pe data de 24.05.2016
ora 10.00. PREªEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTAR-
ÞIE ªerban Ungureanu.
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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.

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

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

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

CASE
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã mobilatã 3
camere , sat Mogoºeºti,
comuna Goieºti- Dolj.
Telefon: 0351/ 460.839;
0760/ 024.474.
Casã cu 1000 m teren
str. Vasile Lupu. Tele-
fon: 0723/535.544
Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile su-
perîmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

VÂND casã+teren,
zona Izvoru Rece. Te-
lefon: 0763/359.072.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren intravilan
1120 mp zona C, în
spatele Parcului, Ale-
ea Potelu, utilitãþi îm-
prejmuit. Telefon:
0741/282.255.
Vând – sau schimb te-
ren intravilan 4300 mp
la 10 km de Craiova,
cadastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
VÂND teren împrej-
muit zona Selgros, 750
mp, 22 Euro/mp. Tele-
fon: 0729/170.160.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea
tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând teren Lot 500 mp
Craiova - Cartier ªim-
nicu de Jos la DJ –
cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000 Euro.
Telefon: 0752/641.487.

Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua Na-
þionalã Craiova- Be-
chet, localitatea Secui.
Preþ convenabil. Tele-
fon: 0764/214.269.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

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

AUTO
STRÃINE

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

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite,
cu geamuri, presã
hidraulicã mase plas-
tice, 2 butelii. Tele-
fon.0767/153.551.
Vând cuier mare. Te-
lefon: 0742/884.839.
Vând gãini pitice CO-
CHINCHINA outoa-
re. Telefon: 0721/
483.933.
Vând 12 bucãþi tabu-
rele din lemn melami-
nat. Telefon: 0728/
911.350.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat armã de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 20 aprilie 2016

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

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Vând în Iºalniþa:
pompã de udat grã-
dina Kama, 4 bare
cornier 70 cm lungi
de 2,80 m 1 leu/kg,
douã foi tablã zinca-
tã 2/1 m, drujbã elec-
tricã Einºel cu lanþ
rezervã - 220 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Producãtor - vând pu-
iet florifer, gladiole
Olandeze la kg ºi cepe
florifere chiparoase
(tuberoze) anul III. Te-
lefon: 0727/714.184.
Vând combinã JOHN
DEERE-730. Telefon
0772/096.357.
Vând covor persan
2200/1800 bine între-
þinut - 80 lei, cruce
marmurã scrisã 1200/
400/100- 80 lei, sãpun
de casã 5 lei kg, tele-
vizor color Grunding
cu telecomandã - 70
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã de cu-
sut Ileana, maºinã
Singer, casã de mar-
cat Samsung pentru
firme. Telefon: 0727/
884.205.

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 meta-
lice (4 gri ºi 4 albe). Te-
lefon: 0251/452.233.
Vând 1 loc de veci Ci-
mitir Lascãr Catargiu -
Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând COMBINÃ
CP.12 ºi LADA 1025
(eventual subansam-
ble). Telefon: 0730/
304.591.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând robot (PLANE-
TARIA) 3 funcþii mar-
cã germanã, hainã de
piele de cãprioarã
nouã lungã ºi Mouli-
ne  pentru cusut go-
blen. Telefon: 0752/
236.667.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pantofi
militari noi piele negru,
piese Dacia noi, calcu-
lator instruire copii prin
televozor, telefon Ebo-
da sigilat, piei bovinã
ºi oaie vopsite. Tele-
fon: 0735/445.339.

Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi su-
prapuse, bocanci din
piele mãrimea 43 îm-
blãniþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã
ora 16.00.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
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 negocia-
bil, cãruþ copil sport -
50 lei. Telefon: 0351/
181.202.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând maºini de trico-
tat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.

Caut electrician pentru
un Volvo, cãrucior pen-
tru copii, televizor Gol-
dstar, maºinã de cusut
Ileana, bicicletã copii, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez 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. Pre-
fer familie intelec-
tuali. Telefon: 0756/
790.172.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez teren pentru
amplasare a 5 maga-
zine între blocuri vad
foarte bun. posibilita-
te de cumpãrare. Te-
lefon: 0761/665.763.
Închiriez Restaurant
50 locuri (Piaþa Gã-
rii). Telefon: 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
Pierdut Plãcuþã cu nr.
de înmatriculare CT
- 69 - GNX. Se de-
clarã nulã.
LALA TALMIX SRL
declarã pierdut certificat
constatator emis de
ORC Dolj J16/ 1570/
2012. Se declarã nul.
ZAB COS SRL J16/
1338/ 2006 declarã pier-
dut certificat constatator
de la punct de lucru Târ-
gul Municipal Craiova.
Se declarã nul.
II Butoi Georgeta
declarã pierdut ºi
nul CIF29359186,
seria A, nr.653943
din 05.12.2011.
CONDOLEANÞE
Cenaclul Epigra-
miºtilor Olteni îºi ex-
primã compasiu-
nea pentru colegul
DUMITRU MATEI,
dispãrut dintre noi
la respectabila vâr-
stã de 88 ani. Dum-
nezeu sã-l odih-
neascã în pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

