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- Popescule, job avem, manager avem,
supermarket-uri avem, facebook avem,
twitter avem, storytelling avem, weekend
avem, Valentine’s day avem. “Statuia
Libertãþii” ne mai lipseºte.

culturã / 8
Fraþii Bacriz

ºi Conducerea
Centrului Co-
mercial Oltenia
Sucpi ureazã
tuturor salaria-
þilor, comer-
cianþilor, cola-
boratorilor ºi
cãlãtorilor un
Paºte cu bucu-
rii, multe realizãri ºi sãnãtate! Fie ca Lumina Di-
vinã a Sfintei Sãrbãtori sã vã aducã tuturor încre-
dere ºi nãdejde, sã vã cãlãuzeascã drumul în via-
þã, toate visele pe care le fãuriþi în aceste zile ma-
gice de Sãrbãtoare sã se împlinescã!

Paºte Fericit!
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Ceea ce pãrea definitv
tranºat, adicã organizarea ale-
gerilor locale într-un singur
tur, nu e “bãtut în cuie”, fi-
indcã se aºteaptã decizia Cur-
þii Contituþionale, anunþatã
pentru 4 mai a.c., care ar urma
sã dea o rezolvare sesizãrii de
neconstituþionalitate remisã
de Tribunalul Bucureºti, dupã
ce fusese ridicatã de un can-
didat. Discuþiile pro ºi contra,
cu ºi fãrã argumente, n-au lã-
murit pe cei chemaþi la vot,
aºa cã în aºteptarea deznodã-
mântului menþionat...
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Singura comunã din ju-
deþ care are toate reþelele
serviciilor publice subtera-
ne. Asfaltul este pe mai
toate strãzile ºi se lucrea-
zã zilnic, rigole de scurge-
re ºi sistem de radiofica-
þie sunt câteva dintre mo-
dernizãrile puse în practi-
cã de actuala administra-
þie. Cu o populaþie de pes-
te 4.000 de suflete, comu-
na Iºalniþa dezvoltã aceeaºi
traiectorie de bunãstare, în
pofida diminuãrii încasa-
rilor bugetare cuvenite de
la platforma industrialã din
vecinãtate. Este rândul,
acum, al utilizãrii fonduri-
lor nerambursabile. Cu un
total de 220 de miliarde de
lei vechi, investiþiile deru-
late, în prezent, în Iºalniþa
nu fac decât sã arate cã,
dacã eºti de-al locului ºi
adeptul faptelor, restul tre-
ce la rubrica diverse.
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Cristian Ghinea,

propunerea

transmisã

preºedintelui

pentru Ministerul

Fondurilor

Europene

Premierul Dacian

Cioloº a transmis, ieri,

preºedintelui Klaus Io-

hannis propunerea pentru

Ministerul Fondurilor

Europene, Cristian Ghi-

nea, în prezent consilier

de stat pentru afaceri

europene. “Premierul

Dacian Cioloº a înaintat

astãzi ( n.r ieri) domnului

preºedinte al României,-

 Klaus Iohannis, propune-

rea de numire în funcþia

de ministru al Ministeru-

lui Fondurilor Europene a

domnului Cristian Ghinea,

Consilier de Stat la Can-

celaria Prim-Ministrului”,

se aratã într-un comuni-

cat al Guvernului. Întâlni-

rea de ieri între premierul

Dacian Cioloº ºi preºedin-

tele Klaus Iohannis a fost

amânatã pentru astãzi.

Preºedintele a fost inter-

nat ieri ºi supus unei

intervenþii chirurgicale la

umãrul drept. El a anun-

þat, pe Facebook, cã se

simte bine ºi îºi va relua

miercuri activitatea la

Palatul Cotroceni.

“În 2013, 2014 ºi 2015, de fapt,
de când am început mandatul la
DNA, nu am primit nicio infor-
mare de la SIE. Cu toate acestea,
vedem cã tot mai mulþi inculpaþi
îºi deschid afaceri în strãinãtate.
Se iscã întrebarea de ce niciodatã
nu am primit astfel de informãri
despre aceste activitãþi. Nu am pri-
mit sesizãri nici despre conturile
din strãinãtate, nici despre vilele
de lux, nici despre iahturile de lux-
”, a declarat Codruþa Kovesi la
conferinþa “Piedicile si performan-
tele anticorupþiei”.

Totodatã, Kovesi a declarat cã
uneori a aflat informaþii din in-
vestigaþii jurnalistice. “Credem cã
se pot cumpara proprietãþi imo-

Cãtãlin Cherecheº a fost prins
în flagrant de procurorii anticorup-
þie, au declarat pentru MEDIAFAX
surse judiciare, acesta fiind dus la
audieri la sediul DNA din Cluj. La
momentul trasmiterii ºtirii, procu-
rorii nu au furnizat informaþii refe-
ritoare la dosarul în care edilul este
anchetat. În aceeaºi cauzã este cer-
cetat ºi directorul executiv al echi-
pei de handbal feminin HCM Baia
Mare, Liviu Bala, acesta fiind acu-
zat de abuz în serviciu, prin care a
prejudiciat clubul cu 650.000 lei

De asemenea, parchetul a în-
ceput urmãrirea penalã ºi faþã de
Florin Sandu Nãsãiescu, contabil
la clubul HCM Baia Mare, pentru

În punctul de vedere înaintat CCR, obþi-
nut de MEDIAFAX, Tãriceanu susþine, cu
privire la condiþia de reprezentativitatea can-
didaþilor pentru funcþia de primar, cã ‘’sem-
natarul excepþiei a prezentat o listã cuprin-
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Procurorul ºef al DNA, Codruþa Kovesi, a
declarat, ieri, cã de când se aflã la conduce-

rea DNA “nu a primit nicio sesizare de la
Serviciul de Informaþii Externe”, precizând
“cã este ilegal sã deþii informaþii referitoare

la posibile infracþiuni ºi sã nu sesizezi Direcþia
Naþionalã Anticorupþie.”

biliare cu 6-7 milioane de euro ºi
niciun ofiþer de informaþii sã nu
se împiedice de acest lucru? Este
ilegal sã deþii aceste informaþii ºi
sã nu sesizezi DNA. Nu pot sã
îmi explic. Existã o obligaþie le-
galã pe care trebuie ca orice ofi-
þer de informaþii, orice ºef de ser-
viciu trebuie sã o respecte. Mi-e
greu sã cred cã nu existã infor-
maþii. E de siguranþã naþionalã
atunci când cineva transferã mi-
lioane de euro în altã þarã, când
sume considerabile de bani sunt
transferate prin offshore-uri”, a
declarat procurorul ºef al DNA,
Codruþa Kovesi.

Aceasta a vorbit ºi despre co-
laborarea cu alte servicii secre-

te, Direcþia Generalã de Informa-
þii a Armatei, ºi Serviciul de In-
formaþii din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne. “Am înregis-
trat o creºtere a sesizarilor veni-
te din parte unor servicii de in-
formaþii. DGIPA a ajuns de la

douã sesizãri la patru, iar Depar-
tamentul de Informaþii ºi Protec-
þie Internã (DGIPI), din Ministe-
rul de Interne, a înregistrat o
creºtere semnificativã, a ajuns la
22 de sesizãri”, a precizat Codru-
þa Kovesi.

Tãriceanu cere CCR sã respingã contestaþia privind localele
Preºedintele Senatului, Cãlin Popescu Tãriceanu, cere Curþii

Constituþionale sã respingã sesizarea jurnalistului Liviu Avram pe
tema alegerilor locale, pe motiv cã semnatarul excepþiei are ‘’un

comportament electoral ºi civic abuziv’’.

zând doar 3 semnãturi, ceea ce aratã, pe de
o parte, caracterul neserios al candidaturii,
iar pe de altã parte, un comportament elec-
toral ºi civic abuziv, în sensul utilizat în
Decizia Curþii Constituþionale nr.522/2008'’.

El considerã cã Parlamentul este îndrep-
tãþit sã impunã în cazul candidaturilor inde-
pendente pentru funcþia de primar condiþii
minimale de reprezentativitate, care sã fie
conforme principiilor statului de drept.
‘’Semnatarul excepþiei de neconstituþiona-
litate aduce ca argument al prezentãrii listei
sale de susþinãtori, cuprinzând doar trei sem-
nãturi, faptul cã soluþia adoptatã de Parla-
ment în ceea ce priveºte numãrul de semnã-
turi necesare pentru constituirea unui partid

politic, se referã tot la trei semnãturi. Argu-
mentul este însã eronat. Înfiinþarea unui par-
tid nu presupune condiþii de reprezentativi-
tate, partidele politice nefiind obligate sã par-
ticipe la alegerile parlamentare sau la cele
locale, ori prezidenþiale. Rãmâne la latitudi-
nea fiecãrui partid sã-ºi asume rolul de com-
petitor electoral. Cel care candideazã ca in-
dependent în orice tip de alegeri trebuie sã
dovedeascã un minimum de reprezentativi-
tate. În cazul partidelor politice care au de-
pus candidaturi, se prezumã cã sunt cunos-
cute, cã au susþinãtori, reprezentativitatea
acestora fiind vizibilã dupã alegeri, în func-
þie de rezultatul acestora’’, mai spune pre-
ºedintele Senatului.

Primarul din Baia Mare, ridicat de DNA
Primarul municipiului Baia Mare, Cãtãlin Chere-

cheº, a fost ridicat marþi de procurorii DNA din Cluj,
acesta fiind prins în flagrant, au declarat pentru

MEDIAFAX surse judiciare.

complicitate la abuz în serviciu, fals
în înscrisuri sub semnãturã priva-
tã ºi evaziune fiscalã, toate în for-
mã continuatã, precum ºi faþã de
Ioachim Nicolae Fãt, director al
echipei Handbal Club Minaur
(echipa masculinã) din cadrul
HCM Baia Mare, pentru compli-
citate la abuz în serviciu, com-
plicitate la fals în înscrisuri sub
semnãturã privatã ºi complicitate
evaziune fiscalã, toate în formã
continuatã.

Potrivit procurorilor, Cãtãlin
Cherecheº, în calitate de primar al
municipiului Baia Mare, uzând de
prerogativele ce-i sunt conferite de
funcþia îndeplinitã, a promovat ºi

susþinut proiecte în Consiliul Lo-
cal în vederea finanþãrii clubului
H.C. Municipal Baia Mare, deºi ar
fi avut cunoºtinþã de activitatea in-

fracþionalã desfãºuratã de mai
multe persoane din conducerea clu-
bului, care ºi-au însuºit sume de
bani din veniturile clubului sportiv.
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MIRCEA CANÞÃR
Ceea ce pãrea definitv tran-

ºat, adicã organizarea alegerilor
locale într-un singur tur, nu e “bã-
tut în cuie”, fiindcã se aºteaptã
decizia Curþii Contituþionale,
anunþatã pentru 4 mai a.c., care
ar urma sã dea o rezolvare se-
sizãrii de neconstituþionalitate
remisã de Tribunalul Bucureºti,
dupã ce fusese ridicatã de un
candidat. Discuþiile pro ºi con-
tra, cu ºi fãrã argumente, n-au
lãmurit pe cei chemaþi la vot, aºa
cã în aºteptarea deznodãmântu-
lui menþionat, s-a readus în dis-
cuþie, ceea ce nu se mai dezbã-
tuse de multã vreme: raportul de
forþe din CCR, în opinia unora,
de 5 la 4, în favoarea PNL - Tra-

ian Bãsescu, faþã de PSD -
UDMR. Discuþiile, pe aceastã
temã, deloc convingãtoare, s-au
aprins, dupã ce s-a spus cã Mi-
nisterul Finanþelor lucreazã la un
proiect pentru rectificarea buge-
tului pentru alegerile locale din
acest an. În cazul în care jude-
cãtorii CCR ar decide cã alege-
rea primarilor, într-un singur tur,
este neconstituþionalã - ceea ce
ar putea surprinde - Guvernul ar
reglementa prin ordonanþã de
urgenþã situaþia, invocându-se
“criza de timp” pentru parcur-
gerea traseului legislativ prin
Parlament. Schimbarea “regulii
jocului”, chiar în buza începerii
campaniei electorale, ar putea

pãrea o mostrã de inadecvare la
importanþa alegerilor locale, pen-
tru viaþa comunitãþilor, deºi pe
fondul unei resemnãri percepti-
bile a alegãtorilor se anunþã un
scrutin cu cea mai scãzutã ratã
de participare la vot. Revenirea
la organizarea alegerilor locale
în douã tururi, aºa cum s-au þi-
nut de-a lungul timpului, ar re-
suscita o combinatoricã zãpãci-
toare, ºi nicidecum argumente-
le morale, atât de discutate, de
la o vreme. Particularitatea ale-
gerilor locale din 5 iunie a.c.,
este una consacratã: precum-
pãnitor rãmâne numele can-
didatului la funcþia de primar
- nicidecum formaþiunea cã-

reia îi aparþine -, mai ales când
are carierã administrativã, de
regulã atrãgând ºi votul pe lista
de consilieri. ªi, totuºi, câteva
alte particularitãþi, aproape iden-
tificabile, va avea campania
electoralã ºi la Dolj. În primul
rând, o încrâncenare mult dilua-
tã faþã de 2012, 2008 sau 2004,
semn al unei abandonãri a me-
sajelor radicale, care au fãcut
vogã. Chiar dacã nucleele dure
de susþinãtori se vor confrunta
în spaþiul public, credibilitate de-
plinã vor avea faptele, nu vor-
bele, oricât de meºteºugite ar fi
acestea. S-au depus candidatu-
rile sub semnãtura conducerilor
organizaþiilor judeþene ºi pe baza

listelor susþinãtorilor, ceea ce în-
seamnã cã, deja, cunoaºtem ofer-
tele fiecãrei formaþiuni politice.
Încã puþine zile ºi campania elec-
toralã se declanºeazã, atenþia fi-
ind reþinutã evident, sau în princi-
pal, de confruntarea PSD cu
PNL, un “clasico” electoral, dacã
îi putem spune aºa, deºi ALDE,
UDMR, PMP, celelalte formaþi-
uni politice, vor cãuta fiecare, sã-
ºi facã auzite mesajele.  Nelipsi-
tele “transferuri”, de resursã
umanã, dintr-un câmp politic în
altul, dar ºi cooptarea multor ti-
neri, pe listele de candidaþi, reþin
atenþia ºi vom vedea, cu ce teh-
nici ºi strategii se va cãuta sedu-
cerea electoratului.

Luna mai va fi plinã de evenimente
culturale ºi sportive, pe care consi-
lierii municipali le voteazã în ºedinþa
de joi. Calendarul se deschide cu
„Luna Tango”, un proiect cultural
care începe pe 15 mai, la Filarmoni-
ca Oltenia, fiind un spectacol de
muzicã live-tango-teatru unic în ca-
drul cãruia vor fi prezentaþi dansa-

tori de tango argentinian din Româ-
nia ºi din strãinãtate. Craiovenii sunt
invitaþi apoi la Campionatul Naþional
Universitar de Fotbal Feminin, care
va avea loc între 27 ºi 29 mai ºi pen-
tru care Primãria Craiova acordã
12.000 de lei de la bugetul local.

