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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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- Popescule, suntem cu capitala
în Bucureºti ºi cu capitalul în
pom.

actualitate / 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!

Despre excludereaDespre excludereaDespre excludereaDespre excludereaDespre excluderea
lui Vlui Vlui Vlui Vlui Valeriu Zgoneaaleriu Zgoneaaleriu Zgoneaaleriu Zgoneaaleriu Zgonea
din PSD!din PSD!din PSD!din PSD!din PSD!

Comitetul Executiv Naþional al
PSD a decis în “unanimitate” ca Va-
leriu Zgonea, preºedintele executiv al
partidului, sã fie exclus. Sentinþa sunã
ca o execuþie “la orã de vârf”, ne-
maiexistând cale de atac. În acelaºi
timp, Liviu Dragnea rãmâne preºe-
dinte al PSD, fiind revalidat de Co-
mitetul Executiv Naþional, dupã con-
damnarea în “Dosarul Referendumu-
lui”. Mult trebuie sã fi fluierat, necu-
viincios, în bisericã preºedintele Ca-
merei Deputaþilor de acum patru ani
Valeriu Zgonea, care va pierde indis-
cutabil ºi aceastã demnitate. Deputat
de Dolj, Valeriu Zgonea s-a aflat, în
ultimele zile, în centrul unui imens
scandal, la vârful PSD.

Parcul „NicolaeParcul „NicolaeParcul „NicolaeParcul „NicolaeParcul „Nicolae
Romanescu”,Romanescu”,Romanescu”,Romanescu”,Romanescu”,
ºantier pe maiºantier pe maiºantier pe maiºantier pe maiºantier pe mai
multe fronturimulte fronturimulte fronturimulte fronturimulte fronturi

Spitalul Judeþean din
Craiova a fost nominalizat,
marþi, într-un raport al
Ministerului Sãnãtãþii, la
capitolul “probleme majo-
re”, menþionându-se cã
aici sunt necesare lucrãri
de consolidare ºi igieniza-
re generalã. Managerul
dr. Bogdan Fãnuþã a
explicat cã unitatea sani-
tarã, care deserveºte
toatã zona Olteniei, s-a tot
extins în ultimii 40 de ani,
dar pe aceeaºi structurã
veche din 1970. Aici vin sã
se trateze pacienþi din mai
multe judeþe ºi sunt abor-
date toate afecþiunile care
în alte regiuni ale þãrii
beneficiazã, separat, de
institute medicale speciali-
zate. Cu toate acesta,
Spitalul Judeþean din
Craiova nu a primit nicio-
datã o finanþare cores-
punzãtoare rangului de
unitate regionalã. 55555 AC
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Comitetul Executiv al PSD a decis, ieri, cu una-
nimitate de voturi, excluderea din partid a lui Vale-
riu Zgonea, preºedinte executiv PSD ºi preºedinte
al Camerei Deputaþilor. “În loc sã plece el, plec
eu”, a comentat Zgonea, care îi ceruse demisia lui
Liviu Dragnea, pentru condamnarea definitivã în
dosarul Referendumului. El a mai spus cã decizia
PSD i-a amintit de inchiziþie ºi cã îi mulþumeºte lui
Dumnezeu cã nu i-a luat ºi “inima de social-demo-
crat”. Zgonea a mai precizat cã îºi duce la capãt
mandatul de preºedinte al Camerei Deputaþilor, dar
PSD e liber sã-i retragã sprijinul ºi sã-l revoce.

Comitetul Executiv al PSD a decis miercuri ex-
cluderea din partid a lui Valeriu Zgonea, preºedin-
te executiv PSD ºi preºedinte al Camerei Deputaþi-
lor. Propunerea de excludere din partid a fost fãcu-
tã de Lia-Olguþa Vasilescu, Paul Stãnescu ºi Cãtã-

Procurorii DNA de la Serviciul
Teritorial Craiova au mers, ieri, la se-
diul Consililui Judeþean Olt, pentru a
ridica mai multe documente, necesa-
re într-o cauzã penalã, transmite co-
respondentul MEDIAFAX. Procuro-
rii DNA Craiova au ridicat documen-
te legate de proiectul “Managemen-
tul situaþiilor de urgenþã provocate
de evenimente hidro-meteo pericu-
loase ºi de calitate a mediului”, pro-
iect finanþat în cadrul programului de
cooperare transfrontalierã România-
Bulgaria 2007-2013, actele ridicate
vizând achiziþionarea de echipamen-

Preºedintele Camerei Deputaþilor a comparat
situaþia din PSD cu un documentar despre
antilopele gnu pe care l-a vizionat ºi în care
toate sar dupã masculul alfa fãrã sã gândeascã,
într-un râu plin de crocodili. “Mã uitam asearã
la un documentar despre antilopele gnu ºi în
procesul lor de a cãuta sã ajungã acolo unde
vor trec peste un râu ºi masculul alfa sare în
râu ºi fãrã sã gândeascã, fãrã sã simtã ceea ce
se poate întâmpla cu ele, toate sar dupã
masculul alfa. Singura problemã este cã acel
râu este renumit ca fiind plin cu crocodili. Aici
se aflã ºi PSD astãzi, scapã cine poate. Eu am
atras atenþia cã este o mare eroare dacã liderul
nu-ºi asumã responsabilitatea funcþiei pe care
o are fiind principalul partid din România”, a
spus Zgonea.

Liviu Dragnea a declarat, ieri, cã este “foarte
probabil” sã demisioneze din calitatea de
deputat, însã sigur nu înainte de Paºte,
reiterând ºi cã ar putea pleca ºi din fruntea
partidului dacã “un gest” al sãu influenþeazã
formaþiunea în bine. Întrebat dacã îºi dã
demisia din calitatea de deputat, Dragnea a
spus: “E foarte probabil, asta ca sã vã dau o
veste bunã de sãrbãtori’’. De asemenea, el a
precizat cã nu va lua o decizie înainte de Paºte.
“Acum nu pot sã mã gândesc, e foarte
probabil, o sã mã gândesc. Dacã e probabil, nu
o sã vã spun în data de, la ora de. Oricum,
pânã în Paºte sigur nu”, a fost reacþia lui
Dragnea.

Întrebat de ce ia în calcul o demisie din
Camera Deputaþilor, dar nu ºi una din fruntea
partidului, liderul PSD a reiterat cã ar putea
renunþa la preºedinþia partidului, dacã acest
lucru influenþeazã în bine PSD. “Am luat în
calcul foarte multe variante ºi posibilitãþi vineri
ºi în zilele astea, dar decizia mea în amândouã
cazurile are la bazã modul cum influenþeazã
partidul. Dacã un gest al meu influenþeazã
partidul în bine acum, când într-adevãr PSD are
o opþiune serioasã pentru alegeri, e în regulã.
Nu m-am preocupat nici foarte mult de ce a spus
domnul Zgonea pentru cã eu de luni am luat
decizia sã nu mã mai gândesc nici la ce spune
pentru cã mai bine mã uit cu atenþie la adversarii
noºtri politici, PNL – Iohannis, mai bine ascult
sursa directã decât portavocea”, a conchis el.

VVVVValeriu Zgonea, preºedinte al Camerei Deputaþiloraleriu Zgonea, preºedinte al Camerei Deputaþiloraleriu Zgonea, preºedinte al Camerei Deputaþiloraleriu Zgonea, preºedinte al Camerei Deputaþiloraleriu Zgonea, preºedinte al Camerei Deputaþilor,,,,,
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lin Rãdulescu, potrivit unor surse. În urma acestei
decizii, ar urma ca PSD sã îi retragã formal ºi spriji-
nul politic pentru funcþia de al treilea om în stat,
cea de preºedinte al Camerei Deputaþilor.

Preºedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, ieri,
înaintea ºedinþei Comitetului Executiv al PSD, cã
nu mai poate face echipã cu preºedintele execu-
tiv Valeriu Zgonea, dar a susþinut cã nu va încer-
ca sã influenþeze decizia colegilor din partid. În-
trebat dacã mai poate face echipã cu Zgonea,
dupã ce acesta i-a cerut demisia, Dragnea a rãs-
puns: “Categoric, nu!”. Liviu Dragnea a mai spus
cã nu va încerca sã influenþeze în niciun fel deci-
zia CExN în privinþa unei sancþiuni a lui Valeriu
Zgonea. “Colegii mei vor decide ce se va întam-
pla (...) Nu o sã am niciun punct de vedere”, a
comentat liderul PSD.

Dragnea: Dupã Paºte vom decide succesorul la Camera
Deputaþilor. Nu i-am propus lui Ponta

Preºedintele PSD a precizat cã în primul Birou
Permanent al PSD dupã Paºte va fi discutat succe-
sorul de la ºefia Camerei Deputaþilor, adãugând cã
nu a propus preluarea funcþiei de cãtre Victor Pon-
ta. “În primul Birou Permanent Naþional vom lua o
decizie privind succesorul de la Camera Deputaþi-
lor în condiþiile în care se elibereazã”, a spus Drag-
nea. El a adãugat cã teoretic ºi firesc poziþia de
preºedinte al Camerei Deputaþilor va fi eliberatã,
dar existã niºte proceduri parlamentare referitoare

la revocarea din funcþie a lui Valeriu Zgonea.
Întrebat dacã i-a propus lui Victor Ponta sã pre-

ia funcþia de preºedinte al Camerei Deputaþilor,
Dragnea a rãspuns: “Nu i-am propus lui Victor Pon-
ta sã fie preºedintele Camerei Deputaþilor”. Lide-
rul PSD a precizat însã cã s-a vãzut cu Victor Ponta
marþi ºi cã au discutat, fostul premier transmiþând
cã are tot sprijinul sãu. Victor Ponta nu a participat
ieri la ºedinþa Comitetului Executiv al PSD, fiind la
Istanbul.

Vlad Alexandrescu,
Ministrul Culturii,
a demisionat

Ministrul Culturii Vlad
Alexandrescu ºi-a anunþat
demisia, ieri, pe pagina sa de
Facebook, dupã ce premierul
Dacian Cioloº i-a cerut sã renunþe
la funcþie, decizia venind pe
fondul scandalului de la Opera
Naþionalã. Vlad Alexandrescu
este al treilea ministru care
pãrãseºte Cabinetul Cioloº, dupã
ministrul Muncii ºi ministrul
Fondurilor Europene. Vlad
Alexandrescu este profesor
universitar la Universitatea
Bucureºti. Fost ambasador al
României la Luxemburg, Alexan-
drescu a fost numit Ministru al
Culturii în guvernul Dacian
Cioloº pe 17 noiembrie 2015.

În ºedinþa de Guvern de ieri,
premierul Dacian Cioloº a cerut
demisia Ministrului Culturii
decizia venind pe fondul scanda-
lului de la Opera Naþionalã, a
precizat purtãtorul de cuvânt al
Guvernului. Ministrul Culturii,
Vlad Alexandrescu a schimbat în
ultimele sãptãmâni nu mai puþin
de patru directori ai Operei:
George Cãlin, Tiberiu Soare,
Vlad Conta ºi din nou George
Cãlin. Cãlin a fost demis din nou
de Ministrul Vlad Alexandrescu,
joi, 21 aprilie, la solicitarea
angajaþilor ONB, care au
protestat faþã de repunerea în
funcþie la Operã a unui manager
corupt. Problemele au apãrut în
urma neînþelegerilor dintre
corpul de balet al ONB, în frunte
cu coregraful Johan Kobborg ºi
fosta conducere a instituþiei de
culturã, dirijorii Tiberiu Soare ºi
Vlad Alexandrescu.

Pe de altã parte, Ministrul
Culturii Vlad Alexandrescu a fost
audiat pe 12 aprilie de Comisia
de culturã a Camerei Deputaþilor
în douã cauze ce þin de arbitraje
litigioase: Cathedral Plaza,
“edificiu al corupþiei”, astfel
numit într-un anunþ apostolic, ºi
Biblioteca Batthyaneum de la
Alba Iulia.

DNA a ridicat documente de la Consiliul Judeþean Olt
te ºi softuri, unele cumpãrate de la
Asesoft, firmã care ar fi controlatã
de parlamentarul Sebastian Ghiþã, au
declarat surse judiciare pentru cores-
pondentul MEDIAFAX.

“DNA Serviciul Teritorial Craiova
a solicitat Consiliului Judeþean mai
multe documente din cadrul proiectu-
lui “Managementul situaþiilor de ur-
genþã provocate de evenimente hidro-
meteo periculoase ºi de calitate a me-
diului”. Pentru cã era vorba de foarte
multe documente, s-au deplasat sã le
inventarieze ºi sã le ridice” , a declarat
purtãtorul de cuvânt al Consiliului

Judeþean Olt, Miruna Ginericã.
Proiectul vizat de procurorii DNA

avea ca obiectiv general “implemen-
tarea unui sistem de monitorizare ºi
decizie pentru situaþii de urgenþã în
legãturã cu evenimente hidro-meteo,
accidente la clãdirile hidrotehnice ºi
deversãri accidentale; achiziþia unui
sistem de alarmare ºi dispunere a si-
renelor eficient, desfãºurat pe întrea-
ga suprafaþã a judeþului, ce va fi acþi-
onat de sistemul suport de monitori-
zare ºi decizie; îmbunãtãþirea capaci-
tãþii de intervenþie ºi salvare prin
achiziþia a doua barci de patrulare ºi

intervenþie; îmbunãtãþirea conºtien-
tizãrii locale în cazuri de risc de inun-
daþie prin crearea ºi menþinerea unui
registru local de risc”, se precizeazã
pe site-ul Consiliului Judeþean Olt.

Valoarea totalã a proiectului este
de 4.892.695 euro, dintre care
4.149.984 de euro reprezintã contri-
buþie nerambursabilã de la Fondul
European pentru Dezvoltare Regio-
nalã, 636.050 de euro reprezentând
contribuþie nerambursabilã de la bu-
getul naþional, iar 106.660 de euro au
provenit de la Consiliul Judeþean Olt,
se mai aratã pe site-un instituþiei.

Preþul la gaze pentru consumatorii cas-
nici din categoria de consum B, reprezen-
tând 94% din totalul clienþilor, va scãdea
de la 1 mai în medie cu 1,5%, a anunþat mier-
curi Autoritatea Naþionalã de Reglementa-
re în domeniul Energiei (ANRE). Decizia
vine dupã scãderea tarifelor de distribuþie
pentru E.ON Distribuþie România cu circa
8,8% ºi pentru Distrigaz Sud Reþele SRL cu
circa 2,4% ºi dupã recuperarea parþialã de
cãtre societãþi a costurilor istorice cu achi-
ziþia gazelor naturale destinate furnizãrii la
clienþii casnici.