SCM U Craiova a câºtigat, luni searã, ºi
a doua partidã, de pe teren propriu, din ca-
drul finalei campionatului, contra lui Mun-
cipal Zalãu, ºi mai are nevoie de o singurã
izbândã, din trei încercãri, pentru a deveni,
în premierã, campioana României.

Ca ºi în jocul inaugural, de duminicã, a
fost un succes cu 3-1, în care alb-albaºtrii
n-au avut mai deloc emoþii în seturile adju-
decate (25-18, 25-17, 24-26, 25-20).

„Am mai fãcut un pas destul de im-
portant cãtre titlu. Sunt mulþumit de evo-
luþia bãieþilor, sunt supermulþumit de at-
mosfera pe care au creat-o acest public
minunat. Ne aºteaptã un meci sau douã
foarte grele la Zalãu. Un public asemãnã-
tor cu cel de astãzi va fi ºi acolo, care va
încuraja echipa lor. Tocmai de aceea tre-
buie sã fim puternici, echilibraþi ºi sã ju-
cãm foarte bine. Sunt mulþumit de bãieþi,
s-au mobilizat foarte bine ºi asta îmi dã
încredere pentru jocurile viitoare”, a spus

VVVVVoleibaliºtii craioveni, la o victorieoleibaliºtii craioveni, la o victorieoleibaliºtii craioveni, la o victorieoleibaliºtii craioveni, la o victorieoleibaliºtii craioveni, la o victorie
distanþã de un titlu istoricdistanþã de un titlu istoricdistanþã de un titlu istoricdistanþã de un titlu istoricdistanþã de un titlu istoric

tehnicianul Dan Pascu.
La rându-i, Bogdan Ene a declarat cã „Au

fost douã victorii muncite, meritate ºi cred
cã se poate spune cã au fost meciuri pen-
tru o finalã. Publicul a fost peste aºteptãri
ºi ne-a purtat spre aceste douã succese.
Finala nu este jucatã, ne aºteaptã o depla-
sare infernalã la Zalãu, ºi acolo publicul este
la fel de fierbinte ca aici.”

„Am reuºit sã câºtigãm astãzi cu 3-1 ºi
mã bucur cã nu am jucat al cincilea set.
Mi-era teamã la un moment dat cã se poate
întâmpla asta, dar publicul a simþit cã tre-
cem prin momente grele ºi ne-a încurajat.
Va fi foarte greu sã ne impunem la Zalãu.
Dacã vom evolua chiar mai bine decât as-
tãzi, probabil vom reuºi”, a încheiat cãpita-
nul Laurenþiu Licã.

Meciurile urmãtoare, dacã va mai fi ca-
zul de douã, se vor juca la Zalãu, în 25 ºi
26 aprilie. În eventualitatea unui decisiv (27
aprilie), seria se întoarce la Craiova.

Faza judeþeanã a Cupei Româ-
niei programezã, astãzi, sferturile
de finalã, iar principala atracþie o
reprezintã derby-ul dunãrean din-
tre formaþiile de liga a patra, Be-
chet ºi Bistreþ. Gazdele, clasate pe
locul 5 în play-off, au eliminat la
pas, etapa trecutã, pe Rojiºte (liga
5,  seria 3) – scor 4-1, în deplasa-

Sportivii de la CSM Craiova
au obþinut, weekend-ul trecut,
cinci medalii la Cupa Drobeta,
competiþie amicalã de lupte
libere care s-a desfãºurat la
Turnu Severin. Concursul a
adunat la start 200 de sportivi
din þarã ºi a fost rezervat
categoriilor de vârstã cadeþi ºi
copii. De la CSM au urcat pe
podium numai luptãtorii cadeþi.
George Berbecaru (56 kg) a
fost singurul care a obþinut o
medalie de aur, restul trecân-
du-ºi în cont argintul, este
vorba despre Camelia Gheor-
ghe (38 kg), Ana Maria Enache
(56 kg), Maria Corzanu (60
kg) ºi Adina Irimia (65 kg).

Toþi aceºti luptãtori sunt
pregãtiþi de antrenorul Petre
Banciu.