Festivalul „Mihai Viteazul”,
la cea de-a IV-a ediþie

În aceeaºi lunã, craiovenii sunt

Festivalurile Craiovei,
în campanie electoralã

Finalul de campanie electoralã coincide cu cele mai mari douã festivaluri ale Craiovei, dar ºi
cu alte câteva evenimente culturale ºi sportive care au loc toate în luna mai. În ºedinþa de joi,
consilierii municipali voteazã programul pentru Festivalul „Mihai Viteazul” ºi pentru cele ºapte
zile de sãrbãtoare dedicate „Zilelor” municipiului.

invitaþi la Festivalul „Mihai Viteazul”.
Cea de-a IV-a ediþie se desfãºoarã
timp de douã zile, pe 21 ºi 22 mai ºi
este organizatã de Primãria Craio-
va, în parteneriat cu Casa de Cultu-
rã „Traian Demetrescu”, urmând sã
se desfãºoare, ca ºi în anii prece-
denþi, în Centrul Vechi al oraºului.
Autoritãþile pregãtesc, ºi de aceastã

datã, un spectacol cu aer medieval
care va plasa publicul participant în
vremea domnitorului Mihai Viteazul
ºi din care nu vor lipsi costumele,
armele, muzica ºi luptele. Pentru
aceastã ediþie, organizatorii ºi-au pro-
pus sã vinã ºi cu un concurs de so-
sii ale lui Mihai Viteazul.

Vin ºi „Zilele Craiovei”
Dupã ce se vor încheia cele

douã zile de festival, vor începe
ºapte zile de sãrbãtoare dedicate
„Zilelor Craiovei”. Cea de-a XX-a
ediþie a fost programatã pentru
perioada 23 ºi 29 mai, suprapu-
nându-se cu finalul de campanie
electoralã pentru desemnarea ur-
mãtorului primar al Craiovei. Ca
ºi în alþi ani, craiovenilor li se ofe-
rã o sãptãmânã de sãrbãtoare în
care fiecare zi este ocupatã cu tot
felul de manifestãri. Autoritãþile
locale vor sã se asocieze cu o fir-
mã care se va ocupa de organiza-
rea întregului eveniment. Pe ordi-
nea de zi a ºedinþei de joi, se aflã
un proiect de hotãrâre prin care
se propune asocierea Primãriei
Craiova cu firma Palmyra-Fest din
Târgoviºte, judeþul Dâmboviþa.

Primãria Craiova nu plãteºte
cheltuieli de organizare

În linii mari, contractul de aso-
ciere prevede ca firma din Târ-
goviºte sã se ocupe de toate deta-
liile de organizare ºi, ceea ce este
mai important, sã asigure banii
pentru artiºtii pe care îi angajeazã
ºi sã plãteascã ºi drepturile de au-
tor pentru melodiile care vor fi
folosite. Ce cealaltã parte, Primã-
ria Craiova nu este obligatã sã plã-
teascã nici un ban de la buget pen-
tru cheltuielile organizatorice. Prin
contract, autoritãþile se angajeazã
sã punã la dispoziþie firmei din
Târgoviºte locaþiile pentru desfã-
ºurarea manifestãrilor ºi sã suporte
consumul de energie electricã.

Totodatã, Primãria Craiova se ocu-
pã de condiþiile pentru public,
montând toalete ecologice ºi salu-
brizând zona dupã terminarea fie-
cãrei manifestãri.

„Carmen” de Bizet, în aer liber
Tot pe ordinea de zi a ºedinþei

de joi, se aflã ºi un proiect de ho-
tãrâre prin care se propune pro-
gramul care va fi oferit de Zilele
Craiovei. Dupã modelul din ediþii-
le anerioare, vor fi mini-concerte
folclorice în fiecare cartier al
oraºului. Vor fi ºi trei seri de con-
certe care vor fi susþinute în Piaþa

Mihai Viteazul. Vineri, vor urca pe
scenã Alina Eremia, Ami ºi Voltaj,
iar sâmbãtã – CRBL, Cristina Bã-
lan Band ºi ªtefan Bãnicã Junior.
Duminicã seara, în ultima zi de
sãrbãtoare, Opera Românã Craio-
va va pune în scenã „Carmen” de
Bizet. Concertul extraordinar va fi
prezentat în aer liber, în centrul
Craiovei. În Centrul Vechi al Cra-
iovei se vor desfãºura mai multe
manifestãri, dar nu concerte, însã
autoritãþile au solicitat firmei orga-
nizatorice sã nu deterioreze ampla-
samentele asigurate.

 LAURA MOÞÎRLICHE



4 / cuvântul libertãþii miercuri, 27 aprilie 2016evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, luni searã, în jurul orei 18.30,
poliþiºtii au fost sesizaþi prin 112
despre faptul cã, pe DE 70 Craio-
va – Filiaºi, în localitatea Rãcarii
de Sus, s-a produs un accident de

Poliþiºtii Serviciului Arme, Explo-
zivi ºi Substanþe Periculoase, cu
sprijinul colegilor din cadrul Secþiei
2 Poliþie Craiova, au efectuat, ieri,
o percheziþie în municipiul Craio-
va, la locuinþa unui bãrbat bãnuit de
deþinere ilegalã a unor articole piro-
tehnice. Astfel, la domiciliul lui Pe-
triºor Pãnoiu, de 50 de ani, din Cra-
iova, oamenii legii au descoperit 7

Accidentul feroviar s-a petrecut
ieri, la ora 11.35, la intrarea în sta-
þia CFR Craiova. Chiar înaintea
Gãrii, douã vagoane de marfã în-
cãrcate cu cereale s-au rãsturnat,
iar un altul a sãrit de pe ºine. Fã-
ceau parte dintr-o garniturã formatã
din 15 vagoane ºi locomotivã, tre-
nul de marfã 39554 aparþinând
operatorului privat de marfã DB
Schenker care asigura un transport
de cereale pe relaþia Calafat – Cra-
iova. În urma accidentului feroviar
nu au fost înregistrate victime, ci
doar pagube materiale. La faþa lo-
cului s-au deplasat comisiile de
cercetare ale CFR SA ºi AFER,
precum ºi echipele de intervenþie
din cadrul Regionalei CF Craiova,

Cinci tineri rãniþi în accidentCinci tineri rãniþi în accidentCinci tineri rãniþi în accidentCinci tineri rãniþi în accidentCinci tineri rãniþi în accident
la Rãcarii de Susla Rãcarii de Susla Rãcarii de Susla Rãcarii de Susla Rãcarii de Sus

VVVVVagoane deraiateagoane deraiateagoane deraiateagoane deraiateagoane deraiate
la intrarea în Gara Craiovala intrarea în Gara Craiovala intrarea în Gara Craiovala intrarea în Gara Craiovala intrarea în Gara Craiova

Un accident feroviar soldat, din fericire, doar cu pagube
materiale, s-a petrecut ieri, la intrarea în Gara Craiova. Trei

vagoane ale unui tren de marfã, încãrcate cu cereale, s-au
rãsturnat, dupã ce trenul a deraiat. Traficul feroviar în zonã

nu a fost afectat, trenurile fiind redirecþionate pe alte linii de
cale feratã, iar în urma incidentului s-a deschis o anchetã

pentru stabilirea circumstanþelor în care s-a petrecut totul.

pentru demararea operaþiunilor de
repunere pe ºinã a vagoanelor rãs-
turnate, care au durat ore bune.
Poliþiºtii Secþiei Regionale de Poli-
þie Transporturi Craiova au ajuns
ºi ei la locul incidentului. Pentru a
nu se perturba traficul feroviar de
cãlãtori ºi de marfã, s-a luat mã-
sura redirecþionãrii trenurilor pe
celelalte linii de cale feratã, astfel
cã nu s-au înregistrat întârzieri.
”Traficul feroviar de cãlãtori între
Craiova ºi Calafat s-a desfãºoarat
în condiþii normale. Urmeazã ca o
comisie de specialitate sã stabileas-
cã circumstanþele în care s-a pe-
trecut acest incident”, a precizat
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj,
subcomisar Alin Apostol.

Cinci tineri, cu vârste cuprinse între 19
ºi 29 de ani, au fost rãniþi, fiind transpor-
taþi la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, dupã o ciocnire violentã între un
Ford ºi un Volkswagen petrecutã luni sea-
ra pe DE 70, în localitatea Rãcarii de Sus.

Între victime se afla ºi o tânãrã de 19 ani,
însãrcinatã în trei luni, care a fost trans-
portatã la unitatea medicalã cu elicopterul
SMURD, pentru evitarea complicaþiilor.
Din fericire, nici una dintre victime nu este
acum în stare gravã.

circulaþie soldat cu vãtãmarea cor-
poralã a mai multor persoane. La
faþa locului s-a deplasat echipa
operativã din cadrul Poliþiei Filiaºi,
care a constatat, în urma cercetã-
rilor efectuate cã Lucian Cîntãre-

þu, de 29 de ani, din comuna Þîn-
þãreni, judeþul Gorj, în timp ce con-
ducea un autoturism Ford Focus
înmatriculat în Bulgaria, pe D.E.
70 din direcþia Craiova cãtre Fi-
liaºi, a efectuat manevra de întoar-
cere prin loc nepermis (sector de
drum marcat cu linie dublã conti-
nuã) ºi fãrã sã se asigure, fiind lo-
vit de un Volkswagen Passat con-
dus în aceeaºi direcþie de cãtre
Petru Rostaº, de 23 de ani, din
comuna Nãpradea, judeþul Sãlaj. În
urma coliziunii primul autoturism
a fost proiectat pe sensul opus de
mers dupã care s-a rãsturnat în
afara pãrþii carosabile, pe câmp, tot
acolo ajungând ºi cea de-a doua
maºinã. În urma impactului a re-
zultat rãnirea celor doi conducã-
tori auto, dar ºi a Kassandrei Ros-
taº, de 19 ani, Narcisei C., de 20

ani ºi a lui Ionuþ R., de 24 ani, toþi
din comuna Nãpradea, judeþul Sã-
laj, pasageri în cel de-al doilea au-
toturism. Mai multe ambulan-
þe SMURD, dar ºi ale SAJ
Dolj au ajuns la faþa locului
pentru preluarea rãniþilor ºi
transportarea acestora la Spi-
talul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova, pentru tânãra
de 19 ani, însãrcinatã în 3
luni, fiind solicitat elicopterul
SMURD. Din fericire, dupã
ce au primit îngrijiri la unita-
tea medicalã, s-a constatat cã
nici una dintre victime nu a
suferit leziuni care sã-i punã
viaþa în primejdie. „Poliþiºtii
ajunºi la faþa locului au în-
tocmit dosar de cercetare pe-
nalã pentru comiterea in-
fracþiunii de vãtãmare cor-

poralã din culpã”, a precizat sub-
comisar Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

Cercetat pentru contrabandã calificatãCercetat pentru contrabandã calificatãCercetat pentru contrabandã calificatãCercetat pentru contrabandã calificatãCercetat pentru contrabandã calificatã
dupã ce ºi-a cumpãrat pistol ºi obiectedupã ce ºi-a cumpãrat pistol ºi obiectedupã ce ºi-a cumpãrat pistol ºi obiectedupã ce ºi-a cumpãrat pistol ºi obiectedupã ce ºi-a cumpãrat pistol ºi obiecte

pirotehnice interzise din Bulgariapirotehnice interzise din Bulgariapirotehnice interzise din Bulgariapirotehnice interzise din Bulgariapirotehnice interzise din Bulgaria
Un craiovean de 50 de

ani este cercetat penal de
poliþiºti dupã ce, în urma
unei percheziþii fãcute ieri,
la locuinþa sa, oamenii legii
au gãsit obiecte pirotehnice
interzise la deþinere. Mai
mult, poliþiºtii au stabilit cã
bãrbatul cumpãrase ilegal
artificiile ºi un pistol din
Bulgaria, le introdusese
fraudulos în þarã, arma fiind
înstrãinatã ulterior.

baterii de artificii din categoria F2,
pe care craioveanul le deþinea ile-
gal, nefiind autorizat sã desfãºoare
operaþiuni cu articole pirotehnice din

aceastã categorie.
Prin extinderea cerce-
tãrilor, poliþiºtii doljeni
au stabilit faptul cã
bãrbatul, în data de 7
noiembrie 2015, a
cumpãrat, fãrã drep-
t, din oraºul Vidin,
Bulgaria, articolele pi-
rotehnice gãsite aca-
sã la el, precum ºi un
pistol neletal din cate-
goria celor supuse au-
torizãrii, calibrul 9

mm. Craioveanul le-a introdus în
aceeaºi zi, fraudulos, în România,
fãrã a le declara organelor vamale.
Pistolul a fost descoperit de cãtre
oamenii legii în posesia lui Miºu
Miºu, de 60 de ani, tot din Craiova
care, de asemenea, îl deþinea ilegal.
„Pistolul, precum ºi articolele pi-
rotehnice deþinute ilegal au fost ri-
dicate de poliþiºtii doljeni. Oame-
nii legii continuã cercetãrile sub as-
pectul comiterii infracþiunilor de
nerespectarea regimului armelor ºi
muniþiilor, contrabandã calificatã
ºi operaþiuni cu articole pirotehni-
ce efectuate fãrã drept”, ne-a de-
clarat subcomisar Alin Apostol, pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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În urmã cu 30 de ani, pe 26
aprilie 1986, la ora localã 01:23,
reactorul numãrul 4 al Centra-
lei Nucleare de la Cernobîl, si-
tuat la aproximativ 100 de kilo-
metri de Kiev, exploda în tim-
pul unui test de siguranþã. Com-
bustibil nuclear a ars timp de
zece zile ºi a emis în atmosferã
elemente radioactive care au
contaminat, potrivit unor esti-
mãri, pânã la trei sferturi din
Europa, dar mai ales Ucraina,
Belarusul ºi Rusia, la vremea
respectiva republici sovietice.