Potrivit ANRE, de la 1 mai, 1,51 milioane

Preþul la gaze pentru consumatorii casnici se reduce de la 1 mai cu circa 1,5%
clienþi casnici al cãror furnizor este E.ON
Energie România vor beneficia de o redu-
cere de circa 1,9%, iar 1,42 milioane de clienþi
ai Engie România de o reducere de 1%.

“Având în vedere însã, cã de serviciul
de distribuþie beneficiazã toþi clienþii non-
casnici racordaþi la sistemele de distribu-
þie, scãderea tarifelor de distribuþie este un
element care ar putea genera/determina ºi
o scãdere a preþurilor de furnizare aferente
pieþei concurenþiale, în funcþie de servicii-
le care fac obiectul contractelor de furniza-
re în regim negociat ºi a condiþiilor con-
tractuale”, spune ANRE.
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MIRCEA CANÞÃR

Comitetul Executiv Naþional al PSD a
decis în “unanimitate” ca Valeriu Zgonea,
preºedintele executiv al partidului, sã fie
exclus. Sentinþa sunã ca o execuþie, ne-
maiexistând cale de atac. În acelaºi timp,
Liviu Dragnea rãmâne preºedinte al PSD,
fiind revalidat de Comitetul Executiv Naþi-
onal, dupã condamnarea în “Dosarul Re-
ferendumului”. Mult trebuie sã fi fluierat,
necuviincios, în bisericã preºedintele Ca-
merei Deputaþilor de acum patru ani Vale-
riu Zgonea, care va pierde indiscutabil ºi
aceastã demnitate. Deputat de Dolj, Vale-
riu Zgonea s-a aflat, în ultimele zile, în cen-
trul unui imens scandal, la vârful PSD.
Divergenþele lui cu Liviu Dragnea, deloc
de datã recentã, chiar bine mascate, moc-
neau. Printr-o scrisoare adresatã acestuia
din urmã, destul de sãlcie, Valeriu Zgonea
a crezut cã poate bascula simpatia de par-
tea sa. Deºi multe afirmaþii moralizatoare
sunau anapoda. Dezideratul nu s-a împli-
nit. Ieri, în ºedinþa Comitetului Executiv
Naþional, nu s-a cãutat soluþia de compro-
mis, altminteri posibilã, recomandatã inclu-
siv de preºedintele de onoare al partidului,
Ion Iliescu, ci tranºarea iremediabilã a con-
flictului. De altfel, Liviu Dragnea, preºe-

dintele PSD, a afirmat, în prealabil, cã “nu
mai poate face echipã cu Valeriu Zgo-
nea”, preºedintele executiv al partidului,
reiterând cã în trecutul nu foarte îndepãr-
tat au mai fost, în cel puþin douã rânduri,
“curente” oprite, nu puþini fiind aceia care
îi purtau sâmbetele. Deloc surprinzãtor,
preºedinte al Camerei Deputaþilor a fost
propus Victor Ponta, ceea ce mai mult în-
curcã decriptarea cauzelor reale ale ex-
cluderii lui Valeriu Zgonea. La nivel decla-
rativ acesta este acuzat cã ar fi blocat
modificãrile la Codul Penal impuse de Cur-
tea Constituþionalã, dar ºi alte iniþiative le-
gislative, considerate imperative. Exclude-
rea din PSD, pentru cã l-a criticat pe Liviu
Dragnea, pare o exagerare fãrã margini,
neavând similitudine nici mãcar pe vremea
partidul comunist. Cu toate limitele ºi inad-
vertenþele lui, Valeriu Zgonea era totuºi un
“cadru” cu vechime al social-democraþi-
lor, prezent în mult bãtãlii ale partidului,
deloc inspirat în declaraþii, este adevãrat,
cu o imagine discutabilã în spaþiul public.
Nu a excelat printr-un tact desãvârºit, de-
cât pe vremea când Viorel Hrebenciuc îi
sufla ce are de fãcut, nici printr-un discurs
nuanþat sau rafinat, în nicio împrejurare: a

crezut cã, spunând... adevãrul, i se va
da ºi dreptate. Eroare. Fiindcã “Dosarul
Referendumului” a fost vãzut nu numai de
social-democraþi, dar ºi de electoratul
acestora, ca având menirea destabilizãrii
PSD, sfâºiat de lupte interne, acum în de-
butul campaniei electorale. Dupã ce el în-
suºi, de-a lungul timpului, a asistat, pasiv,
sau chiar a participat la îndepãrtarea lui
Mircea Geoanã, urcându-se în barca lui
Victor Ponta, apoi marginalizarea acestu-
ia, antamându-l pe Liviu Dragnea, a ajuns
sã fie sacrificat, fãrã regrete. Oricum su-
pãrãtoare aceastã “unanimitate”, PSD
ajungând un partid fãrã frondiºti. “Am
asistat la o decizie profund nedreaptã.
Mi-am amintit de inchiziþie. Delict de
opinie, dupã 26 de ani, a devenit ceea
ce aþi aflat ºi dumneavoastrã. Astãzi,
am acceptat decizia, nu comentez. În
loc sã plece el, plec eu. Asta e situa-
þia, m-am supus deciziei”, a afirmat
Valeriu Zgonea, dupã anunþarea... verdic-
tului, care proiecteazã multã nedumerire
în rândul simpatizanþilor social-democraþi.
Un alt Waterloo... politic. Liviu Dragnea,
fãrã a obþine o victorie de etapã, poate
contempla întreaga deºertãciune.

ªi la aceastã ediþie a Zilelor Craiovei se
pãstreazã tradiþia prin care se oferã cea mai
înaltã distincþie a oraºului, titlul de Cetã-
þean de Onoare unui nu-
mãr de trei personalitãþi.
Prima nominalizare este
Eugen Doga, compozitor,
pianist ºi dirijor, „în semn
de recunoºtinþã pentru în-
treaga sa activitate, pen-
tru o viaþã dedicatã muzi-
cii, pentru capodoperele
de geniu ºi pentru comple-
xa personalitate”, dupã
cum se menþioneazã în
raportul de însoþeºte pro-
iectul de hotãrâre.

Eugen Doga este con-
siderat cel mai mare muzi-
cian dupã George Enescu,
fiind inclus în antologia
„Compozitorii secolului
XX”, iar valsul sãu „Fiarã
blândã ºi tandrã” din fil-
mul „O dramã la vânãtoa-
re”, în regia lui Emil Loteanu, a fost calificat
drept valsul secolului al XX-lea. Fondul
UNESCO l-a introdus între capodoperele
muzicale ale secolului XX.

Antrenorul Dãnuþ Pascu,
propus pentru aceastã distincþie

Dãnuþ Pascu este antrenorul echipei de
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Consilierii municipali vor vota azi propunerile pentru cele trei titluri de Cetãþean de Onoare al Craiovei, care vor fi
acordate în cadrul manifestãrilor prilejuite de Zilele municipiului. Sunt nominalizaþi compozitorul Eugen Doga, antreno-
rul echipei de volei masculin, Dãnuþ Pascu, ºi scriitorul Nicolae Bãlaºa.

volei masculin a SCMU Craiova, care a de-
venit campioanã naþionalã, o performanþã ce
nu a mai fost atinsã pânã acum în Bãnie pe

acest segment. Autoritãþile propun sã i se
ofere lui Dãnuþ Pascu titlul de „cetãþean de
onoare” în semn de recunoºtinþã „pentru
rezultatele deosebite ºi pentru contribuþia adu-
sã creºterii calitãþii actului sportiv”.

În calitate de jucãtor de volei, Dãnuþ Pas-
cu a obþinut 5 titluri de campion naþional la
juniori cu echipa Colegiului Naþional „Nico-

lae Titulescu”, a fost de 3 ori vicecampion
naþional la seniori cu echipa Universitatea
Craiova ºi a avut douã participãri în cupele

europene. A obþinut titlul de
vicecampion balcanic, lot
seniori, la Novomesto, în
fosta Iugoslavie,1981. Iar
în calitate de antrenor, cea
mai recentã performanþã a
obþinut-o recent cu lotul de
bãieþi de la SCMU, echipa
din Craiova devenind pen-
tru prima datã campioanã
naþionalã.

Scriitorul Nicolae Bãlaºa,
nominalizat
pentru acest titlu

Al treilea titlu de Cetãþean
de Onoare este acordat
scriitorului Nicolae Bãlaºa.
Prozator, dramaturg, eseist,
Nicolae Bãlaºa a debutat la
„Ramuri” (nr. 5, 1990) ºi a
colaborat la „Literatorul”,

„Basarabia Literarã”, „Oglinda literarã”, „Po-
esis”, „Agora literarã”, „Constelaþii diaman-
tine”, la reviste literare româneºti din Stut-
tgart, Toronto, Bruxelles, California. „Bles-
teme” (1995) ºi „Pe apa sâmbetei” (1998)
sunt doar câteva din romanele scrise de Ni-
colae Bãlaºa.

LAURA MOÞÎRLICHE

Dãnuþ
Pascu

Polivalenta are tarif
unic de închiriere

Sala Polivalentã din Craiova va putea fi
închiriatã, atât iarna, cât ºi vara, la acelaºi
tarif. Consilierii municipali voteazã astãzi un
proiect de hotãrâre prin care autoritatea lo-
calã propune ca, începând cu data de 1 mai,
sã se renunþe la tariful de iarnã ºi sã se meargã
pe un tarif unic în toatã perioada anului. Ta-
riful care se propune este de 2,57 lei/mp/orã
fãrã TVA ºi include plata utilitãþilor, a salarii-
lor angajaþilor ºi un profit de 5%. Sala Poli-
valentã a fost datã în funcþiune în 2012, când
s-a terminat reconstrucþia de dupã incendiul
din 1994, ºi are o capacitate de 4.200 de
locuri în tribune.

LAURA MOÞÎRLICHE

Primãria Craiova
premiazã
vârsta de 100 de ani

Primãria Craiova va acorda un premiu
în bani, în valoare de 1.000 de lei, fiecãrei
persoane care împlineºte vârsta de 100 de
ani. Pe ordinea de zi a CLM Craiova, de
azi, se aflã un proiect de hotãrâre prin care
se propune acordarea acestor bani, de la
bugetul local, în semn de apreciere pentru
cei care au ajuns la aceastã venerabilã vâr-
stã. Condiþia este ca persoana care aniver-
seazã un deceniu de viaþã sã aibã domici-
liul în Craiova. Pentru premiere, se depune
o cerere scrisã la registratura Primãriei
Craiova, împreunã cu o copie dupã actul
de identitate al centenarului.

LAURA MOÞÎRLICHE

Prefectul judeþului
Dolj a cerut seriozitate
maximã de Paºte

Ieri, a avut loc ºedinþa lunarã a Colegiului
Prefectural Dolj. S-a discutat despre mãsu-
rile de ordine ºi de protejarea sãnãtãþii publi-
ce, cu ocazia sãrbãtorilor pascale. „Solicit
seriozitate maximã din partea instituþiilor în
cadrul acþiunilor de control specifice pentru
protejarea sãnãtãþii ºi siguranþei cetãþenilor.
Este necesarã prezenþa activã a efectivelor
de poliþie  în zonele comerciale aglomerate
ºi pe arterele de circulaþie rutierã, pentru
combaterea excesului de vitezã, combaterea
accidentelor ºi fluidizarea traficului. Veþi dis-
pune mãsuri pentru desfãºurarea, în condiþii
optime, a manifestãrilor publice din judeþ, în
special cele de urgenþã”, a punctat  Sorin
Nicolae Rãducan, prefectul judeþului Dolj.

CRISTI PÃTRU
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Judecãtorii Tribunalului Dolj au
pronunþat marþi, 26 aprilie a.c.,
sentinþa pe fond în dosarul celor
doi funcþionari doljeni ºi a admi-
nistratorului de firmã acuzaþi de
infracþiuni de corupþie. Reamin-
tim cã, pe 20 mai 2015 s-a înre-
gistrat la Tribunalul Dolj dosarul
în care procurorii Direcþiei Naþi-
onale Anticorupþie (DNA) – Ser-
viciul Teritorial Craiova i-au tri-
mis în judecatã pe Cristian Badea,
administrator al S.C. Silvorna-
mental S.R.L., acuzat de folosire
sau prezentare cu rea-credinþã de
documente sau declaraþii false,
inexacte sau incomplete dacã fapta
are ca rezultat obþinerea pe nedrept
de fonduri europene, în formã
continuatã (4 acte materiale), în-
ºelãciune în formã continuatã (4
acte materiale), participaþie im-
proprie la infracþiunea de fals in-
telectual (patru infracþiuni), par-
ticipaþie improprie la infracþiunea
de fals material în înscrisuri ofi-
ciale (douã infracþiuni); Ioana Flo-
rina Pãun, consilier superior în

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Judecãtorii Tribunalului Dolj au pronun-
þat, marþi, sentinþa într-un dosar în care pro-
curorii DNA – Serviciul Teritorial Craiova
au trimis în judecatã trei doljeni pentru in-
fracþiuni de corupþie. Este vorba despre ad-
ministratorul unei firme din Dolj, un consi-
lier superior al APIA – Centrul Judeþean
Dolj, care a primit ºpagã de la administra-
tor, ºi de un inspector agricol de la Primã-
ria Lipovu, cel din urmã atestând în mod fals
cã firma respectivã utilizeazã o suprafaþã de
teren mai mare decât în realitate. În acest

fel, administratorul a obþinut nejustificat
peste 400.000 lei, sumã cu care APIA Dolj
s-a constituit parte civilã în procesul penal.
Magistraþii craioveni l-au condamnat pe
administratorul firmei la 3 ani, 7 luni ºi 10
zile închisoare cu executare, în timp ce func-
þionarii au primit 3 ani, respectiv 2 ani ºi 4
luni închisoare cu suspendare ºi câte 90 de
zile de muncã în folosul comunitãþii. Incul-
paþii trebuie sã acopere prejudiciul creat.
Hotãrârea nu este definitivã, putând fi ata-
catã cu apel la Curtea de Apel Craiova.

cadrul APIA - Centrul Judeþean
Dolj, la data faptelor, acuzatã de
abuz în serviciu în formã conti-
nuatã (trei acte materiale), luare
de mitã în formã continuatã (trei
acte materiale), ºi Cornel Vãtau,
inspector în cadrul Primãriei co-
munei Lipovu – Compartimentul
Agricol, la data faptelor acuzat de
complicitate la infracþiunea de
folosire sau prezentare cu rea-cre-
dinþã de documente sau declaraþii
false, inexacte sau incomplete
dacã fapta are ca rezultat obþine-
rea pe nedrept de fonduri europe-
ne, complicitate la infracþiunea de
înºelãciune ºi fals intelectual. În
cauzã a fost inculpatã ºi firma
Silvornamental.