Surorile Balica, medaliate
la CN de Judo U14

Tot în ceea ce priveºte

DIGI SPORT 1
21:30 – FOTBAL – Cupa României, semifinale

retur: Steaua – Dinamo.
DIGI SPORT 2
13:00, 19:30 – TENIS (F) – Turneul de la Stut-

tgart, în Germania: ziua a 2-a / 21:00, 23:00 –
FOTBAL Spania – La Liga: Deportivo – Barcelo-
na, Real Madrid – Villarreal.

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

Tiriac Trophy”, la Bucureºti: ziua a 3-a.
DIGI SPORT 4
18:00, 19:45 – BASCHET (M) – Liga Naþiona-

lã, play-off, sferturi, meciurile 2: SCM U Craiova
– BC Mureº, U-BT Cluj – CSU Atlassib Sibiu /
21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Juventus – La-
zio.

DOLCE SPORT 1
21:30 – FOTBAL – Cupa României, semifinale

retur: Steaua – Dinamo / 5:00 – BASCHET NBA:
Los Angeles Clippers – Portland Trail Blazers.

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

în Spania: ziua a 3-a / 21:00, 23:00 – FOTBAL
Spania – La Liga: Deportivo – Barcelona, Real Ma-
drid – Villarreal.

Se stabilesc semifinalistele

re, în timp ce Bistreþul, prima din
play-out ºi finalista de sezonul tre-
cut a competiþiei KO, a produs su-
priza pe terenul liderului elitei
doljene, Tractorul Cetate, 3-2.

În sezonul regulat, Bistre-
þul s-a impus la Bechet cu 3-
2, pentru ca mai apoi sã remi-
zeze “acasã”, 1-1.

O altã disputã între formaþii din
prima ligã a Doljului are loc la
Ostroveni, unde gazdele de la Re-
colta (locul 4 în play-off) pri-
mesc vizita celor de la Metropo-
litan Iºalniþa (locul 2 în play-out).
În directele din campionat, Os-
troveniul a repurtat douã succe-
se la limitã, 4-3 (a) ºi 2-1 (d).

În celelalte douã sferturi de fi-
nalã, Cârcea ºi Calafat (locurile 2
ºi 3 din play-off) n-ar trebui sã aibã
emoþii contra lui Aktiv Padea (liga
5, locul 8 în seria 2), respectiv In-
ter Secui (de asemenea liga 5, pri-
mul loc în seria 5).

Astãzi, ora 17:30
Aktiv Padea – Viitorul Cârcea
Inter Secui – Dunãrea Calafat
ªtiinþa Danubius Bechet – Dunãrea Bistreþ
Recolta Ostroveni – Metropolitan Iºalniþa

Luptãtorii de la CSM Craiova,
de cinci ori pe podium

la Cupa Drobeta
CSM Craiova, ºi tot în week-
end, mai mulþi sportivi ai
clubului au participat la
Campionatul Naþional de Judo
U14, la Miercurea Ciuc.
Numai doi dintre ei au reuºit
sã obþinã o medalie. Surorile
ªtefania ºi Andreea Balica au
participat la întrecerea de +63
de kg, ambele reuºind sã se
încununeze cu câte o distinc-
þie. Andreea a cucerit un nou
titlu naþional, în timp ce
ªtefania a ocupat locul trei,
adjudecându-ºi astfel o
medalie de bronz. Cele douã
judocane sunt antrenante de
cãtre Adrian Nicola. Datoritã
acestor rezultate, în clasa-
mentul general pe echipe,
formaþia femininã formatã din
sportivele de la CSM Craiova
ºi LPS Petrache Triºcu
Craiova s-a clasat pe locul
trei. Echipa masculinã a
ocupat doar poziþia a cincea.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DOLCE SPORT 3
22:00 – FOTBAL Anglia – Premier League: Liver-

pool – Everton.
DOLCE SPORT 4
21:30 – FOTBAL Germania – Cupa, semifinale, o

singurã manºã: Hertha Berlin – Dortmund.
SPORT.RO
18:45, 21:15 – FOTBAL Turcia – Cupa, semifina-

le, prima manºã: Rizespor – Galatasaray, Konyaspor
– Fenerbahce.

EUROSPORT 1
12:00 – SNOOKER – Campionatul Mondial, la

Sheffield, în Regatul Unit / 15:30 – CICLISM – Cur-
sa “Sãgeata Valonã”, în Belgia / 18:00, 21:00 – SNO-
OKER – CM, la Sheffield.