30 de ani de la accidentul nuclear de la Cernobîl30 de ani de la accidentul nuclear de la Cernobîl30 de ani de la accidentul nuclear de la Cernobîl30 de ani de la accidentul nuclear de la Cernobîl30 de ani de la accidentul nuclear de la Cernobîl

Prof. drProf. drProf. drProf. drProf. dr. Corneliu Sabetay:. Corneliu Sabetay:. Corneliu Sabetay:. Corneliu Sabetay:. Corneliu Sabetay:
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La momentul actual, Ministerul
Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii
ªtiinþifice nu ºtie mare lucru din
ceea ce se întâmplã în teritoriu. S-
a lansat , în dezbatere publicã, cu
fel de fel de programe, curricula
pentru gimnaziu ºi, dupã câteva
luni, s-a adoptat o variantã, care
va intra în vigoare, din 2017. Pânã
aici, toate bune ºi frumoase.  Nu-

Am tot vorbit despre ceea ce se încearcã în schimbarea
învãþãmântului românesc, în principal la programa destinatã
ciclului gimnazial. S-a dezbãtut, în spaþiul public, modificarea
curriculei ºcolare . S-a stabilit, dupã ce s-a discutat câteva
luni de zile, ºi ceea ce trebuie sã înveþe copiii, din anul 2017.
Toate bune ºi frumoase, numai cã nu au fost descoperite, ini-
þial, cadre didactice care sã redacteze manuale, astfel cã s-a
fãcut apel la participarea celor îndreptãþiþi sã participe la pu-
nerea în practicã a materialelor didactice.

mai cã, s-a ajuns la concluzionat
cã nu sunt manuale ºi este nevoie
de redactarea lor. Nici acestea nu
se pot face bãtând din palme, fiind
nevoie de cadre specializate. În
judeþe, s-a trimis o notã telefoni-
cã,  prin care profesorii sunt invi-
taþi sã participe la punerea în prac-
ticã a materiilor aflate in prgrame-
le ºcolare. „Selecþia profesorilor

interesaþi sã participe în grupurile
de lucru este un demers transpa-

Câteva zile pânã la finalizareCâteva zile pânã la finalizareCâteva zile pânã la finalizareCâteva zile pânã la finalizareCâteva zile pânã la finalizare

Ieri, s-au împlinit 30 de ani de la accidentul
de la Cernobîl, cel mai grav incident nuclear din
istoria omenirii. La momentul acela, 26 aprilie
1986, deflagraþia a poluat atmosfera cu zece tone
de materiale radioactive. Trei decenii mai târ-
ziu, zona Pripiat, din nordul Ucrainei, este încã
izolatã, iar în oraºul-fantomã se mai gãsesc doar
construcþii pãrãsite, gata sã se prãbuºeascã, ºi
maºini ruginite. Potrivit Organizaþiei Mondiale
a Sãnãtãþii (OMS), aproximativ 4.000 de oameni

au murit din cauza efectelor radioactive directe
ale dezastrului nuclear. Alþi experþi spun însã
cã bilanþul ar fi mult mai mare. ªi zona Olteniei
a fost afectatã de norul radioactiv format în urma
accidentului nuclear. Prof. dr. Corneliu Sabetay,
chirurg pediatru la Spitalul Judeþean din Craio-
va, mãrturiseºte cã, la câþiva ani dupã Cernobîl,
s-a confruntat cu o adevãratã explozie a numã-
rului de cazuri de cancer la rinichi apãrute în
rândul copiilor.

Cei mai afectaþi au fost
copiii cu vârsta sub 5 ani

La câteva zile dupã accidentul
de la centrala nuclearã, norul de
precipitaþii radioactive a traversat
ºi România, iar efectele nu au în-
târziat sã aparã de-a lungul timpu-
lui. Prof. dr. Corneliu Sabetay,
medic în cadrul clinicii de chirur-
gie pediatricã de mai bine de 40 de
ani, considerã cã momentul Cer-
nobîl a avut repercusiuni deosebit
de grave din punct de vedere al
formelor de cancer care  s-au ma-

nifestat mai agresiv la copiii cu
vârsta sub 5 ani.

„Am constatat în acei ani o creº-
tere importantã a numãrului de ca-
zuri de cancer ce ajungeau în cli-
nica de pediatrie, diverse forme,
iar la momentul respectiv s-a esti-
mat cã acestea vor avea o duratã
de apariþie pe  o lungime de 30 de
ani. În anii ’90 a fost o explozie a
cazurilor de cancer la copii. As-
tãzi, când s-au împlinit 30 de ani
de la producerea acelui dezastru,
sperãm ca un asemenea accident
sã nu se mai producã. Pentru mine,

ca medic chirurg, surpriza a fost
cã dupã 1986, pânã în 1996, în
clinica de chirurgie pediatricã din
Craiova am operat un numãr foar-
te mare de cancere la rinichi, for-
mã de cancer care se numeºte ne-
froblastom. Am fãcut ºi un studiu
împreunã cu celelalte centre de
chirurgie pediatricã din þarã ºi am
remarcat cã numãrul de cazuri,
care veneau la noi din toatã Olte-
nia, era mai mare decât în alte re-
giuni. Am avut în acea perioadã 25
de copii cu cancer renal pe care i-
am operat”, a preciazat dr. Corne-
liu Sabetay, unul dintre cei mai re-
putaþi chirurgi pediatri din þarã.

Eforturi din partea
medicilor craioveni

Tratamentul aplicat la acel
moment de medicii craioveni,
constând în chirurgie, radiote-
rapie ºi chimioterapie, a vinde-
cat aproximativ 65 la sutã din ca-
zuri, o adevãratã performanþã
pentru acea perioadã. Între anii
1992 ºi 1994 s-a înregistrat vâr-
ful perioadei din punct de vede-
re al numãrului cazurilor de can-
cer renal la copii. Ca un detaliu,
vârsta copiilor afectaþi nu era
foarte mare, pânã în 5 ani, cu o

frecvenþã mai mare la vârsta de
2-3 ani. Cel mai mic pacient avea
8 luni, în vreme ce cel mai mare
avea 5 ani.

„Mai mult de jumãtate din cei
operaþi s-au vindecat. Pe unii din-
tre ei chiar i-am vazut, este vorba
de fete care au crescut ºi au ajuns
chiar sã dea naºtere altor copii.
Rezultatele obþinute ne-au determi-
nat sã muncim ºi sã facem cât mai
mult. Aº putea spune cã, dupã 1996
extrem de rar am mai vãzut câte
un caz de cancer la rinichi la copii.
Au apãrut alte tipuri de cancer,
cum ar fi limfoamele, cancerele
osoase, cancerele sistemului
nervos central sau cancere tiroi-
diene. Toate acestea au îmbrãcat
aspecte în alte etape de timp în cei
30 de ani”, a mai spus prof. dr.
Corneliu Sabetay.

Efectele pe termen lung ale ce-
lui mai grav accident nuclear din
istorie s-au rãsfrânt asupra sute de
mii de oameni. Potrivit unui studiu
publicat la New York, în aprilie
2010, aproape un milion de oameni
din mai multe pãrþi ale globului au
murit din cauza contaminãrii radi-
oactive produse dupã accidentul de
la centrala nuclearã Cernobîl.

RADU ILICEANU

rent, prin care urmãrim
sã implicãm cadre di-
dactice interesate sã
contribuie la schimbarea
pe care ne-o dorim cu
toþii, punând laolaltã atât
experienþa de la catedrã,
cât ºi capacitatea de ino-
vare ºi creativitate a
acestora”, se menþionea-
zã în comunicatul
MENCS, semnat de se-
cretarul de stat  Monica
Cristina Anisie.

Totul, pentru copii
Cum toatã procedura

a fost trimisã în teritoriu,
judeþul Dolj nu face excepþie. „La
acest concurs, pot participa toþi

profesorii care au gradul I sau II. Pen-
tru toþi cei care ºi-au manifestat do-
rinþa de a participa, s-a eliberat o pa-
rolã, în spaþiul virtual, care poate fi
accesatã, pe platforma MONMedu,
pânã pe 4 mai 2016. Evaluarea porto-
foliilor profesionale ºi a proiectelor ino-
vative de programã ºcolarã va avea
loc în perioada 5-15 mai, iar compo-
nenþa grupurilor de lucru va fi anun-
þatã pe 20 mai. Profesorii selectaþi vor
desfãºura activitãþile de proiectare a
programelor ºcolare pentru gimnaziu.
Sunt aºteptaþi cât mai mulþi profesori,
astfel încât sã fie în beneficiul copii-
lor     ”, a declarat prof. Constantina
Dãoagã (foto), inspector de specia-
litate în cadrul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU
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Cunoscutã de zeci de ani ca pa-
tria zarzavaturilor ºi legumiculturii,
comuna Iºalniþa a fost privilegiatã
de funcþionarea pe suprafaþa sa ad-
ministrativ-teritorialã a platformei
industriale ce îngloba Combinatul
Chimic „Doljchim” ºi CET I Iºalni-
þa. În consecinþã, sume consisten-
te intrau, la acea vreme, în bugetul

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Singura comunã din judeþ care are toa-
te reþelele serviciilor publice subterane.
Asfaltul este pe mai toate strãzile ºi se
lucreazã zilnic, rigole de scurgere ºi sis-
tem de radioficaþie sunt câteva dintre
modernizãrile puse în practicã de actua-
la administraþie. Cu o populaþie de pes-
te 4.000 de suflete, comuna Iºalniþa dez-
voltã aceeaºi traiectorie de bunãstare,
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

comunei Iºalniþa. Atent dezvoltatã
ºi prin grija localnicilor, când mun-
ca în sera, încã, le era profitabilã,
localitatea ºi-a putut construi o ar-
hitecturã aparte. Zeci de strãzi, case
mai semeþe ca oriunde, bolþi cu viþã-
de-vie impresionante ºi utilitãþi pu-
blice, la care alte comune nici nu
viseazã vreodatã sã le ajungã.

Odatã cu trecerea anilor,
administraþia localã a trebuit
sã þinã ºi ea pasul cu schim-
bãrile în societate. Mulþi tineri au
plecat în strãinãtate ºi au încercat
sã transforme localitatea natalã cu
tot ce au vãzut mai frumos acolo,
dovadã cã acum, în localitate sunt
peste 1.800 de autovehicule pro-
prietate personalã, iar casele sunt
de-a dreptul superbe.
Totalul investiþiilor actuale
depãºeºte 220 de miliarde
de lei vechi

Trecând prin filtrul administra-
þiei publice, încã din 2002, când a
lucrat pentru prima datã ca refe-
rent în Primãria Iºalniþa, actualul
primar, Ovidiu Flori, a ars, etapã
cu etapã, treptele de execuþie ºi de
decizie administrativã. „În prezent,
avem depus un proiect la AFIR ce
vizeazã reabilitarea de drumuri de
exploataþie agricolã, în valoare de
1 milion de euro. În total, vor fi 8
km de drumuri asfaltate. Avem
cinci investiþii în curs de derulare,
dintre care doar una finanþatã cu
fonduri proprii”, ne-a precizat
Ovidiu Flori, primarul comunei
Iºalniþa. Sala de sport – unicã în
Dolj ca dimensiune ºi dotãri, noul
sediu al primãriei, reabilitarea dru-
murilor ºi canalizarea sunt proiec-
tele în derulare ce totalizeazã un
efort financiar de aproximativ 220
miliarde de lei vechi.

Noul sediu al primãria va ocupa
o suprafaþã desfãºuratã de 1.100
mp având în faþã un sens giratoriu
bine gândit. De amintit cã, întreg
iluminatul public din Iºalniþa este
modernizat. ªi, la drept vorbind,
când privim spre stâlpii de ilumi-
nat ne întrebãm unde sunt cabluri-
le aeriene. Aflãm de la edil cã sunt
toate amplasate în subteran. Iatã
cã, Iºalniþa devine singura locali-
tate din Dolj care a reuºit perfor-
manþa de a pune în aplicare un ast-
fel de deziderat cerut de anii de zile
de normativele europene. Pe cei
181 de stâlpii de iluminat mai sunt,
acum, doar camerele video ºi di-
fuzoarele reþelei audio de alarmare
publicã.
Sala de festivitãþi cu 150
de locuri lasã mut de uimire
pe oricine

Unul dintre proiectele de suflet
ale primarului Ovidiu Flori a fost
realizarea unei sãli de festivitãþi la
ultimul etaj al ªcolii Gimnaziale
„Eliza Opran”. O podoabã rarã, de

fapt unicã în þarã. Sala are un nu-
mãr de 150 de locuri, a cãrei arhi-
tecturã originalã ar lãsa fãrã cuvin-
te ºi pe cel mai celebru arhitect.
Nu mai existã aºa ceva în þarã, pro-
iectul fiind unic, garanteazã edilul
comunei. ªi asta nu este tot. Se
lucreazã intens la sala de sport.

„Legat de partea de învãþãmânt
aº putea spune cã a fost o priorita-
te pentru administraþia comunei
Iºalniþa. Am finalizat localul de
ºcoalã în 2009, localul de grãdini-
þã în 2012. Sala de sport era o prio-
ritate pentru localitatea Iºalniþa.
Demersurile au început în anul
2008, când am depus prima soli-
citare cãtre Compania Naþionalã de
Investiþii. În anul 2014 ne-am rea-
dresat cãtre Compania de Investi-
þii. Am fost prinºi în programul de
Investiþii pentru anul 2014 ºi, deja,
suntem în execuþie. Finalizarea
acestui obiectiv de investiþii fiind
undeva în acest an, în luna iulie.
Este o investiþie pe care noi ne-o
doream. Avem un Complex ºcolar
grãdiniþã, ºcoalã, teren de tenis,
teren de handbal, teren de fotbal,
numai cã toate aceste activitãþi pe
perioada de varã se desfãºurau în
condiþii normale, iar în perioada de
iarnã erau suspendate neavând o
salã de sport. Este o salã foarte
frumoasã care are 180 de locuri.
Sunt douã de nivelul acesta în toa-
tã þara. Constructorul respectã gra-
ficele de lucru. Sunt oameni serioºi
care îºi doresc sã termine mai de-
vreme decât termenul stabilit de
Compania Naþionalã de Investiþii”,
ne-a declarat primarul Ovidiu Flori.
Despre dotãrile sãlilor de clasã la
standarde occidentale nu mai vor-
bim. Ar fi un simplu truism.

Locuinþe ANL, cu suprafeþe
de invidiat

Pe raza comunei Iºalniþa au
fost ridicate douã scãri de bloc
prin programul ANL. „Vorbim de
un total de 38 de locuinþe. An-
samblul este format din 13 gar-
soniere cu o suprafaþa locuibilã
de 45 mp fiecare; 23 de aparta-
mente cu 2 camere, ce au 64 mp
ºi 2 apartamente cu câte 3 ca-
mere a câte 85 mp fiecare”, a mai
punctat edilul Ovidiu Flori. Pri-
vind în urmã, reuºita imobiliarã i
se datoreazã tot actualului pri-
mar, primele demersuri fiind fã-
cute încã din 2008. Cunoscãtor
al hãþiºurilor administrative, pri-
marul Flori a reuºit sã obþinã în
cele din urmã finanþarea construi-
rii locuinþelor.

Nici spaþiile verzi nu au fost ui-
tate de administraþia localã din
Iºalniþa. O fostã groapã de gunoi
a primit o transformare radicalã.
A rezultat un deal terasat pe trei
nivele, o fântânã reamenajatã, aºe-
zatã în imediata vecinãtate a unui
lac recent decolmatat, care va fi
înconjurat, în câteva luni, de sal-
cii pletoase. Primãria Iºalniþa are
în vedere amenajarea mai multor
spaþii verzi ca ºi pãrculeþe strada-
le. Vorbim de parcuri pe douã hec-
tare în curtea bisericii ºi pe alte
ºase la marginea localitãþii.