A obþinut
ilegal suma
de 400.761,90 lei

În rechizitoriul întocmit la fi-
nalizarea cercetãrilor, procurorii
anticorupþie au reþinut faptul cã,-
 în perioada 2010-2013, inculpa-
tul Cristian Badea, în calitate de

administrator al S.C. Silvorna-
mental S.R.L., a solicitat ºi a ob-
þinut de la Agenþia de Plãþi ºi In-
tervenþie pentru Agriculturã
(APIA) – Centrul Judeþean Dolj,
acordarea de sprijin financiar în
cadrul schemelor de platã unicã
pe suprafaþã, folosind documen-
te false ºi inexacte. Între acestea
se afla ºi o adeverinþã falsificatã
cu bunã ºtiinþã de Cornel Vãtau,
inspector în cadrul Primãriei co-
munei Lipovu – Compartimentul
Agricol, pentru campania din anul
2010. „În cuprinsul acestui docu-
ment, inculpatul Vãtau Cornel a
atestat în mod nereal faptul cã
S.C. Silvornamental S.R.L. utili-
zeazã o suprafaþã totalã de
276,50 ha teren arabil, deºi din
evidenþele primãriei figura cu o
suprafaþã mai micã”, se aratã în
comunicatul DNA. Cât despre
angajata APIA Dolj, aceasta a fost
acuzatã cã a cerut ºpagã pentru a
aproba cererea administratorului
S.C. Silvornamental S.R.L. de
acordare a subvenþiilor, ºtiind cã

nu toate sumele i se cuvin: „În
perioada 2011 – 2013, inculpata
Pãun Ioana-Florina, în calitate
de consilier superior în cadrul
APIA – Centrul Judeþean Dolj, a
pretins ºi primit, în mod repetat
sume de bani ºi alte foloase ma-
teriale, în valoare totalã de
14.700 lei, de la inculpatul Ba-
dea Cristian, pentru ca, prin în-
deplinirea defectuoasã a atribu-
þiilor de serviciu, sã soluþioneze
cererile unice de platã formulate
de S.C. Silvornamental SRL, cu
consecinþa obþinerii de cãtre
aceasta de sume de bani mai mari
decât cele care i se cuveneau”,
dupã cum mai precizeazã anche-
tatorii. Agenþia de Plãþi ºi Inter-
venþie pentru Agriculturã s-a con-
stituit parte civilã în procesul pe-
nal cu suma totalã de 400.761,90
lei, echivalentul a 91.498 euro.-
 În cauzã s-a instituit sechestrul
asigurãtor asupra bunurilor imo-
bile aparþinând inculpaþilor Badea

Cristian ºi Pãun Ioana-Florina.
În sentinþa pronunþatã marþi, 26

aprilie a.c., judecãtorii craioveni i-
au gãsit vinovaþi pe cei trei incul-
paþi, dar ºi societatea comercialã.
Astfel, Cristian Badea a fost con-
damnat la 3 ani, 7 luni ºi 10 zile
închisoare, Ioana Florina Pãun a
primit 3 ani de închisoare cu sus-
pendare pe durata unui termen de
supraveghere de 4 ani, iar Cornel
Vãtãu a primit 2 ani ºi 4 luni închi-
soare cu suspendare  de 4 ani. Fir-
ma SC Silvornamental SRL a pri-
mit o amendã penalã de 120.000
lei, dar ºi pedeapsa complementa-
ra constând în dizolvarea persoa-
nei juridice ºi publicarea ºi afiºa-
rea hotãrârii de condamnare pe
cheltuiala persoanei juridice pe o
perioadã de trei luni. Inculpaþii tre-
buie sã achite prejudiciul creat ºi
au de achitat câte 11.500 lei chel-
tuieli judiciare. Hotãrârea, care nu
este definitivã, poate fi atacatã la
Curtea de Apel Craiova.

Poliþiºtii de frontierã din cadrul P.T.F.
Calafat au descoperit, în portbagajul unui
autoturism, mai multe bunuri susceptibile
a fi contrafãcute, pe care un cetãþean ro-
mân a încercat sã le introducã ilegal în þarã.

Potrivit reprezentanþilor Serviciului Te-
ritorial al Poliþiei de Frontierã (STPF) Dolj,
marþi dimineaþã, la ora 10.00, la Punctul
de Trecere a Frontierei Calafat s-a pre-

Prins la vama Calafat
cu bunuri contrafãcute

zentat, pe sensul de intrare în
þarã, la volanul unui autoturism
marca BMW, cetãþeanul român
Ionuþ O., în vârstã de 30 ani,
domiciliat pe raza judeþului
Dolj. Cu ocazia controlului
amãnunþit efectuat în maºinã,
poliþiºtii de frontierã au des-
coperit, în portbagajul autotu-
rismului, în mai multe sacoºe,
100 de articole de îmbrãcãmin-
te (tricouri ºi pantaloni) in-
scripþionate cu numele unor
firme cunoscute, susceptibile
a fi contrafãcute.

La cercetãri, bãrbatul a de-
clarat cã a achiziþionat bunu-
rile din Turcia, cu scopul de a
le face cadou apropiaþilor cu
ocazia sãrbãtorilor. Produsele

au fost ridicate în vederea continuãrii cer-
cetãrilor, iar poliþiºtii de frontierã efectu-
eazã cercetãri sub aspectul sãvârºirii in-
fracþiunii de punere în circulaþie fãrã drept
a unui produs purtând o marcã identicã
sau similarã cu marca înregistratã pentru
produse identice sau similar, dupã cum a
precizat comisar ºef Romicã Ivãnoiu, pur-
tãtorul de cuvânt al STPF Dolj.

Seria acþiunilor desfãºurate de poliþiºtii
Serviciului Arme, Explozivi ºi Substanþe
Periculoase pentru depistarea persoanelor
care deþin ilegal arme supuse autorizãrii
continuã în judeþul Dolj. Astfel, potrivit re-
prezentanþilor IPJ Dolj, ieri-dimineaþã, po-
liþiºtii Serviciului Arme, Explozivi ºi Sub-
stanþe Periculoase, cu sprijinul colegilor
din cadrul Secþiei 14 Poliþie Bârca, au efec-

tuat douã percheziþii domiciliare, în comu-
nele Bârca ºi Goicea, la locuinþele unui
bãrbat bãnuit de deþinere ilegalã a unui pistol
neletal.

Astfel, la locuinþa lui Gabriel L., de 26
de ani, din comuna Bârca, poliþiºtii au des-
coperit un pistol cu gaze, calibrul 9 mm
precum ºi 13 cartuºe, de acelaºi calibru. În
urma verificãrilor, oamenii legii au stabilit

faptul cã doljeanul a
cumpãrat, pe 16 noiem-
brie 2015 arma ºi muni-
þia, din Bulgaria pe care
l-a introdus fraudulos,
în aceeaºi zi, în Româ-
nia, fãrã a le declara or-
ganelor vamale. „Oa-
menii legii continuã cer-
cetãrile sub aspectul co-
miterii infracþiunilor de
nerespectarea regimului
armelor ºi contrabandã
calificatã, arma ºi car-
tuºele fiind ridicate de
poliþiºtii doljeni”, a pre-
cizat subcomisar Alin
Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.
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Luni, penultima zi a celor 16 pline de spec-
tacole, întâlniri, dezbateri, laboratoare de
creaþie ce s-au derulat în Craiova sub spec-
trul celei de-a X-a ediþii a Festivalului Inter-
naþional „William Shakespeare” ºi a celei de-
a XV-a a „Premiului Europei pentru Teatru”.
Contactat pentru a face pe ghidul („impro-
vizat”) pentru Leonetta Bentivoglio, jurna-
listã la popularul cotidian italian „La Reppu-
blica”, ca ºi critic teatral ºi de arte implicatã
în proiecte internaþionale, doritoare sã vadã
oraºul, sã afle mai multe despre trecutul is-
toric al acestuia, despre alte instituþii cultu-
rale, totul ca urmare a unei curiozitãþi nu
numai profesionale, ci ºi pe cât de posibil
omeneºti, fiind întâia oarã în România. Ei
avea sã i se alãture, la fel de intempestiv, ºi
reputatul regizor italian, Pippo Delbono, de-
spre care, mãrturisesc, ºtiam jenant de pu-
þine lucruri în raport cu faima sa europeanã.

Zi mohorâtã, cu un frig ostil ºi înºelãtor
pentru aºteptãrile noastre de… sezon, care
ne-a obligat la un parcurs grãbit, însã nelip-
sit de satisfacþii, ale lor altminteri mãrturisi-
te, dar ºi a mea, mijlocitã de prilejul de a-mi
vedea urbea prin privirea altora: a unui Ce-

luilalt prin care te regãseºti pe tine însuþi
prin jocul fascinant ºi instructiv al alteritãþii.

Vechile edificii din centrul civic, cele im-
punãtoare prin stilul arhitectonic, cu influ-
enþe franceze ºi cu adaptãri autohtone, dar
ºi cele modeste, reabilitate prin grija admi-
nistraþiei, le-au restituit oaspeþilor mei alea-
torii imaginea unei urbe în cãutarea propriu-
lui orgoliu risipit printr-o istorie nelipsite de
vitregii.

Interesul manifest al Leonettei Bentivoglio
viza lãcaºele de cult. O interesau din perspec-
tiva unei confruntãri dintre catolicism ºi or-
todoxism, un interes ivit, mi-a mãrturisit, din
niºte vagi referinþe pe care le primise despre
mãnãstirile noastre, desigur, cele mai glorioase
ºi faimoase, de prin Nordul moldav.

Timpul, neprielnic meteorologic ºi, pe
deasupra, neîndestulãtor, m-a fãcut sã le
rezerv întâlnirea cu bisericile cele mai apro-
piate, de la „Sfânta Treime” la „Trei ierarhi”
ºi sfârºind cu Catedrala „Sf. Dumitru”. ªi
de fiecare datã curiozitatea lor s-a însoþit de
un sentiment de admiraþie ºi de plãcerea unei
descoperiri incitante: vechimea, ctitoriile
(prinþi voievodali, precum Sturza ori Matei

Basarab), ambianþa în aceste zile cu rezo-
nanþe prepascale, muzica liturgicã rãsunând
pânã afarã, cu amprentele sale bizantine s-
au metamorfozat în momente memorabile
neîndoielnic pentru ei, dar emulând în mine
însumi sub forma unui fel de memento. ªi
de avertisment. Anume cã, trãitori cotidian
aici ºi acum, ne pierdem interesul ºi dispo-
nibilitatea de a ne arunca privirea în jur ºi, în
consecinþã, ratând astfel atâtea prilejuri ale
unei împãrtãºiri, materiale ºi spirituale, cu
propriul nostru oraº.

Firesc, nu puteam rata Muzeul de Artã,
chiar oricât de grãbit, cu reperele sale cele-
bre: Brâncuºi ºi Þuculescu. ªtiind cã e luni
ºi, deci, închis vizitatorilor, am apelat, în
contextul dat, la amabilitatea conducerii in-
stituþiei ºi mãrturisesc cã maniera, total ne-
ospitalierã (de-a dreptul indiferentã) a direc-
torului m-a descumpãnit.

De fapt, câte prilejuri poþi avea ca unei
instituþii ca Muzeul de Artã sã-i adaugi noi
referinþe în media de prin alte þãri? Zãbava
de mai bine de un ceas în intimitatea opere-
lor unicate brâncuºiene (cu istorisiri din par-
te-mi ale unor pagini din biografia genialului

artist, inclusiv amiciþia sa cu Modigliani de
care nu auziserã), apoi contemplarea „ochi-
lor” din pânzele lui Þuculescu ce l-au hip-
notizat pe actorul ºi regizorul Delbono al
cãrui teatru, original ºi experimental, se dis-
tinge tocmai printr-o esteticã a privirii, n-
avea cum sã nu-i impresioneze pe cei doi
oaspeþi.

Pânã acolo încât m-au asigurat cã vor sã
revinã, în iulie, la Craiova ºi mai departe,
într-un itinerariu subcarpatic ºi încã mai
extins, spre a lua act de un popor ºi de o
civilizaþie, cu cultura ei, despre care ºtiau
foarte puþin ori aveau mai degrabã imaginea
deformatã a puzderiei de ºtiri mediatice de-
spre nãzdrãvãniile deocheate ale unor cona-
þionali ai noºtri prin Italia ºi prin alte þãri oc-
cidentale.

Pippo Delbono intuise mai demult ceva
din farmecul românesc, colaborând cu gor-
jeanul londonizat Alexandru Bãlãnescu la un
premiat scurt-metraj al sãu, ºi care-i vor-
bise de Maria Tãnase, de rãdãcinile etho-
sului românesc redescoperind, acum ºi aici,
minuscule, dar nu mai puþin convingãtoa-
re, probe.

Craiova ºi privirea CeluilaltCraiova ºi privirea CeluilaltCraiova ºi privirea CeluilaltCraiova ºi privirea CeluilaltCraiova ºi privirea Celuilalt

În cadrul unor acþiuni de con-
trol efectuate în luna martie a.c., au
fost verificate 367 unitãþi sanitare
cu paturi, din care 341 unitãþi sani-
tare cu paturi publice ºi un numãr
de 26 de unele unitãþi sanitare cu
paturi, private. Pentru deficienþele
constatate în cadrul controalelor au
fost aplicate 626 de sancþiuni con-
travenþionale din care: 369 de
amenzi în valoare de 340.900 lei,
254 avertismente ºi trei decizii de
suspendare a activitãþii.

Ministerul Sãnãtãþii: „Spitalul
Judeþean din Craiova necesitã

lucrãri de consolidare
ºi igienizare generalã”

În raportul publicat de Ministe-
rul Sãnãtãþii se aratã cã Spitalul
Judeþean din Craiova „necesitã lu-
crãri de consolidare ºi igienizare
generalã, chiar ºi în spaþiile recent
renovate (ultimii 2 ani) fapt ce a
dus la supraaglomerarea secþiilor,
nerespectarea circuitelor funcþio-
nale creându-se condiþii de risc
epidemiologic crescut. Precizãm
cã închiderea acestui spital sau
suspendarea majoritãþii secþiilor nu
este posibilã având în vedere cã
este o unitate sanitarã care asigurã
asistenþa medicalã la cel puþin 3
judeþe pentru cazurile complicate”.
Totodatã, autoritãþile sanitare au
anunþat cã activitatea este „tempo-
rar suspendatã pentru un numãr de
30 paturi din clinica de oncologie
ºi 15 paturi de medicina muncii”.