EUROSPORT 2
15:30 – CICLISM – Turul Croaþiei: ziua a 2-a /

17:00 – SNOOKER – Campionatul Mondial, la Shef-
field, în Regatul Unit / 21:30 – FOTBAL Polonia –
Ekstraklasa: Slask Wroclaw – Jagiellonia Bialystok.

PRO TV
21:30 – FOTBAL – Cupa României, semifinale re-

tur: Steaua – Dinamo.
LOOK TV
21:30 – FOTBAL Belgia – Pro League: Genk –

Bruges.

FOTBAL – CUPA ROMÂNIEI – FAZA JUDEÞEANÃ – ETAPA A 5-A
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Astra – Steaua 2-0
Au marcat: Gãman 45 - pen., Alibec 77 – pen.
Dinamo – ASA 1-0
A marcat: Rotariu 52.
Viitorul – Pandurii 0-2
Au marcat: Hora 52, Nistor 66.

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 7 2 3 2 6-5 28
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 7 1 3 3 5-11 19
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.
CSMS Iaºi – ACS Poli 0-0

Play-out, etapa VII-aPlay-out, etapa VII-aPlay-out, etapa VII-aPlay-out, etapa VII-aPlay-out, etapa VII-a
Echipa Craiovei nu se dezmin-

te, rãmâne imprevizibilã indiferent
de componenþa ei ºi antrenorii pe
care-i are pe bancã. Dupã ce a ter-
minat en-fanfare sezonul regulat,
cu patru victorii consecutive, care
i-au asigurat locul 4 ºi mai multe
meciuri acasã în play-off, SCMU
ºi-a spulberat acest avantaj încã din
start, pierzând primul meci cu BC
Mureº. Deºi câºtigaserã fãrã drept
de apel ultimele trei confruntãri cu
gruparea ardeleanã ºi a condus în
permanenþã pânã spre final ºi în
meciul de luni, craiovenii au cedat
în over time, scor 95-98, pe parþi-
ale: 28-21, 21-24, 25-21, 15-23,
6-9. Cei 3.000 de spectatori au
revãzut practic finalurile favoriþi-
lor din meciurile de la Târgu Jiu ºi
Cluj, din sezonul regulat. Cel mai
experimentat jucãtor, Cãtãlin Bur-
lacu a fost într-o zi neagrã, ratând
trei atacuri pe final, când era ne-
voie ca echipa al cãrei cãpitan este
sã-ºi gestioneze avantajul. Acelaºi
Burlacu a irosit ºansa victoriei ºi
în prelungiri, ratând o aruncare de
3 puncte cu 5 secunde rãmase din
meci, când oaspeþii aveau avantaj
de douã puncte. Aaron Johnson a
oferit un deja vu dupã finalul de la
Cluj, ratând douã aruncãri libere
când mai erau doar douã secunde
din primele 40 de minute ºi scorul
era egal. AJ32 nu a rezistat presiu-
nii, deºi jocul sãu în ambele faze a
fost ca de obicei foarte bune, în
ciuda unor turnover-uri provoca-
te mai degrabã pe momente de
obosealã. „Piticul” a reuºit un blo-
caj de senzaþie în repriza secundã,
ridicând sala în picioare.

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

Etapa viitoareEtapa viitoareEtapa viitoareEtapa viitoareEtapa viitoare

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. Pandurii 7 2 4 1 9-6 34
4. Dinamo 7 2 4 1 7-8 34
5. Viitorul 7 0 2 5 5-14 25
6. ASA 7 0 3 4 5-10 22

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

Etapa viitoareEtapa viitoareEtapa viitoareEtapa viitoareEtapa viitoare

Liga Profesionistã de Fotbal a anunþat
programul etapei a 9-a a play-off-ului ºi
play-out-ului Ligii I, iar partida dintre
Universitatea Craiova ºi Concordia
Chiajna se va disputa chiar în ziua de
Paºte, duminicã, 1 mai, de la ora 18.
Celelalte meciuri ale etapei a 9-a: FC
Botoºani - FC Voluntari, vineri, 29 aprilie,
ora 20.30, CSMS Iaºi - Petrolul, sâmbãtã,
30 aprilie, ora 17, CFR Cluj - ACS Poli,
sâmbãtã, 30 aprilie, ora 19.30, Steaua –
Pandurii, duminicã, 1 mai, ora 20.30,
Viitorul - ASA, luni, 2 mai, ora 18, Astra -
Dinamo, luni, 2 mai, ora 20.30.