Cu peste 14 ani de experienþã
administrativã, actualul primar din
Iºalniþa probeazã cã entuziasmul
ºi deschiderea spre nou, specifi-
ce vârstei sale, sunt premisele fãrã
de care nu se poate vorbi de o
transformare mereu impresionan-
tã a localitãþii Iºalniþa.

în pofida diminuãrii încasarilor bugeta-
re cuvenite de la platforma industrialã
din vecinãtate. Este rândul, acum, al uti-
lizãrii fondurilor nerambursabile. Cu un
total de 220 de miliarde de lei vechi, in-
vestiþiile derulate, în prezent, în Iºalni-
þa nu fac decât sã arate cã, dacã eºti de-
al locului ºi adeptul faptelor, restul tre-
ce la rubrica diverse.
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Gradul de absorbþie la
31.03.2016, raportat la bunul de
platã acordat de OIPSI ºi suma
alocatã de 338 mil Euro FEDR
(Fondul European de Dezvoltare
Regionalã) este de 102,4% (346,2
mil euro FEDR). 31% din procentul
de absorbþie a fost realizat în pe-
rioada noiembrie 2015 - aprilie
2016 când au fost verificate ºi
aprobate un numãr de 258 cereri
de rambursare însumând o valoa-
re de aproximativ 131,39 mil Eu-
ro din care FEDR 108,54 mil Euro.
Accesarea finanþãrii retroactive din
partea UE pentru perioada de pro-
gramare 2007-2013, prin Axa prio-
ritarã III a POS CCE mai poate
aduce la bugetul de stat pânã la 50
millioane de euro din fondurile
structurale de la Uniunea Europea-
nã (UE) peste cele generate prin
proiectele deja contractate ºi im-
plementate.

Organismul Intermediar
de la MCSI a verificat

achiziþiile depuse
La iniþiativa MCSI – OIPSI, de

În  cadrul MCSI –OIPSI:
12 instituþii au depus dosarele de achiziþii12 instituþii au depus dosarele de achiziþii12 instituþii au depus dosarele de achiziþii12 instituþii au depus dosarele de achiziþii12 instituþii au depus dosarele de achiziþii

însumând valoarea de 228,78 mil leiînsumând valoarea de 228,78 mil leiînsumând valoarea de 228,78 mil leiînsumând valoarea de 228,78 mil leiînsumând valoarea de 228,78 mil lei

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Ministerul Comunicaþiilor ºi pentru Societatea In-
formaþionalã prin Organismul Intermediar pentru Pro-
movarea Societãþii Informaþionale (MCSI –OIPSI) a fã-
cut recent o evaluare a proiectelor strategice inovative
cu impact asupra întregului sector IT&C la nivel naþio-
nal sau chiar internaþional ce au fost depuse în actualul
exerciþiu bugetar 2014 – 2020, precum ºi identificarea
proiectelor realizate în cadrul exerciþiului anterior
2007 – 2013 ºi care ar putea primi asistenþã retroacti-
vã, acþiuni ce vor contribui la atragerea a peste 100 mi-
lioane de euro prin fonduri europene nerambursabile
în perioada urmãtoare. Întâlnirea a fost condusã de
Marius Bostan, ministrul Comunicaþiilor ºi pentru So-
cietatea Informaþionalã alãturi de Adina Moga, Direc-
tor General OIPSI ºi alþi experþi din cadrul Organis-
mului Intermediar.

identificare a proiectelor care ar
mai putea primi finanþare retroac-
tivã din partea UE – acþiune ce a
fost aprobatã de Guvern printr-un
 Memordum, au fost identificate
prin intermediul Sistemului Elec-
tronic al Achiziþiilor Publice
(SEAP) ºi au la bazã achiziþiile din
domeniul TIC realizate de cãtre de
autoritãþile/instituþiile publice de la
nivel central. Ca rãspuns al aces-
tei iniþiative, 12 instituþii au depus
dosarele de achiziþii însumând va-
loarea de 228,78 mil lei, iar o altã
instituþie va solicita finanþare retro-
activã prin intermediul Axei priori-
tare 2 a POS CCE. Organismul
Intermediar de la MCSI a verificat
achiziþiile depuse, le-a transmis
spre analiza Autoritãþii de Manage-
ment ºi a propus acesteia un ghid
al solicitantului ºi un model al ce-
rerii de finanþare ce ar urma sã fie
depus de cãtre autoritãþile/institu-
þiile publice implicate. Asistent&a
retroactivã reprezintã acordarea,
de cãtre o autoritate de manage-
ment, de asistent&ã UE  pentru
proiecte ale cãror cheltuieli au fost
deja acoperite din surse nat&iona-

le sau care sunt deja terminate îna-
inte sã se solicite în mod oficial
sau sã se acorde asistent&ã UE.

Au fost înscrise online
235 de intenþii de proiecte

din care s-au materializat 220
Noua perioadã de programare

începe ºi ea sã aibã efecte. Peste
200 de proiecte solicitã finanþare
în cadrul acþiunii 2.2.1 Sprijinirea
creºterii valorii adãugate genera-
te de sectorul TIC ºi a inovãrii în
domeniu prin dezvoltarea de clus-
tere din Programul Operational
Competitivitate 2014 - 2020. Va-
loarea totalã a finanþãrii nerambur-
sabile solicitate este de 518,88 mil
lei, din care partea UE este de
438,87 mil lei. Proiectele au fost
depuse urmare apelului lansat de
MCSI – OIPSI în cadrul Axei
Prioritare 2 a POC 2014 - 2020 în
data de 2 noiembrie 2015. În ca-
drul apelului au fost înscrise onli-
ne 235 de intenþii de proiecte din
care s-au materializat 220, restul
înregistrãrilor fiind dublãri ale pro-
iectelor deja înscrise sau teste re-

alizate de solicitanþi. Acestea au
fost supuse evaluãrii cu privire la
criteriile administrative ºi de eligi-
bilitate, primele rezultate prelimi-
nare urmeazã a fi publicate pe pa-
gina web a MCSI – OIPSI pânã la
finalul lunii aprilie 2016. Proiecte-
le care ar putea fi susþinute finan-
ciar aparþin IMM-urilor care sunt

înregistrate ºi îºi desfãºoarã acti-
vitatea în România, fie individual
sau organizate în cadrul unui par-
teneriat de tip cluster sau consor-
þiu ºi a cãror activitate este cen-
tratã pe IT&C. Prin acordarea de
aceste finanþãri, se urmãrete dez-
voltarea de produse ºi servicii ba-
zatã pe inovare.

Ieri, în Sala de Conferinþe a Hotelului Lido
din Craiova, a avut loc lansarea oficialã a
proiectului ”Green School Education as a
Promotion of Sustainable Use of Cultural
and Natural Heritage and Resources” im-
plementat de Asociaþia Centrul pentru Dez-
voltare Montanesium din Montana, Bulga-
ria, în parteneriat cu Asociaþia Mereu pen-
tru Europa din Craiova. Proiectul îºi propu-
ne sã promoveze utilizarea durabilã a patri-

Proiect de promovare ºi utilizare durabilã a
patrimoniului cultural ºi natural al judeþului Dolj

moniului cultural ºi natural al ju-
deþului Dolj ºi districtului Monta-
na prin dezvoltarea ºi promova-
rea unui nou produs turistic în
Montana, înfiinþarea unui Centru
de informare turisticã în Craiova
ºi derularea unei intense campa-
nii de promovare a 20 de obiecti-
ve culturale ºi naturale din zona
transfrontalierã. De noul produs
turistic dezvoltat (Green School
Education) vor beneficia 300 de
elevi între 10 ºi 16 ani din Dolj ºi

Montana care vor participa la activitãþi ce
vor dura 5 zile. Acestea vor fi organizate în
oraºul Varshets, Bulgaria ºi vor consta în
acþiuni sportive, prezentãri, jocuri, vizio-
nãri de filme ºi vizite la obiective turistice
din zonã. În cadrul evenimentului de lansa-
re  au fost prezentate obiectivele proiectu-
lui, activitãþile ºi rezultatele propuse ºi ro-
lurile partenerilor din proiect, în conformi-
tate cu agenda ataºatã.

Reprezentanþa Comisiei Europene în
România ºi Median Research Centre
(MRC) organizeazã evenimentul de lan-
sare a Raportului Media Pluralism
Monitor 2015, care prezintã starea
mass-mediei în 19 state membre ale
Uniunii Europene. Evenimentul va avea
loc astãzi, de la ora 11:00, la sediul
Reprezentanþei Comisiei Europene în
România, în sala “Nicolae Titulescu”.
România este inclusã pentru prima datã
în acest studiu, MRC fiind cel ce a re-
alizat cercetarea pe subiect. Scopul
studiului a fost sã identifice zonele de
risc care ar putea periclita libertatea ºi plu-
ralitatea presei, iar datele relevã faptul cã sunt
mari riscuri în majoritatea þãrilor europene
în ceea ce priveºte: concentrarea patronatu-
lui pieþei de media; subdezvoltarea compe-
tenþelor media în rândul populaþiei; politiza-
rea controlului asupra canalelor media; in-
dependenþa serviciilor publice de media; pu-
blicitatea de stat, ºi  siguranþa jurnaliºtilor.
Evenimentul de lansare va fi deschis de Cris-

AstãziAstãziAstãziAstãziAstãzi Se va lansa Raportul Media
Pluralism Monitor 2015

tian Buchiu, ºef-adjunct al Reprezentanþei
Comisiei Europene în România. În cadrul lui,
vor fi prezentate ºi dezbãtute unele dintre
aspectele interesante semnalate în România,
de douã dintre autoarele studiului Marina
Popescu, directorul MRC, Adina Marincea,
cercetãtor în cadrul MRC, ºi de Petriºor
Obae, editorul Paginademedia.ro. La dezba-
tere vor participa ºi o parte din experþii inde-
pendenþi implicaþi în realizarea studiului.
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Organizarea concursului de proiecte de ma-
nagement pentru Teatrul Naþional „Marin So-
rescu” din Craiova a fost anunþatã la jumãtatea
lunii martie a acestui an, 13 aprilie fiind data-
limitã pentru depunerea proiectelor de candidaþi.
Ambele dosare înregistrate au fost admise – unul
aparþinând actualului director interimar al Naþio-
nalului craiovean, Alexandru Boureanu, celãlalt,
managerului Filarmonicii „Oltenia”, Vlad Drãgu-
lescu. Prima etapã a concursului, analiza proiec-
telor de management, a fost anunþatã pentru
perioada 19-26 aprilie, iar cea de-a doua, susþi-
nerea lor în cadrul interviului, urmeazã sã aibã
loc între 27 ºi 29 aprilie. Teatrul Naþional din Cra-
iova a rãmas fãrã manager la începutul acestui
an, când actualul ministru al Culturii, Vlad Ale-
xandrescu, a refuzat sã îi mai prelungeascã man-
datul regizorului Mircea Corniºteanu.

 „Este evident faptul cã anunþul public
privind concursul trebuia consacrat

printr-un ordin de ministru”
Pentru a se înscrie la concurs, Ministerul

Culturii a impus concurenþilor, între altele, sã
fie absolvenþi de studii de Teatru ºi artele spec-
tacolului ºi sã aibã o experienþã în manage-
ment de minimum 5 ani. Tocmai condiþiile pri-
vind aceastã experienþã sunt puse în discuþie
în scrisoarea prin care actorul Ion Caramitru ºi
Senatul UNITER solicitã demisia ministrului
Culturii. «Analizând documentele de pe site-ul
Ministerului Culturii privind organizarea con-
cursurilor de management pentru unele insti-
tuþii publice de culturã din subordinea Minis-
terului Culturii – îndeosebi cele privind con-
cursul de proiecte de management pentru Tea-
trul Naþional „Marin Sorescu” din Craiova –
am remarcat cã ministerul încearcã în continua-
re sã eludeze ºi alte prevederi ale O.U.G. nr.189/
2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
mai ales dispoziþiile Art. 3 care privesc condiþii-
le ce trebuiesc îndeplinite, cumulativ, de cãtre
o persoanã care se înscrie la un concurs de
proiecte de management.

Din redactarea prevederilor Art. 3 din ordo-
nanþa de urgenþã, este evident faptul cã anun-
þul public privind concursul de proiecte de ma-
nagement pentru Teatrul Naþional „Marin So-
rescu” din Craiova trebuia, la rândul lui, consa-
crat printr-un ordin de ministru, cu atât mai mult
cu cât el cuprinde ºi alte condiþii de participare
solicitate de autoritate, pe lângã cele expres pre-
vãzute la literele a) – d) ale Art. 3. Aceastã ri-
goare se impunea cu atât mai mult cu cât, în

„Pentru gravele ºi repetatele încãlcãri ale prevederilor privind
managementul instituþiilor publice de culturã”, preºedintele Uniu-
nii Teatrale din România (UNITER), Ion Caramitru, ºi membrii
Senatului acestei organizaþii cer demisia ministrului Culturii, Vlad
Alexandrescu. Motivele au fost menþionate punctual într-o scrisoa-
re înaintatã, luni dupã-amiazã, atât celui vizat, cât ºi prim-ministru-
lui Dacian Cioloº, iar între acestea se regãsesc ºi procedurile pri-
vind concursul de proiecte de management pentru Teatrul Naþional
„Marin Sorescu” din Craiova, aflat în plinã desfãºurare.

Invocatã este experienþa în management, pe care, respectând
condiþiile impuse la depunerea dosarelor, concurenþii au putut sã
o probeze inclusiv cu o adeverinþã emisã ºi semnatã de ei înºiºi,
prin care  certificã faptul cã au condus o organizaþie neguverna-
mentalã. Nici unul dintre cei doi competitori pentru funcþia de
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conducere a Naþionalului craiovean, Alexandru Boureanu ºi Vlad
Drãgulescu, nu a fost pe deplin convins cã aceastã contestare îl
vizeazã. Scrisoarea lui Ion Caramitru ºi a UNITER mai face refe-
rire ºi la proasta gestionare a situaþiei conflictuale, fãrã prece-
dent, de la Opera Naþionalã Bucureºti.

 „Domnule Vlad Alexandrescu, argumentele conþinute în aceas-
tã scrisoare, dar mai ales acþiunile dvs., ilegale ºi abuzive, care au
generat ºi vor genera bulversarea activitãþii unora dintre cele mai
importante instituþii publice de culturã, mã îndreptãþesc sã vã cer,
în acord cu membrii Senatului UNITER ºi în numele acestora,
demisia”, noteazã Caramitru. Scrisoarea sa nu a rãmas fãrã rãs-
puns: ministrul Vlad Alexandrescu a replicat tot printr-o scrisoa-
re – publicatã, ieri, pe site-ul Ministerului Culturii –, în care îºi
prezintã punctul de vedere.

cazul condiþiei „de pregãtire sau experienþã în
management” s-au adãugat unele precizãri, în
ce priveºte „managementul” care nu corespund
nici spiritului, nici literei actului normativ, cum
ar fi „condiþia de pregãtire sau experienþã în
management poate fi substituitã de pregãtirea
în management atestatã cu certificat de absol-
vire (manager de proiect, manager cultural, etc.)
sau experienþã în conducerea unei instituþii,
companii, organizaþii neguvernamentale etc.,
doveditã prin adeverinþã”.