Managerul SCJUC, dr. Bogdan
Fãnuþã a afirmat cã unitatea sani-
tarã a fost proiectatã pentru o ca-
pacitate de 1.000 de paturi, în timp

DrDrDrDrDr. Bogdan Fãnuþã. Bogdan Fãnuþã. Bogdan Fãnuþã. Bogdan Fãnuþã. Bogdan Fãnuþã: „Spitalul Judeþean din Craiova: „Spitalul Judeþean din Craiova: „Spitalul Judeþean din Craiova: „Spitalul Judeþean din Craiova: „Spitalul Judeþean din Craiova
are o problemã de structurã”are o problemã de structurã”are o problemã de structurã”are o problemã de structurã”are o problemã de structurã”

Spitalul Judeþean din Craiova a fost nominali-
zat, marþi, într-un raport al Ministerului Sãnãtã-
þii, la capitolul “probleme majore”, menþionându-
se cã aici sunt necesare lucrãri de consolidare ºi
igienizare generalã. Managerul dr. Bogdan Fãnu-
þã a explicat cã unitatea sanitarã, care deserveºte
toatã zona Olteniei, s-a tot extins în ultimii 40 de

ani, dar pe aceeaºi structurã veche din 1970. Aici
vin sã se trateze pacienþi din mai multe judeþe ºi
sunt abordate toate afecþiunile care în alte regiuni
ale þãrii beneficiazã, separat, de institute medica-
le specializate. Cu toate acesta, Spitalul Judeþean
din Craiova nu a primit niciodatã o finanþare co-
respunzãtoare rangului de unitate regionalã.

ce în prezent s-a ajuns la 1.600.
„Spitalul Judeþean din Craiova a
fost construit în urmã cu 45 de
ani pentru o capacitate de 1.000
de paturi. Acum sunt 1.600 de pa-
turi, peste 3.500 de angajaþi ºi mult
mai multe specialitãþi. Totul a fost
lãsat pe acest spital. Spre deosebi-
re de alte zone ale þãrii unde sepa-
rat existã institute ale inimii, insti-
tute oncologice sau spitale de pe-
diatrie, la noi totul se gãseºte în
acest spital. La noi vin pacienþi din
toatã Oltenia, dar finanþarea nu este
de spital regional. Spitalul Judeþean
are o problemã de structurã. Ches-
tiunea e una mai profundã. Spita-

lul Judeþean din Craiova e punct
strategic al României. În privinþa
celor 30 de paturi de la oncologie,
am solicitat anul trecut acest lucru
din cauza faptului cã mai avem doar
doi medici oncologi. Clinica avea
60 de paturi ºi au rãmas 30 de pa-
turi, din cauza deficitului de per-
sonal. Totul s-a fãcut cu avizul Mi-
nisterului Sãnãtãþii”, a explicat dr.
Bogdan Fãnuþã.

Deficienþe depistate
în mai multe spitale din þarã
În majoritatea spitalelor din

þarã controlate de Inspecþia Sa-
nitarã de Stat au fost descoperite

probleme. Din analizele rapoar-
telor transmise s-au evidenþiat,
cu frecvenþã ridicatã, mai multe
neconformitãþi. Astfel, 212 (57,4
%) din unitãþile sanitare contro-
late, funcþioneazã în baza ASF,
pentru care au fost elaborate Pla-
nuri de conformare.  Nu se asi-
gurã o stare igienico-sanitarã co-

respunzãtoare în 63 de unitãþi
controlate (pavilioane, pereþi, uºi,
plafoane) ºi nu pot fi asigurate
circuite funcþionale corespunzã-
toare în 85 de spitale, (flux uni-
direcþional). În 23% din totalul de
unitãþi controlate nu existã o struc-
turã funcþionalã iar în 83% nu se
asigurã echipamentele pentru tra-
tarea prin decontaminare termicã
la temperaturi scãzute a deºeuri-
lor periculoase din incintã.

Alte probleme depistate au fost
legate de gestionarea necorespun-
zãtoare a deºeurilor rezultate în
urma tratamentelor (nu se colec-
teazã separat, nu sunt ambalate în
containere de unicã folosinþã, sigu-
re, marcate ºi etichetate) ºi de ne-
respectarea etapelor sterilizãrii. De
asemenea, echipele de control au
constatat cã în multe spitale nu se
asigurã suprafaþa minimã pe pat,
saloanele sunt subdimensionate/
supraaglomerate, nu se respectã
numãrul grupurilor sanitare la nu-
mãrul de paturi ºi au un grad de
uzurã ridicat. Nu se asigurã o stare
igienico- sanitarã corespunzãtoare
în 91 (24,6%) din blocurile alimen-
tare, nu se respectã structura func-
þionalã ºi circuitele funcþionale pen-
tru blocul alimentar, în 160 (43,3%)
din totalul de unitãþi controlate.

RADU ILICEANU
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Ford se situeazã pe locul al doi-
lea în topul vânzãrilor din Româ-
nia, cu o cotã de piaþã de 8,33%,
conform datelor emise de
D.R.P.C.I.V. Cu 1915 unitãþi în-
matriculate în primele trei luni ale
acestui an, Ford înregistreazã o
creºtere record de 23% compa-
rativ cu primul trimestru din 2015.

În primul trimestru din 2016,
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Conform datelor emise de Direcþia Regim Permise de Conducere ºi Înma-
triculare a Vehiculelor (D.R.P.C.I.V.), în primul trimestru din 2016 au fost

înmatriculate 1915 unitãþi Ford, dintr-un total de 23.002 vehicule.

89% din vânzãri se datoreazã flo-
telor, în special întreprinderilor
mici ºi mijlocii, unde Ford a vân-
dut atât vehicule comerciale, cât
ºi autoturisme, în timp ce 11% din
vânzãri s-au adresat persoanelor
fizice care au cumpãrat în princi-
pal autoturisme. Top 3 cele mai
bine vândute modele Ford în pri-

mul trimestru al acestui an sunt
Focus, cu un numãr de 446 de
unitãþi, urmat de modelele Trans-
it ºi Fiesta cu 346, respectiv 341
de unitãþi. În ceea ce priveºte ve-
hiculele comerciale, Ford este de
asemenea liderul pieþei de LCV si
MVC înregistrând o creºtere a vo-
lumului de înmatriculãri de 78% 
faþã de aceeaºi perioadã a anului
trecut, urmând astfel trend-ul eu-
ropean de lider al pieþei de vehi-
cule comerciale Ford, conform
statisticilor EU 20.

„Urmeazã sã lansãm
noi modele”

Transit Connect a avut rezul-
tate excepþionale pe piaþa din Ro-

mânia în primele trei luni ale aces-
tui an, cu o creºtere de 33,84%
comparativ cu primul trimestru
din 2015, în timp ce modelul
Transit a înregistrat o creºtere a
vânzãrilor de 30,59% faþã de ace-
eaºi perioadã a anului precedent.
„Suntem foarte mulþumiþi de re-
zultatele primului trimestru din
2016 ºi suntem încrezatori cã
vom continua sa lucrãm la fel de

bine cu reþeaua noastrã de dea-
leri, pe masurã ce ne dorim sã
creºtem volumele de vânzãri ºi
cota de piaþã. Urmeazã sã lansãm
noi modele, mult aºteptate în Ro-
mânia, iar cu ajutorul forþei noas-
tre de vânzãri intenþionãm sã ne
extindem prezenþa la nivel naþio-
nal”, a spus Attila Szabo, Direc-
torul General al Companiei Naþi-
onale de Vânzãri Ford România.

Saptãmâna trecutã, Ford a lan-
sat în România noul model Ran-
ger ºi urmeazã ca pânã la finalul
primului semestru sã fie introdu-
se pe piaþa din România ºi mult
aºteptatele modele Focus RS ºi
Ford Edge.

Veniturile totale ale  companiei
sunt estimate pentru acest an la
4.212 milioane lei (în creºtere cu
12,06% faþã de preliminatul anu-
lui 2015), la acelaºi nivel cu chel-
tuielile totale, ceea ce va
conduce la încheierea
exerciþiului financiar al
anului 2016 cu un rezul-
tat brut echilibrat. CFR
SA are alocatã pentru
investiþii  suma de
2.508,6 milioane de lei,
din care 141,3 milioane
lei din surse proprii, iar
diferenþa alocaþii buge-
tare ºi fonduri neram-
bursabile. În 2016 se
constatã o creºtere faþã
de 2015 cu 36,14% a
sumelor alocate pentru

Compania Naþionale de Cãi Ferate “CFR“ – S.A:

Veniturile totale sunt estimate
pentru acest an la 4.212 milioane lei

S-a aprobat bugetul de venituri ºi chel-
tuieli pe anul 2016 al Companiei Naþio-
nale de Cãi Ferate “CFR“ – S.A, elabo-
rat pe baza Planului de administrare al

Companiei, al cãrui principal obiectiv
este “creºterea performanþelor economi-
ce în condiþiile întãririi disciplinei fi-
nanciare”.

investiþii. Cheltuielile cu persona-
lul sunt estimate pentru acest an
la 1.011,7 milioane lei, din care
cheltuielile cu salariile la 745,1
milioane lei, respectiv cu 10,55%

mai mult decât cele realizate de
CFR S.A anul trecut.

Plãþile restante se vor diminua
în 2016 cu 15%

În 2016, compania va avea
22.256 de salariaþi, în condiþii-
le în care la finalul anului tre-
cut numãrul de salariaþi era de
22.156 ºi începând cu 1 mai
2016 vor mai fi angajate încã
100 de persoane. Datoriile to-
tale ale CFR SA vor continua
sã scadã în 2016 faþã de anul
trecut cu 15%, în condiþiile în
care ºi în 2015 au scãzut cu
14,82% comparativ cu 2014.
De asemenea, plãþile restante se
vor diminua în 2016 cu 15%
faþã de nivelul aprobat pentru
exerciþiul financiar 2015.
 Subvenþia pentru transportul

feroviar de cãlãtori comunicatã de
Ministerul Transporturilor pentru
anul 2016 este de 1.224,3 milioa-
ne lei. Numãrul efectiv de perso-
nal estimat pentru finalul anului
2016 este de 12.764 de angajaþi.
Plãþile restante se vor diminua în
2016 cu 15% faþã de nivelul apro-
bat pentru exerciþiul financiar
2015, respectiv de la 210 milioa-
ne lei la 178,5 milioane lei, iar
creanþele restante sunt estimate la
60 milioane lei.

„Iniþiativa rãspunde rigorilor
de transparenþã ºi operabilitate
folosite în statele occidentale,
oferind posibilitatea celor care
doresc sã sprijine, prin donaþii,
activitatea politicã sã contribuie
printr-un mecanism simplu, ra-
pid, parcurgând câþiva paºi”, se
precizeazã într-un comunicat de
ãresã al PNL.  Suma minimã
care poate fi donatã este de 10
lei, iar efectuarea donaþiei este
similarã tipurilor de platã elec-
tronicã practicate în acest mo-
ment de platformele specializa-
te, fiind necesare datele de iden-
titate ale donatorului.

Este important ca la efectuarea

Un proiect pentru
finanþarea on-line

a activitãþilor politice
Partidul Naþional Liberal a lansat proiectul ”PNL pentru

viitor” pentru finanþarea on-line a activitãþilor politice ºi de
campanie electoralã, prin intermediul unui portal. 

donaþiei sã fie încãrcatã fotogra-
fia cãrþii de identitate (format
JPG), astfel încât donaþia sã poa-
tã fi acceptatã ºi sã respecte rigo-
rile legii privind finanþarea parti-
delor ºi campaniilor electorale. 

Tot în comunicatul respectiv
se precizeazã cã platforma oferã
posibilitatea donatorului de a-ºi
face public numele ºi suma do-
natã pe site-ul menþionat, ori de
a opta pentru a rãmâne anonim
vizitatorilor platformei. Demersul
PNL se bazeazã pe angajamentul
pentru o campanie curatã, trans-
parentã, care nu se abate de la
standardele de integritate asuma-
te de candidaþii noºtri. 
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Este primãvarã, se apropie
Paºtele ºi peste tot se face curã-
þenia de sãrbãtori. Comuna Malu
Mare nu face excepþie. Totul ara-
tã îngrijit, semn cã se vãd mâini-
le de gospodari. „Vrem sã le arã-
tãm oamenilor cã trãiesc într-o
localitate modernã. În Noaptea de
Înviere sunt cu toþii aºteptaþi la
slujbele religioase þinute în cele
patru biserici din Malu Mare. ªtim
în fiecare an sã respectãm tradi-
þiile. La Centrul Social „Sf. An-
drei”, cele 70 de persoane caza-
te acolo, mai fiind, în aºteptare,
90 de cereri, vor primi o masã
festivã, la fel cum facem la fie-
care sãrbãtoare. Mai mult, cum
avem o comunitate importantã de
rudari, în jur de 800 de persoa-
ne, aceºtia vor celebra „Corba-
nele”, o tradiþie a etniei respecti-

La câþiva kilometri de Craiova, comuna
Malu Mare trãieºte european ºi se pregãteº-
te de Sãrbãtorile Pascale. Se face curãþenie

peste tot, se amenajeazã, acolo unde este
cazul, câte un spaþiu verde sau se mai reabi-

liteazã câte o arterã de circulaþie rutierã.
Se trãieºte intens ºi se fac planuri, iar pri-
marul spune cã este mândru de ceea ce a

realizat, cu atât mai mult cu cât a avut parte
de piedici puse de consilierii locali.

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

ve, când merg cu toþii în Lunca
Jiului, iar capii familiilor fac des-
cântece de boli, iar apoi se aºea-
zã la masã. ªtiu sã îºi respecte
datinile ºi sunt de admirat”, a
spus  Alexandru Dicu, primarul
din Malu Mare.

O atenþie pentru
etnia romilor

Cum discuþia a fost deschisã,
ºeful administraþiei locale a punc-
tat: „Nu am avut probleme deo-
sebite cu rudarii, din contrã, ne-
au ajutat foarte mult, cei mai mulþi
dintre ei având locuri de muncã
la Craiova. Sunt ºi foarte mulþi
plecaþi în alte þãri, dar se întorc
acasã ºi investesc aici. I-am inte-
grat ºi în societate, 14 dintre ei
participând la cursuri de formare
profesionalã în tâmplãrie, cinci

dintre ei fiind angajaþi într-un ate-
lier, Primãria punând, pe perioa-
da de susþinere a cursurilor finan-
þate din fonduri europene, un spa-
þiu la dispoziþie. De asemenea, au
fost ºi alte specializãri pentru ei,
în diverse meserii. Nu ne este in-
diferentã soarta lor”.