Craiova – Chiajna se joacã de PaºteCraiova – Chiajna se joacã de PaºteCraiova – Chiajna se joacã de PaºteCraiova – Chiajna se joacã de PaºteCraiova – Chiajna se joacã de Paºte

Echipa de baschet a Craiovei a pierdut înEchipa de baschet a Craiovei a pierdut înEchipa de baschet a Craiovei a pierdut înEchipa de baschet a Craiovei a pierdut înEchipa de baschet a Craiovei a pierdut în
over time primul meci din play-off cu BCover time primul meci din play-off cu BCover time primul meci din play-off cu BCover time primul meci din play-off cu BCover time primul meci din play-off cu BC
Mureº ºi astãzi, de la ora 18, are ocaziaMureº ºi astãzi, de la ora 18, are ocaziaMureº ºi astãzi, de la ora 18, are ocaziaMureº ºi astãzi, de la ora 18, are ocaziaMureº ºi astãzi, de la ora 18, are ocazia
sã egaleze situaþia la generalsã egaleze situaþia la generalsã egaleze situaþia la generalsã egaleze situaþia la generalsã egaleze situaþia la general

Hargrove
a marcat 35 de puncte

Din pãcate, Craiova n-a încunu-
nat prestaþia de excepþie a lui Da-
rius Hargrove, care a înscris nu mai
puþin de 35 de puncte, având un
procentaj de invidiat la aruncãrile de
la distanþã, 9 din 11. Americanul a
adãugat 7 recuperãri, douã pase
decisive ºi un blocaj pentru un indi-
ce de eficienþã 40. Cele 35 de punc-
te reprezintã a doua performanþã a
sezonului, dupã cele 40 de puncte
marcate de Paris Horne de la Ener-
gia într-un meci la Timiºoara.

La polul opus a fost Burlacu, cu
minus 2 la eficienþã din cauza celor
11 ratãri din 12 aruncãri, iar celãlalt
veteran, Popescu a bifat un coefi-
cient minus 1 în cele cinci minute
ºi jumãtate în care a jucat. Culmea,
„Pope” i-a cerut explicaþii amãnun-
þite antrenorului în momentul
schimbãrii, fiind evident nemulþu-
mit de decizia de a-l înlocui. Bozo-
vic, Pantic, Popa ºi Johnson au evo-
luþii remarcabile, în timp ce Pilce-
vic a dezamãgit ºi el. Milivoje Bo-
zovic a fost al doilea în topul efi-
cienþei, el reuºind 8 recuperãri, 4
dintre ele sub panoul advers, care
au fãcut diferenþa în sfertul 3. Ma-
rea problemã a Craiovei a fost la
aruncãrile libere, cu doar 9 reuºite
din cele 20 de tentative de la linia de
fault, în timp ce oaspeþii au con-
cretizat 20 din 28 de aruncãri.

Antrenorul Vladimir Vuksanovic
a încercat sã-l protejeze pe Burlacu
dupã prestaþia modestã a acestuia
în declaraþia de la final: „Din pãca-
te, am pierdut primul meci cu Mu-

reºul. Am condus ºi în final ne pu-
team impune, însã nu a fost sã fie
astãzi. Aºa sunt jocurile din play-
off. Orice se poate întâmpla. Toatã
echipa este vinovatã pentru eºec.
Nu doar Burlacu este vinovat pen-
tru înfrângere. El este cãpitan ºi este
normal ca oamenii sã aibã aºteptãri
mai mari de la el, dar toatã lumea
este vinovatã pentru acest eºec. Am
fãcut multe greºeli în apãrare.“

Alhaji Mohammed,
34 de puncte ºi aproape tot

meciul pe teren
Au jucat pentru SCMU Craiova în

primul meci cu BC Mureº: Hargrove
35 de puncte, Johnson 15, Pantic 12,
Popa 10, Pilcevic 9, Bozovic 8, Mi-
cic 4, Burlacu 2, Popescu.

De partea cealaltã, Alhaji Mo-
hammed a fost irezistibil, înscri-
ind 34 de puncte, el lipsind de pe
teren doar un minut ºi jumãtate. În
schimb, a surprins absenþa lui Tra-
vis Bureau, care, dupã prestaþia
excelentã la All Star Game, a avut
o problemã medicalã la cot, con-
form oficialilor echipei, însã zvo-
nurile invocau cã americanului îi
expirase viza de ºedere în Româ-
nia recent, el fiind incert ºi pentru
partida de astãzi. Meciul al doilea
se disputã de la ora 18, în Sala
Polivalentã, iar Craiova este obli-
gatã sã câºtige dacã vrea sã mai
aibã minime ºanse de calificare în
semifinale. Toate celelalte echipe
care au jucat pe teren propriu au
câºtigat primul meci din play-off:
Steaua cu Dinamo, U Cluj cu Si-
biu ºi Oradea cu Galaþi.
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