Cu alte cuvinte, un absolvent cu diplomã de
licenþã în domeniul Teatru ºi artele spectacolu-
lui, preºedinte al unei fundaþii sau asociaþii pen-
tru protecþia persoanelor vârstnice, se prezintã
la concurs cu o adeverinþã emisã ºi semnatã de
el însuºi, prin care certificã faptul cã a condus
o organizaþie neguvernamentalã. Veþi admite,
sper, cã este ridicol! Pe de altã parte, întrucât
anunþul public pare un samizdat, nefiind con-
sacrat prin ordin de ministru, conþinutul aces-
tui act nu poate fi contestat, potrivit dispoziþii-
lor Legii nr. 554 din 2 decembrie 2004, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare, de cãtre even-
tualii candidaþi care nu sunt de acord cu condi-
þiile de participare prevãzute în anunþul public»,
menþioneazã textul scrisorii ajunse ºi pe masa
premierului Dacian Cioloº.

Boureanu: „Nu e problema mea.
Eu am îndeplinite aceste condiþii”

Nici Alexandru Boureanu, nici Vlad Drãgu-
lescu nu pãreau, ieri, cã ar da prea mare impor-
tanþã acestei contestãri ºi cã s-ar simþi vizaþi cum-
va de ea. „Cred cã este împotriva lui Drãgulescu,
el nu îndeplineºte condiþiile. ªi mie mi se pare
foarte stupid, pentru cã nu poate unul care con-
duce un ONG sã aibã experienþã pentru a con-
duce instituþii publice. Deci, nu e problema mea.
Eu am îndeplinite aceste condiþii: am fost direc-
tor artistic doi ani ºi ceva la Teatrul Naþional din
Craiova ºi trei ani ºi jumãtate manager la Tulcea
(n.r. – la Centrul Cultural „Jean Bart”), plus ºef
de departament (n.r. – Departamentul Arte din
cadrul Universitãþii din Craiova). Eu am vechime
suficientã în funcþii de conducere, cred cã vreo
7 ani, aºa cã nu am dus adeverinþe de la ONG-
uri», a precizat Boureanu.

Licenþiat în Artã teatralã la Universitatea din
Craiova, în 1999, Alexandru Boureanu are un
doctorat obþinut în 2008 la Academia de Studii
Economice Bucureºti, cu teza „Impactul mana-
gementului modern în activitatea companiilor
independente de teatru”, ºi altul în 2012 la Uni-
versitatea de Arte „George Enescu” din Iaºi, cu

teza „Cauzalitate ºi efecte ale forme-
lor spectacologice atipice”. A condus
Centrul Cultural „Jean Bart” din Tul-
cea în perioada august 2010 – ianua-
rie 2014, renunþând la funcþia de ma-
nager pentru a deveni director artis-
tic al Naþionalului craiovean. Pânã la
începutul acestui an, când a urcat în
cea de manager interimar al institu-
þiei, odatã ce ea a fost eliberatã, dupã
15 ani, de regizorul Mircea Corniºteanu.

«La Asociaþia „I.S. Drãgulescu” am
realizat peste 60 de proiecte culturale»

Vlad Drãgulescu a absolvit acelaºi Departa-
ment de Artã Teatralã al Facultãþii de Litere din
cadrul Universitãþii din Craiova, la clasa acelu-
iaºi profesor, Remus Mãrginean, însã cu opt
ani mai târziu decât contracandidatul sãu, în
2007, ºi are un masterat în Relaþii Interculturale.
În anul 2006 a fondat Asociaþia „I.S. Drãgules-
cu” (fiindu-i preºedinte ºi producãtor), care a
realizat numeroase proiecte culturale, dar ºi
sociale ºi umanitare. În septembrie 2012 a fost
numit manager interimar al Filarmonicii „Olte-
nia”, câºtigând mai apoi concursul pentru ocu-
parea funcþiei, pe care o îndeplineºte ºi astãzi.

«Niciunul dintre cei doi concurenþi nu are 5
ani de experienþã în management. Faptul cã
Boureanu a fost director artistic sau ºef de de-
partament nu înseamnã management. Manage-
ment înseamnã funcþie de manager. Aºadar, nici
eu, nici el nu îndeplinim aceastã condiþie: Bou-
reanu are 3 ani de management la Tulcea, cum
am ºi eu 3 ani în funcþia de manager la Filarmo-
nicã.  Dacã trebuie sã fi condus o instituþie de
stat – cã asta vrea Caramitru –, înseamnã cã
nici unul, nici altul nu avem 5 cei ani. Dar avem
amândoi aceºti 3 ani în care am cãpãtat o expe-
rienþã», a comentat Drãgulescu. Faptul cã i-ar
putea fi contestatã experienþa din perioada în
care a condus o organizaþie culturalã este con-
siderat incorect de acesta: «La Asociaþia „I.S.
Drãgulescu” am realizat vreo 60 ºi ceva de pro-
iecte culturale. Un pic mai mult decât ce a fãcut
teatrul în aceeaºi perioadã… ªi ceva mai multe
producþii teatrale!», a adãugat Drãgulescu.

Ministrul Culturii a dat replica:
„Aceastã criticã este nefondatã”

Scrisoarea semnatã în numele Senatului UNI-
TER, prin care Ion Caramitru îl someazã pe mi-
nistrul Culturii sã îºi dea demisia din funcþie ºi îi
cere prim-ministrului Dacian Cioloº sã îl demitã

inclusiv pentru proasta gestionare a conflictu-
lui de la Opera Naþionalã Bucureºti, nu a rãmas
fãrã rãspuns. Vlad Alexandrescu replicat, ieri,
chiar pe site-ul instituþiei pe care o conduce.
«Având în vedere experienþa dvs. în domeniul
artelor spectacolului ºi managementului institu-
þiilor publice de culturã, m-aº fi aºteptat ca în
aceste clipe dificile pentru o instituþie emblema-
ticã pentru România sã veniþi cu soluþii pentru
rezolvarea diferendelor de la Opera Naþionalã Bu-
cureºti ºi sã nu cãutaþi sã produceþi un nou scan-
dal. Ca ministru deschis dialogului direct (fie ºi
prin intermediul spaþiului public), apreciez vigi-
lenþa ºi spiritul critic de care daþi dovadã ºi con-
sider în continuare cã trebuie sã lucrãm împreu-
nã la îmbunãtãþirea cadrului legal din domeniul
managementului cultural, existând, încã o datã,
deplinã disponibilitate din partea Ministerului
Culturii în acest sens», scrie Alexandrescu.

Cât priveºte situaþia sesizatã de Caramitru
în privinþa concursului de proiecte de manage-
ment la Teatrul Naþional „Marin Sorescu” din
Craiova, acesta precizeazã: «Critica referitoare
la condiþia de pregãtire sau experienþã în mana-
gement este de naturã sã ignore competenþa
exclusivã a autoritãþii organizatoare a concur-
sului de a-ºi stabili condiþiile proprii pentru ocu-
parea unui astfel de post. Vechimea cerutã de
organizatorul concursului nu contrazice nicio
normã juridicã incidentã câtã vreme lit. e) în-
scrisã la condiþiile de participare cuprinde ce-
rinþa ca orice candidat la concurs sã demon-
streze experienþã în domeniul activitãþii mana-
geriale de minimum 5 ani sau specializãri în do-
meniul managementului. Art. 3 lit. d) din ordo-
nanþã dispune în sensul cã un candidat trebuie
sã aibã pregãtire sau experienþã în management,
iar condiþia din anunþ este sinonimã cu textul
de lege, are acelaºi înþeles. Prin urmare ºi aceastã
criticã este nefondatã».

Asearã, pânã la ora 19.00, Ministerul Cultu-
rii nu fãcuse publice rezultatele primei etape a
concursului de proiecte de management la Na-
þionalul craiovean.

MAGDA BRATU
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Alianþa Nord-Atlanticã tratea-
zã Rusia ca fiind o „ameninþa-
re” ºi construieºte o „nouã linie
de confruntare” în zona Mãrii
Negre, acuzã Administraþia de la
Kremlin, în contextul în care
NATO a trimis douã avioane
F-22 Raptor, invizibile pe radar,
la baza de la Mihail Kogãlnicea-
nu. „Alianþa Nord-Atlanticã cre-
eazã o nouã linie de confruntare
în zona Mãrii Negre, legitimând-
o prin presupusa ameninþare
rusã”, a transmis Misiunea per-
manentã a Rusiei la NATO. „Ru-
sia va lua toate mãsurile nece-
sare pentru neutralizarea ame-
ninþãrilor”, a atras atenþia repre-
zentanþa rusã la NATO. Alianþa
Nord-Atlanticã trateazã Rusia ca fiind o
„ameninþare”, deºi Rusia vrea relaþii bune
cu toatã lumea, a declarat purtãtorul de

Ministrul turc de Externe: SUA vor trimite
lansatoare de rachete în sudul Turciei

Statele Unite vor trimite lansatoare
de rachete în Turcia, în apropierea
frontierei cu zonele din Siria ocupate
de organizaþia teroristã Stat Islamic, a
afirmat, marþi, ministrul turc de
Externe, Mevlut Cavusoglu, într-un
interviu acordat cotidianului Haber-
turk. Mevlut Cavusoglu a mai spus cã
sistemul de lansatoare de rachete de
tip HIMARS urmeazã sã fie instalat în
luna mai, în sud-estul Turciei, zonã
care a fost în repetate rânduri þinta
tirurilor de rachete dinspre Siria. „Am
ajuns la un acord cu americanii sã
izolãm regiunea Manbij ºi strategia
noastrã în acest sens este clarã”, a
precizat Cavusoglu în interviul acordat
cotidianului Haberturk, în timpul
unei vizite la Riyadh, Arabia Sauditã.
„Ca parte a acestui acord, sistemele
HIMARS vor ajunge, în mai, la
frontierele Turciei. Astfel, vom avea
posibilitatea de a lovi Stat Islamic într-
un mod mai eficient”, a mai adãugat
oficialul turc.

Expansiunea maritimã a Chinei
îngrijoreazã comunitatea internaþionalã,
afirmã un oficial japonez

Expansiunea maritimã chinezã,
împreunã cu creºterea rapidã a cheltu-
ielilor militare, provoacã îngrijorare în
rândul statelor din zona Asia-Pacific,
dar ºi în rândul comunitãþii internaþi-
onale, a declarat, luni, ministrul
japonez de Externe, Fumio Kishida.
Relaþiile sino-nipone sunt marcate de
dispute teritoriale, rivalitãþi regionale
ºi numeroase neînþelegeri privind
agresiunea japonezã în perioada celui
de-al Doilea Rãzboi Mondial. China ºi
Japonia îºi disputã suveranitatea
asupra unui grup de insuliþe nelocuite
din Marea Chinei de Est, în timp ce în
Marea Chinei de Sud, Beijingul
construieºte insule pe recifuri artificia-
le, departe de apele teritoriale chineze.
China revendicã aproape întrega zonã
a Mãrii Chinei de Sud, unde se crede
cã se gãsesc rezerve uriaºe de petrol ºi
gaze naturale. Brunei, Malaezia,
Filipine, Taiwan ºi Vietnamul au de
asemenea revendicãri asupra unor
pãrþi din mare. Ministrul japonez de
Externe, Fumio Kishida, care urmeazã
sã viziteze China în viitorul apropiat, a
mai declarat cã urmãreºte sã „creeze
relaþii sino-nipone care sã fie adecvate
pentru o nouã erã”.

Doi militari din regiunea
Nagorno-Karabakh, uciºi în schimburi
de focuri cu forþele azere

Doi militari din regiunea Nagorno-
Karabakh au fost uciºi, ieri, în
schimburi de focuri cu forþele azere,
au anunþat autoritãþile din regiunea
separatistã Nagorno-Karabakh.
Pãrþile implicate s-au acuzat reciproc
pentru schimburile de focuri. Un
acord de încetare a focului, negociat
cu ajutorul Moscovei, a fost semnat
pe data de 5 aprilie, dupã patru zile
de violenþe, însã schimburi de focuri
sporadice continuã sã se înregistreze,
în special noaptea. Ministrul Apãrãrii
din regiunea separatistã a acuzat
Azerbaijanul pentru peste 80 de
încãlcãri ale armisitiþiului. Acesta a
adãugat cã forþele separatiste au
ripostat cu foc.

Serviciul suedez de securitate Sapo ancheteazã po-
sibile ameninþãri teroriste care ar viza capitala Suediei,
Stockholm, dupã ce ar fi primit informaþii în acest sens
de la autoritãþile irakiene, informeazã presa suedezã.
Irakul a informat autoritãþile suedeze de faptul cã ºapte
sau opt militanþi ai organizaþiei extremiste Stat Islamic
au plecat spre Suedia, cu intenþia de a comite atacuri
teroriste în aceastã þarã, a relatat presa localã. Un pur-
tãtor de cuvânt al agenþiei suedeze de securitate nu a
confirmat informaþia vehiculatã de presã, însã a decla-
rat cã nu poate fi „ignoratã”. Nivelul alertei teroriste a
rãmas la nivelul trei, ori „ridicat”, pe o scarã de cinci
puncte. Un raport din luna aprilie, citat de presa suede-
zã, afirmã cã mai mulþi islamiºti s-au infiltrat în Parti-
dul Verde din Suedia. Cel puþin 300 de cetãþeni suedezi
au cãlãtorit spre Irak ºi Siria pentru a se alãtura organi-
zaþiei Stat Islamic, potrivit unui studiu elaborat de Cen-
trului Internaþional pentru Combaterea Terorismului
(ICCT), publicat pe 1 aprilie.