„Sunt mândru
de ceea ce am
realizat”

La Malu Mare sunt ºi alte pro-
iecte vizate, iar viitorul sunã bine,
chiar dacã, din motive politicia-
niste, unele programe nu au pu-
tut fi puse în aplicare, din cauza
luptei consilierilor locali cu pri-
marul. „Sunt mândru de ceea ce
am realizat, chiar dacã, în ultimii
ani, am avut foarte multe obsta-
cole de trecut, din cauza consi-

lierilor locali. La un moment dat,
era un plan de asfaltare a unei
centuri ocolitoare, patru investi-
tori dorind sã-ºi deschidã afaceri
în zonã. Nu a trecut de votul
consilierilor, aºa cã... De aseme-
nea, erau proiecte de asfaltare ºi
canalizare, dar, din aceleaºi cau-
ze, nu au fost aprobate. Fiind însã
foarte ambiþios, sunt convins cã
vom rezolva problemele. Deja,
avem aprobatã în bugetextinde-
rea reþelei electrice ºi a ilumina-
tului public. Canalizarea ºi asfal-
tarea le vom realiza din fonduri
europene. Iar cea mai importan-
tã idee este atragerea cât mai
multor agenþi economici, pentru
cã fãrã ei nu se poate realiza
mare lucru. Vom încerca sã in-

troducem ºi alimentarea cu gaze
naturale, iar într-un cartier de lân-
gã un important centru comer-
cial avem gata ridicatã un sediu
de servicii publice, destinat per-
soanelor din zonã, care trebuie
racordat la reþeaua electricã. Am
ºi o supãrare, dacã pot sã-i spun
aºa. Nu a fost o colaborare foar-
te bunã cu fosta conducere a li-
ceului din comunã, iar în anul
ºcolar urmãtor am rãmas fãrã cla-
sa a IX-a. În fine, nu mai discu-
tãm foarte mult. Oricum, am alo-
cat fonduri pentru reabilitarea clã-
dirii instituþiei de învãþãmânt,
suntem la aproape de jumãtate cu
lucrãrile ºi pânã în varã sunt con-
vins cã vor fi finalizate”, a mai
declarat Alexandru Dicu.
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Alexandru Dicu
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Reabilitarea Parcului „Nicolae
Romanescu”, în pofida discuþiilor
aprinse pe care le genereazã o lu-
crare de o asemenea anvergurã, se
desfãºura, ieri, cu motoarele turate
la maximum. La intrarea principalã
dinspre ansamblul statuar, TIR-urile
staþionau pentru a fi descãrcate to-
nele de borduri. Celelalte autovehi-
cule creau un du-te-vino pe aleile
principale transportând materialul
necesar echipelor de lucru.

Pe zeci de kilometri lungime, ri-
golele de scurgere sunt gata. Rea-
lizarea lor, pentru neiniþiaþi, pare
floare la ureche. În schimb, mun-
citorii pot fi vãzuþi cum, aºezaþi în
genunchi, folosesc ciocanele cau-
ciucate în timp ce fixeazã pietrele
pe lateralele aleilor.

Planºele proiectantului,
respectate la milimetru

Destul de mult praf în aer cau-
zat de lucrãri. Nu e deloc un lucru
rãu. E semn cã se munceºte. În
apropiere de Debarcader întâlnim
un inginer care dã indicaþii celor
din echipã. Înþelegem cã toþi sunt
nevoiþi sã respecte, pas cu pas,
planurile proiectului de reabilitare.
ªi asta chiar dacã excavatoarele ce
lucreazã la ºanþuri ajung foarte
aproape de rãdãcinile unor copaci.

Pe culmile dealurilor se întrezã-
reºte urma lãsatã de lucrãrile de in-
troducere a conductelor de irigat.
Ploile din ultimele zile ºi cãldura de
amiazã au fãcut ca iarba sã se înal-
þe la aproape o jumãtate de metru,
acoperind, deja, brazdele de pãmânt.

Calitatea bordurilor,
subiect de pedalat cuvinte
Recentele dispute verbale axate

Parcul „Nicolae
Romanescu”, ºantier
pe mai multe fronturi

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Ziua seninã de ieri a fost prielnicã echipelor ce lucreazã la modernizarea Parcului „Nicolae Romanes-
cu”. TIR-urile descãrcau paleþii cu borduri, pietrele cubice pentru rigole, iar autocamioanele manevrau
nisipiul ºi pãmântul excavat. Multe alei au, deja, amenajate rigolele, la care lucreazã, manual, zeci de
echipe de muncitori. Sã fixezi, bucatã cu bucatã, mii de pietre cubice, este o corvoadã pentru orice
trecãtor. Cu atât mai mare este efortul constructorilor, ce stau, la propriu, în genunchi. Lucrãrile merg
mai repede, comparativ cu sãptãmânile anterioare, semn cã termenul de finalizare poate fi atins.

pe caracteristicile materialelor fo-
losite la reabilitarea parcului fac
parte dintr-un soi de polemicã cu
aere de serioasã preocupare cita-
dinã. În realitate, nu am vãzut de-
cât câteva borduri cu probleme de
regularitate în partea de sus, ºi asta
cauzat de manipulare. Unul dintre
ºefii de echipe ne precizeazã cã
bordurile se vor mai ºlefui în po-
rozitatea exterioarã, mai cu seamã
în anotimpul rece, urmând ca, la
primãvarã, textura sa sã fie una
definitivã.

Dupã cum anticipa ºi primarul
Craiovei, „...va începe o intermi-
nabilã discuþie despre bordurile din
Parcul „Romanescu”. «Potrivit
proiectului avizat de Ministerul
Culturii, bordurile trebuie sã fie din

piatrã naturalã cioplitã. Pentru cã,
în 1900, când a fost proiectat par-
cul de arhitectul francez Edouard
Redont, nu existau maºini de tãiat
piatra. Aceasta era cioplitã cu dal-
ta de cãtre muncitori. Bordurile
care se pun în parc sunt tãiate me-
canic, doar în partea care nu este
vizibila, care se bagã în pãmânt.
La suprafaþã, ele sunt cioplite ma-
nual, cu dalta, exact ca acum 120
de ani. Ceea ce spun unii, cã nu ar
fi bunã compoziþia materialului,
pentru cã se sfarmã, e dovadã de
prostie, dacã nu e rea intenþie. La
suprafaþã, au rãmas reziduurile,
dupã cioplire. Care se îndepãrtea-
zã, fie cu mana, cum le filmeazã
ei, fie se mãturã. Am mai auzit o
chimistã, care se pretinde laureatã
a Premiului Nobel – dacã îl câºti-
ga, sigur ºtiam de ea – cã nu e bunã
compoziþia chimicã. Pai, dacã e
piatra naturala??? Ce substanþe
chimice sã bãgãm în ea? Revin cu
asigurarea cã Parcul „Romanes-

cu va” fi cel mai frumos din
Europa, în luna iunie, când îl
vom inaugura. Aºa au spus cã
distrug Centrul Vechi ºi Grãdina
Botanicã… ªi aþi vãzut ce a ieºit!»,
a evidenþiat Lia Olguþa Vasiles-
cu, primarul municipiului Craiova.

La Teatrul de Varã urmeazã
montajul scaunelor

Una dintre cele mai impresionan-
te lucrãri din incinta Parcului „Ni-
colae Romanescu” este reabilitarea
Teatrului de Varã. ªi aici, echipa
de muncitori a fixat pavelele, ma-
nual, bucatã cu bucatã. Sã ne gân-
dim cã rândurile destinate publicu-
lui sunt formate din 10 semicer-
curi cu câte 10-12 bucãþi de piatrã
pe lãþime ºi lungimea însumeazã
sute de metri ºi putem avem, cât
de cât, o idee despre cum s-a mun-
cit ºi aici. Deasupra, cinci arcade
impresionante au fost ridicate ºi
aºteaptã prelata de acoperire. Lo-
turile de scaune, câte trei sudate
pe cadru,  au sosit ºi vor fi monta-
te în curând.

Dacã unii îºi mai pun întrebãri
legate de utilitatea acestui teatru, ar
trebui sã-ºi aducã aminte de spec-
tacolele cãluºarilor, de cele ale Te-
atrului „Colibri” ºi de tot atâtea an-
sambluri artistice, pentru care câte-
va ore duminicale de probare a ta-

lentelor în faþa familiilor craiovene a
însemnat mai mult decât orice pre-
miu obþinut în competiþiile de profil.

Nimic nu se naºte fãrã dureri
Grãdina Botanicã din Craiova ºi-

a primit, dupã luni de zile de forfo-
tã a muncitorilor, blazonul bineme-
ritat. Dincolo de faptul cã era nu
doar o prioritate administrativã, dar
însemna mai mult o recunoaºtere

a meritelor ºi o cinstire a memoriei
unui reputat cadru universitar ce
i-a pus bazele.

Investiþia actualã în moderniza-
rea Parcului „Nicolae Romanescu”,
raportatã la suma colosalã folositã,
11 milioane de euro – bani europeni
– este cea mai mare alocare de fon-
duri în cei peste 100 de ani de la
inaugurare. „Bijuteria Craiovei”,
cum îi place primarului Lia Olguþa
Vasilescu sã-l gratuleze, Parcul „Ni-
colae Romanescu” va avea, la fina-
lul lucrãrilor ºi un sistem de supra-
veghere video cu dispecerat, ce va

aduce plusul de siguranþã vizitato-
rilor. Pentru cã, sã nu omitem, aici
încã nu s-a tras la rãspundere auto-
rul unei crime, cadavrul Alexandrei
Goghez, de 17 ani, fiind descoperit
la 15 august 2015.

Argumente pentru
turismul ocazional

Se vor naºte premisele ºi pen-
tru un turism de scurtã duratã,

Parcul „Nicolae Romanescu” fiind
al treilea ca mãrime din Europa ºi
al doilea ca mãrime din România,
dupã Herestrãu. Municipiul Craio-
va este unul dintre puþinele oraºe
din sud-vestul României, care se
mai poate mândri cu existenþa unuia
din cele mai mari ºi mai frumoase
parcuri din þarã, ocupând o supra-
faþã de aproximativ 100 ha, din
care 96 ha de plantaþii, 4 ha luciu
de apã al lacurilor, un hipodrom,
un velodrom, drumuri ºi alei pe o
întindere de 35 km, monumente de
artã, unitãþi de servire a publicului,
debarcader ºi un punct zoologic,
cu un patrimoniu arhitectural bine
conservat, ce, odatã reabilitat ºi
reintegrat în viaþa comunitãþii, poa-
te dezvolta turismul ocazional de
scurtã duratã.

Trece la comandã
cel înaintat în grad!

Dupã neplãcerile cauzate pe o
perioadã destul de lungã locuitori-
lor de pe strada Bariera Vâlcii, iatã
cã, potrivit constructorului, în cel
mult douã-trei sãptãmâni întreaga
arterã va fi datã la cheie. Meritele
acestui succes, deºi nu trebuia sã
se ajungã la a ne dovedi cineva
competenþe, sunt cuvenite vicepri-
marului Dan Daºoveanu. Acesta a
fost delegat de primarul Craiovei
sã se ocupe ºi de reabilitarea Par-
cului „ Nicolae Romanescu”. Tac-
tul, disciplina ºi empatia par sã-i
fie viceprimarului trãsãturi evidente
ºi, cu ele, ar putea garanta finali-
zarea lucrãrilor în iunie a.c. Nu tre-
buie neglijate nici nevoile construc-
torilor, care sunt legaþi de terme-
nele limitã impuse, dar înaintarea
în frontul de lucru depinde de ma-
terii prime ºi materiale ce trebuiesc
achitate furnizorilor.
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Pentru cã, în prezent, Silviu Purcãrete
regizeazã la Moscova, unde pune în scenã
„Bolnavul închipuit” de Moliere, premiul a
fost ridicat de unul dintre actorii sãi favoriþi,
Ilie Gheorghe. Criticul de teatru Georges
Banu a dat citire unei scurte scrisori de mul-
þumire trimise de Silviu Purcãrete:

„Premiul pe care mi-l oferiþi mã emo-
þioneazã ºi mã onoreazã. Cu atât mai mult
regret ca nu vã pot mulþumi prin viu
grai. Neprevãzutele din ajunul unei pre-
miere iminente mã împiedicã sã fiu alã-
turi de dumneavoastrã în teatrul care a
însemnat atât de mult pentru mine ºi care

Scriitor, filosof, disident ºi om politic, Va-
clav Havel (1936-2011) a fost unul dintre pri-
mii purtãtori de cuvânt ai Cartei 77, persona-
litate de frunte a schimbãrilor politice din no-
iembrie 1089, ultimul preºedinte al Cehoslo-
vaciei ºi primul preºedinte al Republicii Cehe.
Expoziþia deschisã la Muzeul Olteniei este un
omagii adus aniversãrii a 80 de ani de la naº-
terea sa, pe care nu a mai trãit-o.

Expoziþia reuneºte desen, sculpturã, fo-
tografie, medalie, instalaþie, billboard ºi vi-
deo ºi surprinde personalitatea caracteristi-
cã a lui Vaclav Havel atât prin ochii critici,
cât ºi admirativi ai artiºtilor vizuali contem-
porani cehi. „Expoziþia adunã la un loc lu-
crãri ale multor artiºti contemporani cehi
cunoscuþi. Milan Knizak a fost o figurã che-
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Ministerul Culturii a anunþat, marþi
seara, pe site-ul instituþiei, rezultatele pri-
mei etape – analiza proiectelor de mana-
gement – a concursului pentru ocupa-
rea funcþiei de conducere a Teatrului
Naþional „Marin Sorescu” din Craiova.
Astfel, Alexandru Boureanu a fost notat
cu 7,40, iar Vlad Drãgulescu a obþinut
nota 7.00. În temeiul art. 19 alin. (3) din
Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul
instituþiilor publice de culturã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
„sunt declaraþi admiºi pentru susþinerea interviului candidaþii care au obþi-
nut în prima etapã a concursului nota minimã 7”. Astfel, ambii contracan-
didaþi vor susþine etapa a doua a concursului – interviul, care va avea loc
mâine, 29 aprilie, începând cu ora 10.00, la sediul Ministerului Culturii.
Concursul pentru ocuparea funcþiei de manager al Naþionalului craiovean
este organizat de un minister al Culturii fãrã ministru. Vlad Alexandrescu a
pãrãsit, ieri, funcþia, demisia sa fiind cerutã de Ion Caramitru ºi Senatul
Uniunii Teatrale din România (UNITER) „pentru gravele ºi repetatele în-
cãlcãri ale prevederilor privind managementul instituþiilor publice de cultu-
rã”. Unele dintre acestea vizau organizarea concursului de la Craiova.