În cadrul alegerilor primare ce au avut
loc, ieri, în statul Delaware, cele doi mari
favoriþi, democrata Hillary Clinton ºi re-
publicanul Donald Trump, au avut mo-
tive sã se simtã acasã. Ambii candidaþi
au înregistrate companii în statul ameri-

cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
„Dacã este sã vorbim despre cine repre-
zintã o ameninþare pentru cine, cred cã nu

ar trebui sã uitãm ce am auzit în
ultimii ani din partea NATO: lide-
rii Alianþei considerã Rusia ame-
ninþare”, a declarat Dmitri Pes-
kov, purtãtorul de cuvânt al
Kremlinului. „Iar aceste poziþii
nu se limiteazã la declaraþii: asis-
tãm la mãsuri de consolidare a ca-
pacitãþilor militare, care sunt mu-
tate mai aproape de frontierele
Rusiei”, a adãugat Peskov, citat
de site-ul agenþiei Tass. Declara-
þiile oficialilor ruºi intervin în
contextul în care douã avioane
militare F-22 Raptor invizibile pe
radar, cele mai performante apa-
rate de vânãtoare din dotarea
Forþele Aeriene SUA, au aterizat
luni la baza aerianã de la Mihail

Kogãlniceanu, în cadrul mãsurilor NATO
de garantare a securitãþii aliaþilor estici, pe
fondul acþiunilor Rusiei.

can, considerat cele mai mare paradis
fiscal al SUA.  „Cea mai secretã juris-
dicþie financiarã din lume” nu se aflã în
vreo insulã din Marea Caraibelor, nici în
Elveþia, nici în Luxembourg, ci în statul
american Delaware, potrivit unui ONG

internaþional care monitorizeazã paradi-
surile fiscale,  Tax Justice Network
(TJN). Într-un top în funcþie de „sigu-
ranþa” oferitã de aceste paradisuri fis-
cale conduce statul american Delaware,
fiind urmat de Elveþia, Luxemburg, In-
sulele Cayman (colonie britanicã din
Caraibe) ºi Marea Britanie. Cel puþin
50% din companiile listate la Bursa din
New York sunt înregistrate în Delawa-
re, aratã NTJ, în condiþiile în care po-
pulaþia statului este de 935.000 de per-
soane. Cel puþin formal, din pricina ve-
niturilor statului, ei sunt cotaþi între cei
mai bogaþi americani, cãci Delaware are
un PIB pe cap de locuitor situat la 34.000
dolari pe an. Din simpla înregistrare de
companii strãine în Delaware, autoritãþi-
le au câºtigat 24 milioane USD în 2007.
Deºi a promis cã odatã ce va ajunge pre-
ºedinte al SUA va duce o luptã împotriva
paradisurilor fiscale, Hillary Clinton deþi-
ne societãþi în statul Delaware. La fel  ºi
Donald Trump, care are înmatriculate în
acest stat american nu mai puþin de 378
companii din cele 515 pe care le deþine.
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Avionul cu ºerpi

Se difuzeazã la HBO ºi HBO HD,
ora 01:05

Sean Jones (Nathan Phillips)
se afla într-o plimbare cu
bicicleta, prin luxurianta vege-
taþie a Insulelor Hawaii, când
dã peste crimã vicioasã ºi
brutalã a unui procuror proe-
minent din LA, crimã înfãptuitã
de un bine cunoscut dar
eluziv gangster, Eddie Kim.
Kim sperã ca acest lucru va
opri investigatia penalã în
afacerile lui cu droguri...

Echipa de ºoc

Se difuzeazã la Pro CInema, ora 20:30

Simon, agent secret, pito-
resc la înfãþiºare, conduce o
echipã la fel de insolitã într-o
acþiune de recuperare a unei
dischete ce conþine un pro-
gram militar foarte secret.
Dacã discheta ajunge în
mâinile unor rãufãcãtori,
consecinþele pot fi dezastru-
oase pentru cel puþin o parte
din lume. Nebunia începe cu
o banalã rapire a unei fete
bogate în schimbul rãscum-
pãrãrii...

Doi cuscri de coºmar

Se difuzeazã la Antena 1, ora  23:30

Greg a patruns în “cercul încre-
derii” ºi împreunã cu Pam planifi-
ca deja nunta. Mai este un singur
amãnunt care trebuie ºi el clarifi-
cat – cuscrii trebuie sã se cu-
noascã între ei. Aºa cã toata
familia Byrnes însoþiþi de Greg
pleacã spre domiciliul familiei
Focker situat în Insula Focker –
denumitã aºa chiar de ei. În
urmatoarele 48 de ore cuscrii vor
avea ocazia sã se cunoascã...

MIERCURI - 27 aprilie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Starea naþiei
10:00 Tot ce conteazã
11:00 Armãsarul sãlbatic
1998, Australia, Animaþie,

Aventuri
12:00 Teleshopping
12:30 Transcendenþe
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
18:00 Superconsumatorul
19:00 Preþuieºte viaþa!
19:45 Sport
19:57 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Prim-Plan
22:25 Starea zilei
22:30 Starea naþiei
23:30 Maºini, teste ºi verdicte
00:10 Un strain in oras
1994, Canada
01:50 Sport
02:00 Telejurnal
02:50 Vorbeºte corect!
02:55 Superconsumatorul
03:45 Preþuieºte viaþa!
04:25 Prim-Plan
05:35 Garantat 100%
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 5 minute de ºtiinþã
08:20 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 Interzis, arestat, cenzurat
09:30 Sãlãºluiri în Grãdina Maicii

Domnului-Bisericani, Tarcãu,
Durãu

10:00 Documentar 360°-GEO
(R)

11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Actual pe 2
14:10 5 minute de istorie
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 Interzis, arestat, cenzurat
17:00 Documentar 360°-GEO
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 Cesar si Rosalie
1972, Franta, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
23:20 5 minute de ºtiinþã
23:30 Festivalul Internaþional

George Enescu 2015
00:20 Sãlãºluiri în Grãdina Maicii

Domnului-Bisericani

TVR 2

08:05 Legenda din Longwood
09:45 ªefi de coºmar 2
11:35 Un strop de roz
13:05 De ce eu?
15:15 Box
16:50 Ascensiunea lui Jupiter
18:55 Silicon Valley
19:25 Vicepreºedinta
20:00 Lumea e a mea
21:45 Urzeala tronurilor
23:10 Sãlbãticie
01:05 Avionul cu ºerpi
02:50 Cazul Novack
04:15 Lumea e a mea

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Iisus din Nazareth (R)
1977, Italia, Biografic, Dramã,

Istoric
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:40 Iisus din Nazareth
1977, Italia, Biografic, Dramã,

Istoric
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ferma vedetelor
21:45 Fotbal UCL: Atletico

Madrid- Bayern Munchen
23:45 ªtirile Pro Tv
00:15 CSI: Miami
2002, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
01:15 Atletico Textila (R)
2016, România, Comedie
02:00 Ferma vedetelor (R)
03:15 Apropo Tv (R)
04:00 Vorbeºte lumea (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
08:30 Teleshopping
08:45 Lupta rozelor (R)
11:00 Teleshopping
11:15 In umbra trecutului (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Pasiune interzisã
15:00 Diamantul nopþii
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Lupta rozelor
20:00 In umbra trecutului
22:00 Avenida Brasil
00:00 Regina
01:30 Santa Diabla
02:15 Lupta rozelor (R)
03:00 Avenida Brasil (R)
04:00 Regina (R)
05:30 Ce se întâmplã, doctore?
06:00 Vorbeºte lumea

07:15 Ne-am fãcut mari! (R)
09:00 Ce spun romanii
10:15 La bloc (R)
12:30 Bunã ziua, tristeþe (R)
14:30 Abracadabra (R)
16:45 La bloc
19:00 Viaþa începe la 17 ani
20:30 Echipa de ºoc
22:15 Fratele
00:45 Doctor în dragoste (R)
02:30 Cine A.M

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 În puii mei
22:30 În puii mei Xtra Show
23:30 Doi cuscri de coºmar
2004, SUA, Comedie
02:00 În puii mei Xtra Show (R)
02:45 Observator special (R)
03:15 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

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

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
07:45 60 de minute (R)
09:00 Focus din inima României

(R)
09:30 Teleshopping
10:00 Sãnãtate cu stil
10:30 ªcoala.tv
11:00 Teleshopping
11:30 Cireaºa de pe tort
12:30 Focus Magazin (R)
13:20 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Camera de râs
15:30 Mondenii
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Cronica cârcotaºilor
22:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 Cronica cârcotaºilor (R)
04:00 Cireaºa de pe tort (R)
05:00 Adevãrul Live
05:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
06:15 Focus (R)
06:45 Teleshopping

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

League: Manchester City - Real
Madrid

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

pions League, Manchester City -
Real Madrid

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

pions League, Manchester City -
Real Madrid

21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Regii K.O.-ului
23:00 Nitro Circus
23:45 Fotbal UEFA Champions

League: Atletico Madrid - Bayern
Munchen

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În mare
parte seninmiercuri, 27 aprilie - max: 17°C - min: 5°C

$
1 EURO ........................... 4,4794 ............. 44794
1 lirã sterlinã................................5,7788....................57788

1 dolar SUA.......................3,9700........39700
1 g AUR (preþ în lei)........157,6147.....1576147

Cursul pieþei valutare din 27 aprilie mai 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Misterul înãlþãrii

Ora: 18:30

Gen film: Acþiune, Aventuri, Dramã

Mr. Right. Un iubit... mortal

Ora: 16:30

Gen film: Acþiune, Comedie, Romantic

RECOMANDÃRI TV
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La început
a fost cuvântul

Se difuzeazã la Antena 1,
ora 00:30

De la Geneza la Cele Zece
Porunci, aceste povestiri
biblice încã ne farmecã,
prin incredibila forþã a
credinþei ºi a spiritului ºi
semnificaþia lor. Urmãriþi-i
pe descendenþii lui Avraam
din zorii omenirii pânã la
Exodul din Egipt sub con-
ducerea lui Moise.

Proiectul Almanac

Se difuzeazã la HBO, ºi HBO HD
ora 14:20

Sã descoperi ºi sã foloseºti o
maºinã a timpului pare a fi cea
mai tare distracþie din lume
pentru mai mulþi adolescenþi
care profitã de situaþie pentru
a repara greºeli din trecut sau
pur ºi simplu pentru a le face
farse celor din jur. Dar când
devine evident cã toate acþiu-
nile lor au consecinþe catas-
trofale în viitor, ei trebuie sã
facã tot ce le stã în putinþã
pentru a ºterge efectul rãtãciri-
lor lor temporale.

Dead Heist

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  22:45

Patru prieteni plãnuiesc
jaful perfect al unei bãnci
dintr-un orãºel, dar n-au
ales cea mai potrivitã noap-
te. Planul lor se duce pe
apa sâmbetei când zombii
vampirici atacã orãºelul,
obligând-i pe jefuitori sã
rãmânã în bancã. Pot ei sã
scape acum, ºi în viaþã, ºi
bogaþi?

JOI - 28 aprilie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Starea naþiei
10:00 Tot ce conteazã
11:00 Armãsarul sãlbatic
1998, Australia, Animaþie,

Aventuri
12:00 Teleshopping
12:30 Transcendenþe
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Interes general
18:00 Interes general
18:30 Dincolo de hartã
19:00 Mediatorii
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Între bine ºi rãu
22:30 Prinþul Valiant
1997, Irlanda, Aventuri,

Fantastic
00:10 Simþuri
2005, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
02:00 Sport
02:10 Telejurnal
03:00 Vorbeºte corect!
03:05 Interes general
04:25 Între bine ºi rãu
05:35 Ora regelui
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 5 minute de ºtiinþã
08:20 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 Interzis, arestat, cenzurat
09:30 Cununi monahale în

Munþii Stâniºoarei-Petru Vodã ºi
Paltin

10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Actual pe 2
14:10 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 Interzis, arestat, cenzurat
17:00 Documentar 360°-GEO
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 Poveste dupã poveste
21:00 Arte , carte ºi capricii
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
23:20 5 minute de ºtiinþã
23:30 Interviurile Festivalului

Internaþional George Enescu
00:30 Pasiuni ºi cariere
01:00 Cununi monahale în

Munþii Stâniºoarei-Petru Vodã ºi
Paltin

01:30 Arte , carte ºi capricii
02:30 Pescar hoinar
03:00 La fix

TVR 2

08:10 Ascensiunea lui Jupiter
10:15 Viaþa nu este pentru laºi
11:55 O noapte la muzeu
13:45 Filme ºi vedete
14:20 Proiectul Almanac
16:05 Lumea nouã
18:20 Cucereºte-o cu salsa
20:00 Herblock - alb ºi negru
21:35 Cu ce þi-am greºit noi,

Doamne?
23:10 Ultima cinã
00:40 Autobuzul 657

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Iisus din Nazareth (R)
1977, Italia, Biografic, Dramã,

Istoric
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:40 Iisus din Nazareth
1977, Italia, Biografic, Dramã,

Istoric
19:00 ªtirile Pro Tv
20:00 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:00 Atletico Textila
2016, România, Comedie
22:00 Fotbal Europa League:

Villareal - Liverpool
00:00 ªtirile Pro Tv
00:30 CSI: Miami
2002, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
01:30 Tanti Florica
2012, România, Comedie
02:30 Atletico Textila (R)
2016, România, Comedie
03:30 Vorbeºte lumea (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
08:30 Teleshopping
08:45 Lupta rozelor (R)
11:00 Teleshopping
11:15 In umbra trecutului (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Pasiune interzisã
15:00 Diamantul nopþii
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Lupta rozelor
20:00 In umbra trecutului
22:00 Avenida Brasil
00:00 Regina
01:30 Santa Diabla
02:15 Lupta rozelor (R)
04:00 Regina (R)
05:30 Ce se întâmplã, doctore?
06:00 Vorbeºte lumea

07:30 Bunã ziua, tristeþe (R)
09:30 Ce spun românii
10:45 La bloc (R)
13:00 Viaþa începe la 17 ani (R)
14:30 Echipa de ºoc (R)
16:15 La bloc
18:30 Renunþã, Dorothy!
20:30 Oraºul corupt
22:45 Dead Heist
00:15 Oraºul corupt (R)
02:15 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Next Star
00:30 La început a fost cuvântul
2000, SUA, Aventuri, Dramã,

Fantastic
02:15 Observator (R)
03:15 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

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

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
07:45 All Inclusive (R)
08:45 Casa: construcþie ºi

design (R)
09:00 Focus din inima României

(R)
09:30 Teleshopping
10:00 Sãnãtate cu stil
10:30 ªcoala.tv
11:00 Teleshopping
11:30 Cireaºa de pe tort
12:30 Focus Magazin (R)
13:20 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Camera de râs
15:30 Mondenii
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Buletin de Bucureºti
1982, România, Comedie
22:30 La TV
2015, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 60 de minute (R)
02:45 Trãdaþi în dragoste (R)
04:00 Cireaºa de pe tort (R)
05:00 Adevãrul Live
05:30 La TV (R)
2015, Comedie
06:15 Focus (R)
06:45 Teleshopping07:00 ªtiri Sport.ro

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

League: Atletico Madrid - Bayern
Munchen

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

pions League, Atletico Madrid -
Bayern Munchen

18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Fotbal UEFA Europa

League: Liverpool - Dortmund
20:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League, Atletico Madrid -
Bayern Munchen

21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Regii KO-ului
23:00 Nitro Circus
00:00 ªtiri Sport.ro
00:10 Fotbal Europa League:

Villareal - Liverpool

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Rãzboinicul Vânãtor ºi Crãiasa Zãpezii

Ora: 14:00(3D); 20:45(3D)

Gen film: Acþiune, Aventuri, Dramã, Fantastic
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Anunþul tãu!
Comuna Pieleºti anunþã

publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de obþine-
re a autorizaþiei de mediu
privind activitatea COD
CAEN 3600- Captare, tratare
ºi distribuþie apã, ce se des-
fãºoarã în Comuna Pieleºti,
sat Cîmpeni. Informaþiile pri-
vind potenþialul impact asu-
pra mediului pot fi consulta-
te la sediul APM Dolj, Craio-
va, str. Petru Rareº, nr. 1, zil-
nic între orele 9-14. Observa-
þiile publicului se primesc zil-
nic la sediul APM Dolj pânã
la data de 11.05. 2016.

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.

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.

OMV PETROM SA vinde
teren intravilan, suprafaþa
de 20.789 mp, pe Calea Bucu-
reºti 150, Craiova. Detalii la
assetsale@petrom.com.

OMV PETROM SA vinde
teren intravilan, suprafaþa
de 46.491 mp, pe Calea Bucu-
reºti 148, Craiova. Detalii la
assetsale@petrom.com.

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”!

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

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae
doresc sã fiu an-
gajat la un patron
cu maºina pro-
prie, marca Espe-
ro. Telefon: 0760/
084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Fac menaj la bã-
trâni. Telefon:
0749/545.425.
Tapiþer la domici-
liu. Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
Bucureºti, Dris-
tor, 24.000 Euro.
Exclus agenþii.
Telefon: 0724/
167.883.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament
2 camere deco-
mandate, micro-
centralã, coloanã
apã separat, etaj
4/10 - Ciupercã.
Telefon: 0746/
660.001.

3 - 4 CAMERE

Apartament 4 de-
comandate toate
îmbunãtãþirile. Tele-
fon: 0745/ 995.125.

CASE
Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã mobi-
latã 3 camere, sat
Mogoºeºti, comu-
na Goieºti - Dolj.
Telefon: 0351/
460.839; 0760/
024.474.
Casã mare boie-
reascã cu toate
utilitãþile superîm-
bunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu
teren 7000 mp.
Telefon: 0742/
450.724.
VÂND casã+te-
ren, zona Izvoru
Rece. Telefon:
0763/359.072.

TERENURI
Vând pãdure
Borãscu - Gorj.
Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren intra-
vilan 4100 mp
la10 km Craiova
cu pomi, vie, grã-
dinã flori. Telefon:
0727/884.205.
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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.

Vând – sau
schimb teren in-
travilan 4300 mp
la 10 km de Cra-
iova, cadastru
fãcut. Telefon:
0727/884.205.
VÂND teren îm-
prejmuit zona
Selgros, 750
mp, 22 Euro/mp.
Telefon: 0729/
170.160.
Vând 3690 mp
teren intravilan în
Cârcea tarlaua
17. Telefon:
0721/995.405.
Vând teren Lot
500 mp Craiova -
Cartier ªimnicu
de Jos la DJ – ca-
dastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren 1000
m Cârcea 10.000
Euro. Telefon:
0752/641.487.

Vând terenuri lo-
curi casã la
ªoseaua Naþio-
nalã Craiova-
Bechet, localita-
tea Secui. Preþ
convenabil. Te-
lefon: 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
utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,
lângã pãdure.
Telefon: 0351/
402.056; 0744/
563.640.

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

AUTO
STRÃINE

Vând auto Vol-
kswagen Golf 4
din 2002, înma-
triculat în Româ-
nia, benzinã.
Detalii la telefon:
0768/954.944.
Vand Seat Leon
1.6. Inmatricula-
ta RO; - An fabri-
catie: 2003; Km:
195000; - 105
CP; Benzina;
Euro 4; - Aer
Conditionat; 6
airbaguri; - Gea-
muri Electrice;
Inchidere cen-
tralizata; ABS;
Servodirectie;
Xenon; - Interior
recaro; Pret
2700 Euro, ne-
gociabil. Relatii
la telefon: 0765/
312.168.

Vând Skoda Oc-
tavia Tour 1.6
benzina, unic
proprietar- de
nouã, super în-
treþinutã, toate
consumabilele
schimbate re-
cent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând bicicletã
damã, giurgiu-
vele vopsite, cu
geamuri, presã
hidraulicã mase
plastice, 2 bute-
lii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând þuicã. Te-
lefon: 0747/
674.714; 0745/
751.558.
Vând cuier
mare. Telefon:
0742/884.839.
Vând gãini pitice
COCHINCHINA
outoare. Telefon:
0721/483.933.
Vând 12 bucãþi
taburele din
lemn melami-
nat. Telefon:
0728/911.350.
Vând în Iºalniþa:
pompã de udat
grãdina Kama, 4
bare cornier 70
cm lungi de 2,80
m 1 leu/kg, douã
foi tablã zincatã

2/1 m, drujbã
electricã Einºel
cu lanþ rezervã -
220 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã cu-
sut, frigider, ºifo-
nier, canapea,
fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspira-
tor, masã, saltea
copil. Telefon:
0770/298.240.
Producãtor -
vând puiet flori-
fer, gladiole
Olandeze la kg
ºi cepe florifere
chiparoase (tu-
beroze) anul III.
Telefon: 0727/
714.184.
Vând combinã
JOHN DEERE-
730. Telefon
0772/096.357.
Vând cutie meta-
licã pentru pãs-
trat armã de vâ-
nãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând covor per-
san 2200/1800
bine întreþinut - 80
lei, cruce marmu-
rã scrisã 1200/
400/100- 80 lei,
sãpun de casã 5
lei kg, televizor
color Grunding cu
telecomandã - 70
lei. Telefon: 0770/
303.445.

Vând TV color
D- 102 cm, cã-
rucior handica-
pat, pat meca-
nic, schelã con-
strucþii, sobã cã-
rãmidã comple-
tã, polizor
2500W. Telefon:
0768/083.789.
Vând 8 jaluzele
metalice (4 gri ºi
4 albe). Telefon:
0251/452.233.
Vând 1 loc de
veci Cimitir Las-
cãr Catargiu -
Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând COMBINÃ
CP.12 ºi LADA
1025 (eventual
subansamble).
Telefon: 0730/
304.591.
Vând þiglã Jim-
bolia, cãpriori ºi
cãrãmidã din de-
molãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã de
cusut Ileana, ma-
ºinã Singer,
casã de marcat
Samsung pentru
firme. Telefon:
0727/884.205.
Vând bicicletã
copiii cu 3 roþi -
60 lei negociabil,
cãruþ copil sport
- 50 lei. Telefon:
0351/181.202.
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Vând robot
(PLANETARIA)
3 funcþii marcã
germanã, hainã
de piele de cã-
prioarã nouã
lungã ºi Mouline
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 co-
pii prin televozor,
telefon Eboda si-
gilat, piei bovinã
ºi oaie vopsite.
Telefon: 0735/
445.339.
Vând loc de
veci Sineasca
douã gropi su-
prapuse, bo-
canci din piele
mãrimea 43 îm-
blãniþi. Telefon:
0771/385.734.
Vând douã cuþi-
te de ghilotinã
noi-1,15ml preþ
100 lei. Telefon:
0351/808.490
dupã ora 16.00.
Vând maºini
de tricotat Fi-
neþea, triploc,
maºinã de sur-
filat. Telefon:
0745/589.825.

Vând cauciuc
155x 13 cu jantã,
cârlige jgheaburi
acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor
unghiular (flex) D
125 / 850W, ca-
nistre aluminiu  20
litri noi, reductor
oxigen sudurã, al-
ternator 12vV
nou, arzãtoare
gaz sobã D 600.
Telefon: 0251/
427.583.
Vând cãrucior
din lemn cu roa-
te cu ºinã imita-
þie, dimensiunile
1x0,50 m, bute-
lii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil.
Telefon: 0251/
598.518; 0748/
233.140.
Vând hotã nouã,
mãturã electricã.
Telefon: 0351/
459.314.
Vând cadru meta-
lic inox nou pentru
handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând calorifer cu
11 elemenþi elec-
tric nou, radiator
cu 3 trepte ALAS-
CA nou. Telefon:
0770/687.430.

Caut electrician
pentru un Vol-
vo, cãrucior
pentru copii, te-
levizor Gol-
dstar, maºinã
de cusut Ileana,
bicicletã copii,
4 gropi supra-
puse Roma-
neºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto.
Telefon: 0351/
181.202; 0773/
970.204.
Vând convena-
bil sau scimb cu
un calorifer de
fontã folosit un
calorifer de tablã
1,20 / 0,60 nefo-
losit. Telefon:
0720/231.610.
Vând loc de veci
cimitirul Sineas-
ca – Craiova di-
mensiuni  1,50 x
3 m zona N. Te-
lefon: 0764/
271.285.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închi-
riere apartament
3 camere ultra-
central. Prefer
familie intelec-
tuali. Telefon:
0756/790.172.

Închiriez apar-
tament 2 came-
re, decoman-
date, etaj 2, ul-
tracentral, mi-
crocentralã, aer
condiþionat, li-
niºte ºi igienã
deplinã, încon-
jurat de verdea-
þã. Telefon:
0722/956.600.

CERERI ÎNCHIRIERI
Caut camerã.
Telefon: 0764/
308.822.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez teren
pentru ampla-
sare a 5 maga-
zine între blo-
curi vad foarte
bun. posibilitate
de cumpãrare.
Telefon: 0761/
665.763.

Închiriez Resta-
urant 50 locuri
(Piaþa Gãrii).
Telefon: 0744/
629.775.

DIVERSE
Achizi þ ionez
cãr þ i  pentru
b i b l i o t e c ã .
T e l e f o n :
0351/449.469
dupã ora 20,30.
Singura argin-
tãrie din Craio-
va, situatã în
Va leaVlã ic i i
(vis-a-vis de
Electrica) unde
gãsiþi bijuterii
lucrate ma-
nual, cu argint
la schimb ºi
manopera/ob-
iect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
TD- IO- ASCLE-
PIOS  SRL-D
declarã pierdute
certrificate con-
statatoare emise
de ORC Dolj
sediu ºi puncte
de lucru . Se de-
clarã nule.
PIERDUT Re-
gistru special
pentru casa de
marcat seria
12102204 ºi se-
rie fiscalã DJ
0140022860.
Se declarã nule.
Lichidatorul S.C.
APINOVA SRL
anunþã pierderea
certificatelor J16/
2022/2004 ºi
CUI 16908673.
Se declarã nule.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Handbalistele din Bãnie îºi încep, astãzi, aven-
tura în Cupa României, în faþã ieºindu-le U-Ale-
xandrion Cluj. SCM vine dupã trei victorii conse-
cutive în Liga Naþionalã, care i-au permis sã se
claseze, finalmente, pe locul 7, cu 41 de puncte.
De partea cealaltã, gruparea ardeleanã, pregãtitã
de cãtre Carmen Amariei, a încheiat pe 10, cu o
zestre de 25 de puncte. În “directele” din campio-
nat, craiovencele au câºtigat ambele dispute, cu
un categoric 38-28 în tur, în deplasare, iar mai
apoi cu 30-29 la Polivalentã.

Într-o conferinþã de presã organizatã ieri, tehni-
cianul Simona Gogîrlã ºi jucãtoarea Daniela Bãbea-
nu a prefaþat ciocnirea cu U Cluj.

“Vom avea un meci greu cu echipa din Cluj, în
pofida faptului cã le-am învins de douã ori în cam-
pionat. Un meci de Cupã e altceva. Mã bucur cã
am încheiat campionatul obþinând trei victorii din
tot atâtea posibile ºi le felicit pe fete. Avem moralul
foarte bun ºi suntem pregãtite sã facem tot posibi-

HANDBAL (F) – CUPA ROMÂNIEI – OPTIMI DE FINALÃ

Gogîrlã: “Suntem pregãtite sã obþinemGogîrlã: “Suntem pregãtite sã obþinemGogîrlã: “Suntem pregãtite sã obþinemGogîrlã: “Suntem pregãtite sã obþinemGogîrlã: “Suntem pregãtite sã obþinem
o calificare frumoasã”o calificare frumoasã”o calificare frumoasã”o calificare frumoasã”o calificare frumoasã”
SCM Craiova – U Alexandrion Cluj, astãzi, ora 18:00, Sala Polivalentã

lul sã obþinem o calificare frumoasã. Important este
sã intrãm concentrate în meci, sã jucãm cu aceeaºi
ambiþie, aºa cum am fãcut-o în ultimele etape. Tre-
buie sã eliminãm ºi din greºelile pe care le facem
din neatenþie. Dacã vom reuºi acest lucru vom ob-
þine o victorie clarã. Sperãm ca suporterii sã vinã
în numãr cât mai mare la salã”, a declarat Gogîrlã.

„Meciul cu Clujul va fi greu ºi trebuie sã îl tra-
tãm serios. Ne dorim sã nu fie ultimul joc din acest
sezon ºi, dacã se poate, sã nu fie ultimul pe teren
propriu. Sperãm sã obþinem victoria ºi sã facem
un joc plãcut, sã mulþumim fanii prezenþi în tribu-
ne”, a spus ºi Daniela Bãbeanu.

Programul celorlalte jocuri, programate de ase-
menea astãzi: CSM Unirea Slobozia – CS Mãgura
Cisnãdie, CSM Bistriþa – CS Rapid USL Metrou Bu-
cureºti, CSM Ploieºti – HCM Baia Mare, CSU Da-
nubius Galaþi – HCM Roman, HC Dunãrea Brãila –
HCM Rm. Vâlcea, HC Alba Sebeº – HC Zalãu, ASC
Corona 2010 Braºov – CSM Bucureºti.

Învinsã în primele douã partide
de pe teren propriu, de fiecare datã
dupã prelungiri, SCM U Craiova a
cedat ºi a treia oarã în faþa lui BC
Mureº, scor 62-72, luni searã, pã-
rãsind astfel play-off-ul Ligii Naþi-
onale în faza sferturilor de finalã.

Alb-albaºtrii au început tare dis-
puta din Sala Sporturilor ºi s-au
distanþat rapid la 9-3 (acesta re-
prezentând ºi ecartul maxim pe
care l-au luat de-a lungul celor 40
de minute), dar gazdele aveau sã
treacã în avantaj pânã la capãtul

Atletico Madrid ºi Bayern
Munchen se întâlnesc, desearã,
la 42 de ani distanþã de la o
“dublã” memorabilã, acestea
fiind ºi singurele încleºtãri dintre
cele douã. Se întâmpla la
Bruxelles, în finala Cupei
Campionilor Europeni, ediþia
‘73-’74, când Atletico a deschis
scorul în minutul 114, prin
Aragones, pentru ca Bayern sã
punã mâna pe o rejucare în chiar
minutul 120, dupã o reuºitã
semnatã de Schwarzenbeck.
Peste douã zile, în mod ciudat, pe
teren nu mai exista decât o
singurã echipã, cea germanã, care
câºtiga cu un neverosimil 4-0 (Uli
Hoeness 2, Gerd Muller 2).

Marele absent al partidei de
azi este fundaºul uruguayan al
gazdelor, Diego Godin, acciden-

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – PLAY-OFF – SFERTURI DE FINALÃ

Craiovenii ies fãrã victorie din seria cu Mureºul

sfertului, 22-20.
Istoria meciului s-a scris,

probabil, în startul manºei se-
cunde, când mureºenii au înre-
gistrat un parþial de 13-2, pen-
tru ca la pauzã sã se intre cu re-
zultatul de 46-34.