Casa de Culturã „Traian Deme-
trescu” va organiza mâine, 29 apri-
lie, de la ora 19.00, o nouã întâlni-
re din cadrul proiectului lunar
„Taifasuri Rânduite Artistic De-
spre Emoþii Manifestate”. Invitat
este psihiatrul Augustin Cupºa,
care va susþine conferinþa „Despre
ce vorbim când vorbim despre de-
presie”.  Întâlnirea va fi moderatã
de Petriºor Militaru. Intrarea pu-
blicului este liberã.

Potrivit unui comunicat de pre-
sã al organizatorilor, Augustin
Cupºa (n. 10 ianuarie 1980, Cra-
iova) a absolvit Facultatea de Me-
dicinã din cadrul UMF Craiova
(2004) ºi s-a specializat ca psihia-
tru la Spitalul „Alexandru Obregia”
din Bucureºti (2010). A lucrat doi
ani ca remote clinical rater în tria-
luri clinice, apoi ca specialist psi-
hiatru în ambulatoriul Spitalului
„Victor Babeº”. În 2011 ºi-a sus-
þinut teza de doctorat cu titlul „Fe-

Regizorul Silviu Purcãrete: „Premiul pe careRegizorul Silviu Purcãrete: „Premiul pe careRegizorul Silviu Purcãrete: „Premiul pe careRegizorul Silviu Purcãrete: „Premiul pe careRegizorul Silviu Purcãrete: „Premiul pe care
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Ce-a de-a XV-a ediþie a Premiului Europa pentru Tea-
tru, manifestare de prestigiu a lumii teatrale europene, care
a avut loc pentru prima oarã în România, la Craiova, s-a
încheiat marþi seara, cu ceremonia de înmânare a premii-
lor, organizatã în sala Teatrului Naþional „Marin Sores-
cu”. Printre laureaþii din acest an s-a numãrat ºi regizorul
român Silviu Purcãrete, de numele cãruia se leagã cele
mai mari succese ale Naþionalului craiovean în întreaga
lume. Premiul Europa pentru Teatru a fost acordat lui Mats
Ek – coregraf suedez ºi regizor renumit la nivel mondial.

„Portretul lui Vaclav Havel”, într-o expoziþie deschisã la Muzeul Olteniei
În Sala „ªtefan Ciuceanu” a Mu-

zeului Olteniei (clãdirea nouã) se
deschide astãzi, ora 18.00, o expo-
ziþie ce omagiazã împlinirea a 80 de
ani de la naºterea lui Vaclav Havel,
personalitate emblematicã pentru
istoria Republicii Cehe. Intitulatã
„Portretul lui Vaclav Havel”, aceas-
ta cuprinde lucrãri ale unor artiºti
cehi realizate începând cu anul 1990
pânã în prezent ºi va putea fi vizita-
tã pânã pe data de 17 iulie a.c. Eve-
nimentul este organizat de Centrul
Ceh Bucureºti, în parteneriat cu
Ambasada Republicii Cehe la Bucu-
reºti ºi cu Muzeul Olteniei.

ie în arta performativã din Estul Europei. Jiri
David a reprezentat Republica Cehã la Bie-
nala de la Veneþia de anul trecut. Jiri Kovan-
da este artistul ceh cel mai expus în strãinã-
tate. Kurt Gebauer a fost, în ultimii 25 de
ani, unul din lectorii proeminenþi ai Acade-
miei de Artã, Arhitecturã ºi Design din Pra-
ga. Borek Sipek a fost arhitectul principal al
Castelului din Praga sub preºedinþia lui Va-
clav Havel” precizeazã Frantisek Zachoval,
directorul Centrului Ceh, într-un comunicat
de presã al instituþiei.

Alte lucrãri ce reflectã personalitatea lui
Vaclav Havel, realizate începând din anul
1990 ºi pânã în zilele noastre, aparþin artiº-
tilor Milan Mikulastik, Adam Kovalcik, Martin
Zet ºi grupului artistic Guma Guar.

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Despre depresie, cu psihiatrul Augustin Cupºa
nomenul depresiv în colectivitãþi-
le de studenþi la medicinã – epi-

demiologie, atribute ºi factori de
risc”. A publicat articole de spe-
cialitate în reviste medicale ºi în
„Dilema Veche”.

Augustin Cupºa este ºi scriitor.

A debutat cu versuri în revista „Ra-
muri”, în 2004, iar în 2005, cu
volumul de versuri „Prezent com-
pus/recompus” (Editura „Convor-
biri Literare”). În 2006 i-a fost
acordat premiul pentru cel mai bun
scenariu de scurtmetraj la Concur-
sul Naþional de Scenarii HBO-
TIFF. Romanul sãu „Perforato-
rii” a obþinut Premiul pentru Pro-
zã la Concursul de manuscrise al
Uniunii Scriitorilor din România pe
2005 ºi a fost laureat la concursul
de debut al Editurii „Cartea Româ-
neascã” pe 2005, primind ºi Pre-
miul „Petre Pandrea” al revistei
Mozaicul ºi Premiul revistei Ra-
muri. În 2011 a câºtigat concur-
sul de manuscrise al Uniunii Scri-
itorilor din România cu volumul de
prozã scurtã „Profesorul Bumb ºi
macii” (Ed. „Cartea Româneas-
cã”), iar în 2013 a publicat volu-
mul de prozã „Marile bucurii ºi
marile tristeþi” (Ed. „Trei”).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

îmi este atât de drag. Iatã cã uneori prac-
tica teatralã însãºi se pune în calea fes-
tivitãþilor menite s-o celebreze. Vã mul-
þumesc din inimã. Îi sunt recunoscãtor
în mod special lui Emil Boroghinã, cã-
ruia îi datorez în primul rând acest pre-
miu”. Premiul Special oferit regizorului
român este o iniþiativã a Preºedintelui Ju-
riului Internaþional al Premiului Europa
pentru Teatru, George Banu.

 Cunoscutul regizor de teatru ºi operã
Silviu Purcãrete locuieºte în prezent în
Franþa. În România a lucrat, printre altele,
la Teatrul Mic ºi Teatrul Bulandra din Bu-

cureºti, Teatrele Naþionale din Craiova, Si-
biu ºi Iaºi, la alte teatre din Cluj ºi Timiºoa-
ra. Angajarea sa la Naþionalul craiovean a
reprezentat un moment de cotiturã al ca-
rierei sale. Numeroasele turnee internaþio-
nale ale acestei instituþii sunt în mare parte
legate de spectacolele pe care Silviu Pur-
cãrete le-a pus în scenã aici: „Piticul din
grãdina de varã” de D. R. Popescu, „Ubu
Rex cu scene din Macbeth” dupã Alfred
Jarry ºi William Shakespeare, „Titus An-
dronicus”  de William Shakespeare, „Pha-
edra” dupã Euripide ºi Seneca, „Danaide-
le” ºi „Orestia”, ambele dupã Eschil, „A

douãsprezecea noapte”, „Mãsurã pentru
mãsurã” ºi „O furtunã”  de William Shake-
speare. Toate aceste spectacole au fost pre-
zentate la festivaluri de teatru renumite din
întreaga lume (Edinburgh, Avignon, Tokyo,
Melbourne, Glasgow, Bath, Montreal, Mun-
chen, Viena, Londra, Sao Paolo, Barcelona
etc.) ºi au primit numeroase premii naþio-
nale ºi internaþionale. Între altele: Premiul
Criticii la Festivalul Internaþional de la Edin-
burgh, Premiul pentru cel mai bun specta-
col strãin la Festivalul Americilor de la
Montreal ºi Premiul Golden Globe Peter
Brook pentru cea mai bunã regie teatralã.
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Salah Abdeslam, suspectul-
cheie al atentatelor care au avut
loc în noiembrie la Paris ºi care
s-au soldat cu moartea a 130 de
persoane, a fost extrãdat în Franþa
din Belgia, a informat, ieri, pro-
curatura belgianã. Salah Abdes-
lam, în vârstã de 26 de ani, a fost
arestat pe data de 18 martie la Bru-
xelles, dupã ce a fost urmãrit
timp de patru luni. Anchetatorii au
susþinut cã teroristul le-a spus cã
plãnuise din punct de vedere lo-
gistic atentatele din noiembrie de
la Paris ºi cã intenþiona sã se arun-
ce în aer, însã s-a rãzgândit în
ultimul moment. Tatãl lui Salah
Abdeslam a declarat acum apro-
ximativ douã sãptãmâni cã sperã
cã fiul sãu va vorbi în faþa instanþei. “Va fi
judecat”, “aºa este dreptatea”, “cel care a
fãcut ceva rãu, trebuie sã plãteascã”, a de-
clarat el. “Sper cã toatã lumea va vorbi”, a
adãugat tatãl lui Abdeslam. Nu ºtiu cum de

Negocierile

de pace din Siria

se vor relua

pe 10 mai
Negocierile de pace din

Siria ar urma sã se reia pe
10 mai, a declarat, ieri,
adjunctul ministrului rus de
Externe, Mihail Bogdanov,
potrivit informaþiilor publi-

cate de agenþia de presã rusã
RIA. În declaraþia sa, oficia-
lul rus fãcea referire la
anunþul în acest sens al lui
Staffan de Mistura, emisarul
Naþiunilor Unite pentru

Siria. Reprezentanþii guver-
nului sirian au declarat,
marþi, cã au luat parte la o
ultimã ºedintã cu oficialul
ONU, caracterizând discuþia
ca fiind una “utilã ºi pro-

ductivã”. Sãptãmâna trecu-
tã, opoziþia din Siria a
suspendat participarea la
negocierile de pace de la
Geneva, în aºteptarea unor
rãspunsuri clare din partea

Administraþiei Bashar al-
Assad privind tranziþia
politicã.

Trump a câºtigat

alegerile primare

republicane

din 5 state;

Clinton a obþinut

victorie în 4 state
Mangnatul Donald Trump

a câºtigat cu uºurinþã
alegerile primare republica-
ne în cinci state din SUA în
urma votului de marþi, în

timp ce Hillary Clinton a
obþinut victorie în alegerile
primare democrate în patru
state. Trump a câºtigat
alegerile primare republica-
ne din 5 state; Clinton a

obþinut victorie în 4 state
Miliardarul din New York a
câºtigat alegerile primare în
statele Pennsylvania, Mary-
land, Connecticut, Delaware
si Rhode Island cu un avans

între 30 ºi 40 de puncte faþã
de ceI doi rivali ai sãi repu-
blicani, Ted Cruz ºi John
Kasich. Printre statele în
care Hillary Clinton a
câºtigat, la rândul sãu,
alegerile primare democrate,

se numãrã Maryland, Dela-
ware ºi Pennsylvania, în
timp ce Bernie Sanders a
obþinut victoria în Rhode
Island.

Turcia, un stat cu o populaþie preponde-
rent musulmanã, are nevoie nevoie de o con-
stituþie religioasã, iar principiul secularis-
mului ar trebui exclus din noua constituþie
a þãrii, a declarat preºedintele Marii Adu-
nãri Naþionale, Ismail Kahraman. “Trebuie
sã discute despre religie (...) Aceastã nouã
constituþie nu ar trebui sã fie laicã, ar tre-
bui sã fie o constituþie religioasã”,  a mai
spus oficialul turc. Kahraman a mai menþi-
onat cã actuala constituþie are deja un ca-
racter religios, întrucât declarã sãrbãtorile
islamice ca fiind sãrbãtori publice. Partidul
de guvernãmânt AK, cu rãdãcini islamice,
urmãreºte sã înlocuiascã constituþia actua-
lã, care datezã din perioada loviturii de stat
din anul 1980. Criticii se tem cã noua con-
stituþie va concentra prea multã putere în
mâinile preºedintelui Recep Erdogan, care
îºi doreºte un sistem prezidenþial care sã
înlocuiascã sistemul parlamentar. Guvernul
a promis cã standardele europene privitoa-

Cel puþin cinci civili, printre
care ºi o femeie însãrcinatã, au
murit ºi alþi 10 au fost rãniþi ieri

copiii au intrat în asemenea escrocherii,
“chiar nu înþeleg ce este în capul lor”, a
precizat acesta. “Sunt în Belgia de 40 de
ani, eram fericiþi, eram bine, ieºeam, râ-
deam, acum nici mãcar nu mai putem ieºi

din casã”, a adãugat atunci el.
Yazid, fratele lui Salah Abdeslam,
a declarat pe data de 11 aprilie cã
teroristul “începe sã îºi dea sea-
ma ce a fãcut”. Abdeslam i-a
mãrturisit acestuia cã s-a lãsat in-
fluenþat de fratele sãu Brahim,
care s-a detonat la Paris. Brahim
i-ar fi cerut sã meargã sã caute
oameni în Ungaria ºi Germania,
fãrã a-i prezenta un motiv anu-
me. Salah susþinea cã nu era la
curent cu proiectul de atentat,
pânã în ultima clipã. Acesta ar fi
decis sã nu se detoneze dupã ce a
ajuns la stadionul Stade de Fran-
ce. Yazid a mai declarat atunci cã
Abdeslam, care se afla în detenþie
în Belgia, voia sã se instaleze în

celula sa din Franþa, unde ar putea petrece
mulþi ani, ºi cã doreºte în special sã colabo-
reze cu anchetatorii francezi. “Salah dato-
reazã acest lucru familiilor victimelor”, a mai
spus fratele teroristului.

Cel puþin cinci civili morþi în confruntãrile din estul Ucrainei
în confruntãrile din estul Ucrai-
nei, fiind unul dintre cele mai gra-
ve incidente din ultimele luni în

care au fost implicaþi civili, sus-
þin reprezentanþi ai separatiºtilor
proruºi. Victimele se aflau în ma-
ºini la un punct de control din lo-
calitatea Olenivka, aºteptând sã
treacã de cealaltã parte a fron-
tierei stabilite între regiunea Don-
bas ºi restul Ucrainei de la izbuc-
nirea conflictului în aprilie 2014.
De-a lungul frontierei au fost in-
stalate puncte de control ºi cei
care doresc sã treacã dintr-o par-
te într-alta trebuie sã depunã so-
licitãri. Victimele îºi petrecuserã
noaptea de marþi spre miercuri în
maºini, aºteptând sã treacã fron-
tiera miercuri dimineaþã. Potrivit
ºefului Apãrãrii din zona separa-
tistã, citat de agenþia de ºtiri din
Doneþk, Eduard Basurin, printre
victimele decedate se aflã ºi o
femeie însãrcinatã. Basurin a

acuzat forþele ucrainene de ata-
cul de miercuri dimineaþã, dar
oficialii ucraineni au negat acu-
zaþiile. Andri Lisenko, purtãtorul
de cuvânt al preºedinþiei ucraine-
ne pe probleme militare, a decla-
rat ieri cã cinci militari ucraineni
au fost rãniþi în regiunea Donbas
în ultimele 24 de ore. “Niciunul
din militarii noºtri nu a murit în
operaþiunile din ultimele 24 de
ore, dar cinci au fost rãniþi”, a
declarat Lisenko într-o conferinþã
de presã. Oficialii din ambele ta-
bere au fost obligaþi sã închidã
în mod regulat puncte de con-
trol de la frontiera zonei de con-
flict din cauza confruntãrilor ar-
mate izbucnite în zonã. Circa
9.100 de persoane au murit în
conflictul din estul Ucrainei iz-
bucnit din aprilie 2014.

Turcia are nevoie de o constituþie religioasã,
afirmã preºedintele Parlamentului de la Ankara

re la drepturile omului vor sta
la baza noii legi fundamentale
a statului turc. Partidul AK
controleazã 317 din cele 550
de mandate în Marea Aduna-
re Naþionalã, însã ar avea ne-
voie de 330 de voturi pentru
iniþierea unui referendum pe
tema adoptãrii unei noi Con-
stituþii. Kemal Kilicdaroglu, li-
derul Partidului Republican
Popular, principalul partid de
opoziþie ºi secular, a comen-
tat  pe contul  personal  de
Twitter cã:  “Secularismul
este principiul primar al pãcii
sociale (...)”. Turcia este o
þarã preponderent sunitã, însã
se estimeazã cã o cincime din
populaþie este alevitã, cu rãdãcini ºi influ-
enþe ºiite. Totodatã, în jur de 100,000 de
locuitori sunt creºtini, iar 17.000 evrei.

Potrivit unui sondaj Pew din 2013, 12 la
sutã dintre turci doresc ca principiile Sha-
ria (legea islamicã) sã devinã lege oficialã.
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Conducerea SC ERPIA SA ureazã
salariaþilor ºi colaboratorilor ca

Sfânta Sãrbãtoare a Învierii
Domnului sã le aducã armonie în

case ºi în gânduri, împãcare ºi regã-
sirea înþelepciunii în sânul familiei!

Hristos a Înviat!

E ziua în care se naºte speranþa,
iubirea ºi gândul bun. E ziua

în care iertãm ºi dãruim.
E ziua Învierii Domnului!

Conducerea Corimex S.A. ureazã
tuturor angajaþilor ºi colaboratorilor

„Paºte Fericit!” Sã fie sãnãtoºi,
încrezãtori, cu multe realizãri ºi

împliniri alãturi de cei dragi!

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.

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
Clubul Sportiv Judeþean Stiinta “U” Craiova
Craiova-200217, str. Constantin Lecca nr. 32,
Tel/Fax: 0251/413.827

În conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau tempo-
rar vacant corespunzãtor funcþiilor contractuale ºi a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat prin
Hotarârea nr.286/2011, astfel cum a fost modificat prin Hotarârea de Gu-
vern nr.1027/2014, Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova  organi-
zeazã concurs la sediul din str. Constantin Lecca, nr. 32, pentru ocuparea
a douã posturi vacante, în regim contractual, pe perioadã nedeterminatã
de casier din cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate.

Concursul pentru ocuparea celor douã posturi vacante va consta în 3
etape succesive, dupã cum urmeazã:

- selecþia dosarelor de înscriere;
- proba scrisã  - 23.05.2016, ora 10,00;
- interviul – 27.05.2016, ora 10,00.
Potrivit art.3 din acelaºi Regulament-cadru, în vederea participãrii la

concurs, candidatul trebuie sa îndeplineasca urmãtoarele condiþii:
Condiþii generale:

    - are cetãþenia românã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii Eu-
ropene sau a statelor apartinând Spaþiului Economic European ºi domici-
liul în România;

    -  cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit;
    -  are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
    -  are capacitate deplinã de exerciþiu;
    - are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candi-

deazã, atestatã pe baza adeverinþei medicale eliberate de medicul de fami-
lie sau de unitãþile sanitare abilitate;

    -  îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime sau alte
condiþii specifice potrivit cerinþelor postului scos la concurs;

    -  nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârsirea unei infracþiuni
contra umanitãtii, contra statului ori contra autoritãþii, de serviciu sau în
legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor
fapte de corupþie sau a unei infracþiuni sãvârþite cu intenþie, care ar face-
o incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu excepþia situaþiei în care a inter-
venit reabilitarea.

            Condiþii specifice :
- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
- cunoºtinte operare calculator
- program de lucru inegal în funcþie de cerinþe ºi solicitãri, în zilele de

sâmbãtã, duminicã ºi sãrbãtori legale, cu timp liber corespunzãtor;
- abilitãþi de comunicare cu publicul;
      Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de

13.05.2016, ora 16,00 la sediu Clubului Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Cra-
iova  din str. Constantin Lecca, nr. 32.

      Informaþii suplimentare se pot obþine de la Clubul Sportiv Judeþean
ªtiinþa “U” Craiova, Compartimentul Resurse Umane, sau la telefon  0251/
413827.
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Nespusa bucurie a Învierii Domnului sã se
sãlãºluiascã între locuitorii comunei Urzicuþa,
iar Hristos Cel ce a biruit moartea sã reverse
asupra noastrã viaþã, sãnãtate, pace, belºug,

încredere ºi izbândã!
Hristos a Înviat! Paºte Fericit!

Primar, Florea Grigorescu

Sãrbãtoarea Sfântã a Învierii Domnului sã se pogoare
asupra tuturor locuitorilor comunei Drãgoteºti cu multã

sãnãtate, belºug ºi bucurii, iar Lumina din Noaptea Sfântã
sã vã însoþeascã paºii spre drumul bucuriei, speranþei ºi

încrederii! Vã sunt aproape în aceste momente înãlþãtoare ºi
vã transmit toate gândurile mele bune, vã doresc din toatã

inima sã aveþi parte de un Paºte Fericit!
Hristos a Înviat! Primar, Dincã Dumitru

Ion  Rãcãreanu, Primarul Comunei Brãdeºti,
vã este alãturi cu cele mai alese gânduri ºi urãri de
bine, acum în preajma Sãrbãtorilor Pascale, când
sufletele poartã bucuria ºi împlinirea vieþii, cel mai

mare dar divin. Sã ne plecãm capetele cu recunoºtin-
þã, sã-i mulþumim lui Hristos cel Înviat pentru toate

câte avem, pentru sãnãtatea noastrã ºi a celor dragi!
Paºte Fericit!

Trãistaru Cãtãlin, Primarul Comunei Sopot, nu i-a uitat pe
locuitorii comunei în aceste momente de Sãrbãtoare Divinã
ºi le adresez cele mai calde urãri de sãnãtate, prosperitate,
bucurii ºi împliniri alãturi de cei dragi! Sã aºteptaþi  Paºtele
cu sufletele pline de încredere, cu mesele îmbelºugate ºi sã
împãrtãºiþi  mireasma acestei Sãrbãtori cu toþi cei dragi!

Hristos a Înviat!

Lumina Sfintei Învieri a Mântuitorului Iisus Hristos sã
inunde sufletele tuturor locuitorilor oraºului Calafat ºi sã
le aducã multã cãldurã în case, bucurii în inimi ºi multã
sãnãtate. E Paºte! Sã-i mulþumim lui Dumnezeu pentru

darul vieþii! Sã fim mai atenþi, mai buni ºi mai iertãtori cu
toþi cei care sunt lângã noi!

Hristos a Înviat! Primar, Mircea Guþã

Primarul Comunei Terpeziþa, Anghel Constantin,
este alãturi de toþi locuitorii comunei cu un gând

bun ºi o urare de sãnãtate, prosperitate ºi împlini-
rea tuturor dorinþelor. Mireasma Sãrbatorilor

Pascale sã fie un moment unic de întoarcere spre
pietate, armonie, speranþã, toleranþã ºi evlavie!

Paºte Fericit! Hristos a Înviat!
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A sosit clipa mult aºteptatã a liniºtii, împãcãrii, bucuriei ºi
binecuvântãrii sufletului! Sã lãsãm la o parte totul ºi sã mulþu-
mim Domnului pentru tot ce ne-a dãruit! De Înviere sunt alã-
turi de locuitorii comunei Cãlãraºi, le transmit cele mai calde
urãri de sãnãtate, ºi mai mult ca oricând, îi simt aproape, le
împãrtãºesc bucuria, încrederea ºi nãdejdea. Sã  primim cu
toþii Lumina Sfântã în case, credinþa în suflete ºi bucuriile în

inimile noastre! Hristos a Înviat! Primar, Vergicã ªovãilã

Paºtele este o singurã datã pe an! O zi specialã, îmbogãþitã de
aroma bucatelor tradiþionale ºi de parfumul florilor de primã-
varã! Sã o facem sã strãluceascã  ºi prin bunãtatea inimilor

noastre! Clopotele Bisericilor din Valea Stanciului sã rãsune în
sufletele tuturor ºi sã ne aminteascã, la fiecare dintre noi, cã
viaþa este unicã! Haideþi, sã luãm Lumina Sfântã, sã înãlþãm
ochii spre Cer, în semn al mulþumirii cã suntem sãnãtoºi ºi

avem parte sã ne bucurãm alãturi de cei dragi de Sãrbãtoarea
Paºtelui! Hristos a Înviat! Primar, Gângioveanu Ovidiu

Vasilca ªtefan, Primarul Comunei Carpen, ureazã tutu-
ror locuitorilor, la ceas de Sfântã Sãrbãtoare a Învierii
Mântuitorului, sã aibã parte de momente de fericire ºi

bucurie alãturi de toþi cei dragi, sã-ºi regãseascã împãca-
rea ºi înþelepciunea în sânul familiei ºi sã primeascã din

partea mea toate gândurile bune ºi curate!
Hristos a Înviat! Paºte încãrcat de Luminã ºi Iertare!

Învierea Domnului sã ne umplã sufletele de
Luminã, ochii de lacrimile bucuriei, minþile de gân-
duri frumoase ºi inimile de iubire! La toþi locuitorii
comunei Cetate, Sãrbãtoarea Pascalã sã coboare
în suflete ºi în case, sã ne împãrtãºeascã tuturor
bucuria cã Hristos a Înviat! Primar, Duþã Marin

Lumina Sfântã a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos
este un prilej de înãlþare spiritualã pentru cei care cred cu
adevãrat în valorile vieþii ºi în biruinþa binelui. Fie ca harul
Sfintelor Sãrbãtori Pascale sã vã aducã liniºte, bucurie ºi
împliniri! Tuturor  locuitorilor comunei Cârcea: Hristos a

Înviat! Primar, Valericã Pupãzã

Minunea Învierii lui Iisus sã dãinuie în inimile
locuitorilor comunei Leu, sã le lumineze viaþa ºi sã
le aducã renaºterea credinþei, speranþei ºi bucu-
riei, cu bunãtate ºi cãldurã în suflete. Hristos a

Înviat! Redescoperiþi sentimentele sincere ce vi se
adãpostesc în suflete! Fiþi mai buni cu toþi cei

care au nevoie de dragoste ºi sprijin!
Primar, Iulian Cristescu
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Lumia Sfântã a Înverii sã le aducã în suflete tuturor
locuitorilor comunei Coþofenii din Dos credinþã, dragoste
ºi speranþã, iar Sfintele Paºti sã-i gãseascã pe toþi alãturi
de cei dragi, cu bucurii ºi împliniri, sã le umplã sufletele
de Luminã, ochii de lacrimile bucuriei, mintea de gânduri

frumoase ºi inimile de iubire!
Hristos a Înviat! Primar, Preduca Vasile

Sãrbãtoarea Sfântã a Învierii Domnului sã-i gãseas-
cã pe toþi locuitorii comunei Podari cu sufletele cura-

te, pline de emoþia bucuriei, sã ne deschidã tuturor
inimile cãtre iubire, credinþã ºi iertare! Paºtele ne

aduce în suflete  încrederea ºi dragostea. Bucuria ºi
simplitatea acestor momente ne ajutã sã ne cunoaº-
tem mai bine pe noi înºine, sã apreciem adevãratele

valori ale vieþii. Aºa cum Iisus învie mereu, ºi speran-
þa trebuie sã renascã de fiecare datã!

Hristos a Înviat! Primar, Gheorghiþã Constantin

Paºtele ne aduce în inimi credinþa, încrede-
rea ºi dragostea. Bucuria ºi simplitatea acestor
momente ne ajutã sã ne cunoaºtem mai bine,
sã apreciem adevãratele valori ale vieþii. Pen-
tru toþi locuitorii comunei Ghidici, Lumina În-

vierii Mântuitorului sã fie prilej de bucurie,
voie bunã, liniºte sufleteascã ºi înþelegere.

Paºte Fericit! Primar, Tache Constantin

Fie ca mireasma Sãrbãtorilor Pascale  sã le aducã
locuitorilor comunei Rast multã sãnãtate, pace ºi liniºte,
bucurii ºi împliniri alãturi de cei dragi. Lumina ºi purita-
tea clipelor Sfintelor Paºti sã le încãlzeascã sufletele, sã
le lumineze ºi sã le deschidã inimile spre iubire, credinþã
ºi  iertare, sã ne  bucurãm  din plin de frumuseþea tuturor

lucrurilor care ne înconjoarã. Hristos a Înviat!
Primar, Iulian Siliºteanu

Primarul Oraºului Segarcea, ing. Popa Nicolae,
transmite tuturor locuitorilor oraºului Segarcea sã
aibã parte de Luminã în case, bucurii ºi multe rea-

lizãri alãturi de cei dragi. Sfânta Sãrbãtoare de
Paºte este un moment în care Dragostea, Pacea ºi

Seninãtatea se unesc în numele Domnului.
Hristos a Înviat!

În Noaptea Învierii, cu lumânãri aprinse ºi sufletul curat sã
ne rugãm pentru iertarea pãcatelor ºi regãsirea speranþei!

Sãrbãtorile de Paºti sã le aducã locuitorilor comunei Pleniþa
multe bucurii, sãnãtate ºi fericire! Lumina Pascalã, prin mira-
colul ei, sã pãtrundã în sufletele noastre cu  liniste, împãcare,
iubire, o primãvarã însoritã, în care sã înfloreascã bucuria,
nãdejdea ºi încrederea! Paºtele este un moment de întregire a

familiei! Sã vã bucuraþi de Sfânta Sãrbãtoare a Învierii Domnului
Iisus! Hristos a Înviat! Primar, Calafeteanu Mihai Puiu
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Sãrbãtoarea Sfântã a Învierii Domnului
sã aducã tuturor locuitorilor comunei
Iºalniþa multã  sãnãtate, belºug ºi bucurii,
iar Lumina din Noaptea Sfântã sã vã
ridice sufletele spre noi trepte spirituale
ºi sã vã cãlãuzeascã paºii pe drumul
vieþii pentru a fi mai buni, mai înþelegã-
tori ºi mai apropiaþi de Dumnezeu!
Paºte Fericit alãturi de cei dragi!