Sfertul trei a fost adjudecat de
SCM U, iar înaintea ultimelor 10
minute Mureºeul mai pãstra un
avans de 7 puncte, 58-51. Craio-
venii au mai redus ºi din acesta,
apropiindu-se la doar 4 “lungimi”,
însã transilvãnenii, chiar ºi fãrã

Alhajji Mohammed – ieºit acciden-
tat, au gestionat mai bine finalul,
calificându-se la pas în semifina-
lele competiþiei.

Utilizat aproape 35 de minute,
Darius Hargrove a fost principalul
realizator al echipei noastre ºi al
meciului, americanul trecându-ºi în
cont 20 de puncte.

Bureau: “Sezonul nu s-a încheiat
aºa cum ne-am dorit, mai ales
pentru mine”

Americanul Travis Bureau a ra-
tat “sfertul” cu BC Mureº din pri-
cina unei erori organizatorice,
“Mister Slam-Dunk” fiind nevoit
sã se întoarcã acasã, dupã ce i-a
expirat permisul de ºedere. De
peste Ocean, el a tras concluziile
acestui sezon ºi a vorbit ºi despre
situaþia sa: “S-a încheiat încã un
sezon. Sunt mândru de colegii mei
ºi de antrenori. Le mulþumesc fa-
nilor adevãraþi, care ne-au fost alã-
turi ºi la bine ºi la rãu. ªtiu cã se-
zonul su s-a terminat aºa cum ne-
am dorit, mai ales pentru mine.
Colegii mei au luptat pe teren, sunt
mândru de ei. Le urez succes ºi
cine ºtie ce va urma”, a scris Bu-
reau, pe Facebook.

LIGA CAMPIONILOR – SEMIFINALE – PRIMA MANªÃ

Dupã 42 de ani…
Atletico Madrid – Bayern Munchen,

astãzi, ora 21:45, PRO TV, Dolce Sport 1
tat într-o partidã din La Liga cu
Bilbao, de acum douã etape.

Partida de pe “Vicente
Calderon” va fi arbitratã de
englezul Mark Clattenburg.

34 de partide a susþinut
Atletico în compania unor
formaþii germane: 16 victorii, 6
remize, 12 înfrângeri; golaveraj
48-39. Pe propriul teren,
spaniolii au un bilanþ de 11-2-3.

49 de meciuri a disputat
Bayern contra spaniolilor: 23
victorii, 12 remize, 14 înfrân-
geri. În deplasare, germanii au
un bilanþ de 6-5-12.

Turul celeilalte semifinale,
Manchester City – Real Madrid,
a avut loc asearã.

PRO TV
21:45 – FOTBAL – Liga Cam-

pionilor, semifinale, prima manºã:
Atletico Madrid – Bayern Mun-
chen.

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

de la Rabat, în Maroc: ziua a 3-a /
18:00 – HANDBAL (F) – Cupa
României, optimi de finalã, o sin-
gurã manºã: CSM Ploieºti – HCM
Baia Mare / 19:30 – HANDBAL
(M) – Liga Campionilor, sferturi

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
de finalã, manºa retur: Vive Tau-
ron Kielce – Flensburg Handewitt
/ 21:00 – HANDBAL (F) – Cupa
României, optimi de finalã: Coro-
na Brasov – CSM Bucureºti.

DIGI SPORT 3
20:00 – BASCHET (M) – Liga

Naþionalã, play-off, sferturi de fi-
nalã, meci 4: CSU Atlassib Sibiu –
U-BT Cluj.

DIGI SPORT 4
18:00 – TENIS (F) – Turneul

de la Rabat, în Maroc: ziua a 3-a /

19:30 – FOTBAL Franþa – Ligue
1: Lille – Angers.

DOLCE SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Liga Cam-

pionilor, semifinale, prima manºã:
Atletico Madrid – Bayern Munchen
/ 2:30 – BASCHET NBA.

DOLCE SPORT 2
19:30 – HANDBAL (M) – Liga

Campionilor, sferturi de finalã,
manºa retur: Vive Tauron Kielce –
Flensburg Handewitt / 21:30 –
VOLEI – Campionatul Italiei.

EUROSPORT 1
12:00 – SNOOKER – Cam-

pionatul Mondial, la Sheffield, în
Regatul Unit: sferturi de finalã /
15:00 – CICLISM – Turul Tur-
ciei: etapa a 4-a / 16:30, 21:00
– SNOOKER – CM, la Sheffield:
sferturi de finalã.

EUROSPORT 2
15:00 – TENIS (M) – Tur-

neul de la Estoril, în Portugalia /
19:45 – BASCHET (M) – Euro-
cupa, finala, manºa a 2-a: Gala-
tasaray – Strasbourg / 22:00 –
TENIS (M) – Turneul de la Es-
toril, în Portugalia.
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Steaua – Viitorul 3-0
Au marcat: Varela 2, Chipciu 28, Tade 67.
Pandurii – Dinamo 0-0
ASA – Astra 1-4
Au marcat: Gorobsov 86 / Gãman 29, Teixeira 50, Alibec 77,

Florea 87.

Play-off, etapa VIII-aPlay-off, etapa VIII-aPlay-off, etapa VIII-aPlay-off, etapa VIII-aPlay-off, etapa VIII-a

Clasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-out
1. „U”Craiova8 4 1 3 9-7 29
2. CSMS Iaºi 8 2 4 2 6-5 29
3. CFR Cluj 8 3 4 1 13-4 27
4. Concordia 8 4 3 1 11-6 24
5. Botoºani 8 3 2 3 13-13 24
6. Voluntari 8 3 1 4 7-11 22
7. ACS Poli 8 1 3 4 6-14 19
8. Petrolul 8 2 2 4 5-10 12

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

Petrolul – FC Botoºani 0-4
Au marcat: Cabrera 25, 49, Fulop 38, Ivanovici 39.
ACS Poli – Chiajna 1-3
Au marcat: Nimely 66 / Milevsky 55, Obodo 73, Odibe 88.
CFR Cluj – CSMS Iaºi 0-0
FC Voluntari – „U” Craiova 0-2
Au marcat: Nuno Rocha 32, Bancu 88.

Play-out, etapa VIII-aPlay-out, etapa VIII-aPlay-out, etapa VIII-aPlay-out, etapa VIII-aPlay-out, etapa VIII-a

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

1. Astra 8 6 1 1 16-5 45
2. Steaua 8 5 2 1 13-6 39
3. Pandurii 8 2 5 1 9-6 35
4. Dinamo 8 2 5 1 7-8 35
5. Viitorul 8 0 2 6 5-17 25
6. ASA 8 0 3 5 6-14 22

Universitatea Craiova a obþinut
prima victorie în deplasare dupã o
pauzã de cinci luni, de când s-a
impus în faþa celeilalte formaþii il-
fovene din Liga I, Concordia Chiaj-
na, tot cu acelaºi scor, 2-0. Aceasta
este al cincelea succes „afarã” al
Craiovei în acest sezon, dupã cele
cu Chiajna, CFR, Petrolul ºi FC
Voluntari, acesta din urmã în turul
sezonului regulat. Daniel Mogoºa-
nu a rãsuflat uºurat dupã ce echi-
pa sa a ieºit oarecum din zona fier-
binte a play-out-ului ºi chiar aspi-
rã la locul de Europa League. Din
pãcate, Acka ºi Vãtãjelu s-au acci-
dentat, ambii din propria neaten-
þie. „Este o victorie importantã, dar
ºi meritatã, mai ales cã puteam

FC Botoºani – FC Voluntari, vineri, ora 20
CSMS Iaºi – Petrolul sâmbãtã, ora 17
CFR Cluj – ACS Poli, sâmbãtã, ora 19.30
„U” Craiova – Concordia, duminicã, ora 18

Etapa viitoareEtapa viitoareEtapa viitoareEtapa viitoareEtapa viitoare

Steaua – Pandurii, duminicã, ora 20.30
Viitorul – ASA, luni, ora 18
Astra – Dinamo, luni, ora 20.30

Etapa viitoareEtapa viitoareEtapa viitoareEtapa viitoareEtapa viitoare

În ziua de Paºte, de la ora 18, pe stadionul Exten-
siv, Universitatea Craiova întâlneºte  Concordia Chiajna,
în etapa a IX-a a play-out-ului Ligii 1, iar biletele pen-
tru acest meci s-au pus deja în vânzare. Ele pot fi
comandate online, accesând link-ul de pe site-ul ofi-
cial al clubului sau accesând direct site-ul www.bile-
tecsuc.ro. Tichetul de acces va sosi acasã. Suporterii
Universitãþii Craiova au de acum ºi varianta print-at-
home, prin care îºi pot imprima singuri biletele. În
urma colaborãrii dintre Universitatea ºi Eventim.ro,

Fanii îºi pot imprima biletele de meci acasãFanii îºi pot imprima biletele de meci acasãFanii îºi pot imprima biletele de meci acasãFanii îºi pot imprima biletele de meci acasãFanii îºi pot imprima biletele de meci acasã
biletele pot fi procurate ºi din magazinele Domo, Ger-
manos, Vodafone, Orange ºi OMV. Totodatã, biletele
se gãsesc ºi la magazinul oficial al Universitãþii Craio-
va, între orele 10–19. La casele de bilete de la stadio-
nul Extensiv, tichetele de acces la meci vor fi la vân-
zare sâmbãtã ºi duminicã, începând cu ora 10. Copiii
sub 14 ani au intrarea gratuitã, dar ei trebuie sã fie
însoþiþi la stadion de o persoanã adultã care posedã
tichet de acces. Preþul biletelor: peluza:  5 lei, tribuna
2: 10 lei, tribuna 1: 15 lei, tribuna 0: 25 lei.

Antrenorul celor de la FC Voluntari, Ionel Ganea, a fost destituit dupã
eºecul cu Universitatea, al treilea la rând pentru ilfoveni. În locul sãu a fost
numit Dinu Todoran, jucãtor activ ºi totodatã antrenor la echipa secundã a
clubului, care evolueazã în Liga a III-a. Ganea este al cincelea antrenor
schimbat de o formaþie din Liga I imediat dupã ce echipa sa a pierdut punc-
te în faþa Craiovei. Preºedintele Voluntariului, Miticã Dragomir, a vorbit
despre meciul cu Craiova ºi efectele eºecului: „E greu când n-ai valoare.
Am crezut în Ganea, dar ce a jucat el? Poate scãpãm de retrogradare, dar
trebuie sã facem echipã. Meciul cu Craiova a fost de la foarte prost în jos.
Mi-au plãcut cei de la Craiova, au 2-3 jucãtori trãsnet. Nici ei nu sunt departe
de noi, dar au câþiva jucãtori de clasã, iar acest Bancu este un jucãtor de mulþi
bani, valoreazã cu mult peste Ivan, pe care acum abia dacã mai dã cineva
500.000 de euro pe el. Ganea a fost demis pentru cã aºa a considerat Consiliul
de Administraþie. Sã fiu sincer, eu nu-l schimbam pe Ganea. Eu sunt doar
preºedinte onorific, nu dispun de toate elementele pentru a decide tot. Dinu
Todoran va pregãti echipa, dar profesorul Rãdulescu va coordona activitatea.
Nu are rost sã aducem antrenor când mai sunt câteva etape. Dacã Todoran
salveazã echipa, rãmâne el” a spus Dragomir.

Ganea, al cincelea antrenor demis
dupã ce pierde puncte cu Craiova

Antrenorii înlocuiþi dupã ce
echipele lor au cedat puncte în
faþa Universitãþii Craiova

Dan Alexa (ACS Poli), dupã
Poli – Craiova 1-1, în etapa a 7-a

Cornel Þãlnar (Chiajna), dupã
Chiajna – Craiova 0-2, în etapa a
21-a

Florin Marin (ACS Poli), dupã
Craiova – Poli 1-0, în etapa a 4-a
din play-out

Cristi Pustai (FC Botoºani),
dupã Craiova – Botoºani 2-1, în
etapa a 5-a din play-out

Ionel Ganea (FC Voluntari),
dupã FC Voluntari – Craiova 0-2,
în etapa a 8-a din play-out

Minusurile partidei de la Voluntari
au fost accidentãrile lui Acka

ºi Vãtãjelu, puncte fixe în primul
„11” al Universitãþii Craiova

marca mai multe goluri. Mã bucu-
rã debutul lui Popescu, unul reu-
ºit, în care a reuºit sã ºi apere o
loviturã de la 11 metri. Mai avem
ºi alþi puºti care pot debuta în acest
final de campionat, dar trebuie sã
avem ºi rezultatele care ne permit
sã-i utilizãm. Mã îngrijoreazã foarte
tare accidentãrile lui Vãtãjelu ºi
Acka, pentru cã nu avem un lot
prea numeros. Suntem fericiþi, dar
trecem iar la treabã, pentru cã va
trebui sã mai producem multe vic-
torii dacã vrem sã sperãm la locul
ºapte, de Europa. Diferenþele sunt
foarte mici, iar trei puncte te pot
duce de la extaz la agonie” a de-
clarat Daniel Mogoºanu.

Nicuºor Bancu a fost unul din-

tre cei mai buni jucãtori de pe te-
ren în meciul de la Voluntari, el în-
scriind ºi golul al doilea. „Mã bu-
cur cã am reuºit sã câºtigãm, am
meritat pe deplin victoria. Cu si-
guranþã ne-a motivat ºi mai mult
faptul cã putem juca în cupele eu-
ropene, dar mai este mult pânã la
finalul sezonului. Nu am avut emo-
þii pentru Popescu, fiindcã îl ºtiu
de la antrenamente, este un portar
talentat ºi a demonstrat acest lu-
cru ºi la debut, aþi vãzut cã a apã-
rat ºi un penalty” a declarat  Nicu-
ºor Bancu.

Debut ideal pentru Popescu
Juniorul Laurenþiu Popescu a

avut un debut perfect în poarta
ªtiinþei, echipa câºtigând fãrã sã
primeascã gol, iar el a apãrat un
penalty în prelungiri. „Toþi bãieþii
m-au încurajat, mi-au dat încre-
dere. Am avut emoþii doar la înce-
putul meciului, puþin, când am in-
trat pe teren totul s-a terminat, toate
emoþiile au dispãrut. Mi s-a împli-
nit un vis, am debutat la Craiova,
unde îmi doream de mic sã joc.
Sper sã mã pregãtesc în continuare
cât mai bine ºi sã reprezint o vari-

antã pe care clubul sã se bazeze.
Va fi foarte, foarte greu sã-mi pãs-
trez locul de titular. Sunt tânãr, am
tot timpul în faþã ºi am ºi un portar
foarte bun, Cãtãlin Straton, care e
greu de scos dintre buturi dacã este
valid. Mi-am recuperat greºeala,
pentru cã eu am fãcut penalty-ul,
ºi mã bucur cã am câºtigat. Era
foarte importantã victoria. Am de-
butat cu dreptul ºi mã bucur, sper
s-o þin tot la fel” a spus portarul
craiovean Laurenþiu Popescu.
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