Primar, Flori Ovidiu
ºi Viceprimar Bãlan Eugen

Învierea Domnului Iisus Hristos sã aducã în sufletele tutu-
ror locuitorilor comunei Almãj: Iubire, Bucurie, Speranþã ºi
Nãdejde! Sunt alãturi de toþi  cu cele mai alese gânduri ºi
sentimente de preþuire ºi le urez multã sãnãtate, belºug în
case ºi realizãri, sã aibã familiile reunite ºi sã se bucure cu
toþii de Învierea Domnului! Fie ca Sãrbãtoarea Paºtelui sã
ne arate tuturor Calea spre fericire, izbândã  ºi bucurie!
Hristos a Înviat! Paºte Fericit! Primar, Ion Rãcãreanu

Fie ca bucuria Învierii Domnului sã aducã tutu-
ror locuitorilor comunei Bucovãþ  pacea ºi fericirea
de a petrece aceste clipe înãlþãtoare alãturi de cei
dragi! Sãnãtate familiilor noastre, mult noroc în

tot ceea ce ne-am propus sã realizãm! Dumnezeu
sã ne dea iubirea si binecuvântarea Sa! Hristos a

Înviat! Primar, Vasile Constantin

Mireasma Sãrbatorilor Pascale sã fie pentru noi toþi un
prilej de întoarcere spre armonie, speranþã,

bunãtate ºi curãþenie sufleteascã!
Locuitorilor Comunei Orodel ºi tuturor colaboratorilor
Primãriei Orodel le doresc multã sãnãtate, împliniri ºi

numai bucurii! HRISTOS A ÎNVIAT!
Primar, Vîlcomeanu Jane

La Sãrbãtoarea Sfintelor Paºti sã coboare liniºtea ºi pacea,
Minunea Învierii lui Iisus sã dãinuie în inimile tuturor locuito-
rilor comunei Ostroveni, sã vã lumineze viaþa ºi sã vã aducã
renaºterea credinþei, a speranþei ºi bucuriei. Fie ca bucuria

Învierii Domnului sã vã presare în suflet liniºte, pace ºi ferici-
rea de a petrece aceste clipe magice alãturi de cei dragi.

Hristos a Înviat! Primar, Gheorghe Oprescu

Paºtele este unul dintre cele câteva momente de peste an când ne
oprim puþin din agitaþia vieþii de zi cu zi ºi ne privim sufletele.

Ne amintim ºi meditãm la cuvinte precum: credinþã, speranþã, luminã,
iertare, încredere, rãbdare. Ne gândim la un sens al vieþii ºi la un
nou început. Ne propunem sã fim mai buni ºi mai îngãduitori cu

semenii noºtri, sã le umplem viaþa de bucurie ºi sã-i sprijinim sã-ºi
îndeplineascã dorinþele. Le adresez locuitorilor comunei Malu
Mare cele mai calde gânduri, sã aibã  parte de Sãrbãtori liniºte,

cu  pace în suflete ºi în case! Hristos a Înviat! Primar, Dicu Alexandru
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Fie ca bucuria Învierii Domnului sã le aducã în suflet
liniºte ºi pace tuturor locuitorilor comunei Maglavit, pre-
cum ºi fericirea de a petrece aceste clipe magice alãturi

de cei dragi. Minunea Învierii lui Iisus sã dãinuie în inimile
noastre, sã ne lumineze viaþa ºi sã ne aducã renaºterea

credinþei, a speranþei ºi a bucuriei, cu bunãtate ºi cãldurã
în suflete! Hristos a Înviat! Primar, Ion Dinu

Lumina Sfintei Învieri sã pãtrundã în toate casele
locuitorilor comunei Întorsura, sã le umple suflete-

le de bucurii ºi împliniri! Fie ca binecuvântarea
cereascã sã se rãsfrângã asupra noastrã, a tutu-
ror, ºi sã ne facã mai buni, mai darnici ºi înþelepþi!
De Sfintele Paºti, le urez tuturor, pace în suflete,

sãnãtate ºi realizãri! Hristos a Înviat!
Primar, Camen Constantin

Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos ºi Sfinte-
le Paºti sã fie prilej de bucurie  ºi liniºte sufleteascã

pentru toþi locuitorii comunei Poiana Mare, cãrora le
urez multã sãnãtate, împliniri ºi tot ce este mai bun!
Hristos a Înviat!  Iisus sã ne ierte pãcatele, lacrimile

Maicii Domnului sã ne spele necazul din suflete,
Lumina Învierii sã ne  readucã tuturor  speranþa!

Marin Vintilã, Primarul Comunei Poiana Mare

S.C. CORIMEX S.A.
CRAIOVA, STR. CARACAL, NR.105, DOLJ
CUI : RO2291747
J16/29/1991

   Consiliul de Administraþie al Societãþii Comerciale Corimex SA Craiova,în temeiul
art.111(1) din Legea nr.31/1990 ;

CONVOACÃ:
Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor la data de 29.05.2016 ora 17 la sediul

societãþii, strada Caracal nr.105 Craiova, judeþul Dolj pentru toþi Acþionarii înregistraþi în
Registrul Acþionarilor la sfârºitul zilei de 15.05.2016, consideratã data de referinþã, cu
urmãtoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea, aprobarea sau modificarea situaþiilor financiare anuale,
pe baza rapoartelor prezentate de cãtre Consiliul de Administraþie ºi Comisia de Cenzori.

2. Pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administraþie pe anul 2015.
3. Stabilirea Bugetului de Venituri ºi Cheltuieli ºi a Programului de activitate pentru

anul 2016.
4. Aprobarea listei de investiþii ºi structurii organizatorice pe anul 2016.
5. Aprobarea gajãrii activului din Craiova, str.Garlesti nr.84, pentru o eventuala linie

de creditare ºi a închirierii spaþiilor disponibile din Craiova, str.Caracal nr.105, corpurile
clãîdiri cu indicativele:C1,C4,C6,C9,C10,C11;Craiova, str.Prelungirea Bechetului nr.49,
corpurile de clãdiri cu indicativele:C1-C8; Craiova, str.Gârleºti nr.84, corpurile de clãdiri
cu indicativul: C2 ºi a terenurilor disponibile.

6. Fixarea indemnizaþiilor  pentru exercitiul în curs a membrilor Consiliului de Admi-
nistraþie ºi Cenzorilor.

In cazul în care la prima convocare nu se întrunesc condiþiile de validitate , Adu-
narea Generalã se va þine în data de 30.05.2016 în acelaºi loc ºi la aceeaºi orã.

Acþionarii vor putea fi reprezentaþi în AGA în baza unei procuri a cãrui model se aflã
la avizierul societãþii ºi care se va depune în original la sediul societãþii cu cel puþin 5 zile
înainte de þinerea adunãrii.

Documentele ºi informaþiile privind ordinea de zi raportat la prevederile legislaþiei pri-
vind dreptul de informare a acþionarilor  pot fi consultate la sediul societãþii din str. Cara-
cal nr.105, Craiova, Dolj.

Informaþii suplimentare la sediul societatii din Craiova, str.Caracal nr.105, telefon:
0251522581.

Preºedinte CA
Popa Viorica
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Anunþul tãu!
SIOMAX SPRL, lichidator judiciar

cu sediul profesional în Tg-Jiu, str. Uni-
rii, nr. 3, P+E, jud. Gorj, reia licitaþia pu-
blicã, LA PREÞ REDUS CU 25% FATA
DE EVALUARE, în vederea vânzãrii bu-
nurilor proprietatea SC MAXITEC SRL,
aflatã în procedura falimentului în do-
sarul 11260/63/2009, pe rolul Tribuna-
lul Judeþean Dolj, în fiecare zi de marþi
continuând cu data de 03.05.2016 ore-
le 13,30, dupã cum urmeazã: - teren
extravilan situat în extravilanul muni-
cipiului Craiova, zona Cernete, tarla-
ua 52/1, parcela 31/1, jud. Dolj, în su-
prafaþã de 14.173 mp, la preþul de
673.424 lei. Inscrierea la licitaþie ºi pro-
curarea regulamentului de vânzare se
va face la sediul SIOMAX SPRL, în zi-
lele lucrãtoare între orele 800 – 1230, 1230

– 1630 pânã cel târziu în ziua licitaþiei
orele 12.00, în baza achiziþionãrii regu-
lamentului de vânzare ºi a achitãrii
garanþiei de participare de 10% din
preþ. Informaþii suplimentare la sediul
lichidatorului sau la telefoanele 0253/
214120, 0753095556. Cei ce pretind
vreun drept asupra bunurilor supuse
licitaþiei sunt invitaþi sã anunþe lichida-
torul judiciar înainte de data stabilitã
pentru vînzare ºi sã comunice docu-
mentele justificative.

Primãria Municipiului Bãileºti
anunþã publicul interesat asupra so-
licitãrii de emitere a acordului de me-
diu pentru proiectul: ,,Amenajare
Zonã Parc Balasan,, propus a fi am-
plasat în Municipiul Bãileºti, strada
Victoriei , nr. 120 A, ºi Gabroveni, nr.
11C, judeþul Dolj. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consultate la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj, Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1, ºi la sediul  Primãriei Municipiu-
lui Bãileºti, str. Revoluþiei, nr. 1, jude-
þul Dolj, în zilele de luni- joi, între ore-
le 8.00-16.30 ºi vineri între orele 8.00-
14.00. Observaþiile publicului se pri-
mesc  zillnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str.
Petru Rareº, nr. 1. fax: 0251/419.035,
e-mail office@apmdj.anpm.ro.

Anunþul tãu!
Cabinetul individual de insolvenþã

Durlã Sorin Daniel notificã toþi creditorii
privind deschiderea procedurii falimen-
tului prevãzutã de legea 85/ 2006 împotri-
va debitoarei S.C. JIGLARU COMPANY
SRL cu sediul în comuna Leu, judeþul
Dolj, numãr de înregistrare în Registrul
Comerþului J16/  1528/1991, CUI 2313055.
Dosarul este înregistrat la Tribunalul Dolj.
Str.Brestei, nr.12, Craiova, secþia a -II-a ci-
vilã, cu numãrul 8205/ 63/ 2013. Conform
hotãrârii nr. 291 din 21 aprilie 2016,  ter-
menul limitã de depunere a creanþilor din
timpul procedurii este stabilit pentru
12.05.2016. Termenul limitã pentru verifi-
carea creanþelor, întocmirea, afiºarea ºi
comunicarea tabelului suplimentar al
creanþelor este 19.05.2016.  Termenul li-
mitã pentru soluþionarea eventualelor
contestaþii ºi afiºarea tabelului definitiv
consolidat al creanþelor este 02.06.2016.

SC HEINEKEN ROMANIA S.A. re-
prezentatã de Tulba Cosmin Marcel titu-
lar al proiectului “DEMOLARE CLÃDIRE
CORP C25-HALA FERMENTARE ªI
CONSOLIDARE PARÞIALÃ CLÃDIRE
C21-SECÞIE FIERBERE” anunþã publi-
cul interesat asupra luãrii deciziei etapei
de încadrare de cãtre Agenþia pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj; proiectul nu se su-
pune evaluãrii impactului asupra mediu-
lui ºi nu se supune evaluãrii adecvate, în
cadrul procedurilor de evaluare a impac-
tului asupra amediului ºi de evaluare
adecvatã pentru proiectul “DEMOLARE
CLADIRE CORP C25-HALÃ FERMEN-
TARE ªI CONSOLIDARE PARÞIALÃ
CLÃDIRE C21-SECÞIE FIERBERE” pro-
pus a fi amplasat în Municipiul Craiova,
Calea Severinului, nr. 50, judeþul Dolj.

Proiectul deciziei de încadrare ºi mo-
tivele care o fundamenteazã pot fi con-
sultate la sediul Agenþiei pentru Protec-
þia Mediului Dolj din Municipiul Craiova,
str. Petru Rareº, nr. 1, jud. Dolj, în zilele
de luni- joi, între orele 8.00 – 16.30 ºi vi-
neri între orele 08.00 – 14.00, precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet http://ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5 zile
de la data publicarii prezentului anunþ
pânã la data de 04.05.2016.

OFERTE SERVICIU
Angajez personal frizerie /
coafurã, manichiurã, pedichiu-
rã. Telefon: 0764/125.224.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae doresc sã fiu
angajat la un patron cu ma-
ºina proprie, marca Espero.
Telefon: 0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avan-
tajoase. Telefon: 0766/
359.513.
Fac menaj la bãtrâni. Tele-
fon: 0749/545.425.
Tapiþer la domiciliu. Telefon:
0768/623.964; 0351/
416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Bucureºti,
Dristor, 24.000 Euro. Exclus
agenþii. Telefon: 0724/167.883.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2 came-
re decomandate, microcen-
tralã, coloanã apã separat,
etaj 4/10 - Ciupercã. Tele-
fon: 0746/660.001.
3 - 4 CAMERE

Apartament 4 decomanda-
te toate îmbunãtãþirile. Tele-
fon: 0745/ 995.125.

CASE
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canalizare
la poartã, teren 4500 mp, li-
vadã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã mobilatã 3 came-
re, sat Mogoºeºti, comuna
Goieºti - Dolj. Telefon: 0351/
460.839; 0760/ 024.474.
Casã mare boiereascã cu
toate utilitãþile superîmbunã-
tãþitã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
VÂND casã+teren, zona Iz-
voru Rece. Telefon: 0763/
359.072.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu - Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând teren intravilan 4100
mp  la10 km Craiova cu
pomi, vie, grãdinã flori. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând – sau schimb teren in-
travilan 4300 mp la 10 km
de Craiova, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
VÂND teren împrejmuit zona
Selgros, 750 mp, 22 Euro/
mp. Telefon: 0729/170.160.

Vând 3690 mp teren intra-
vilan în Cârcea tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.
Vând teren Lot 500 mp Cra-
iova - Cartier ªimnicu de
Jos la DJ – cadastru. Tele-
fon: 0744/563.823.
Vând terenuri locuri casã la
ªoseaua Naþionalã Craio-
va- Bechet, localitatea Secui.
Preþ convenabil. Telefon:
0764/214.269.
Vând teren 1000 m Cârcea
10.000 Euro. Telefon: 0752/
641.487.
Vând 5000 m gara Pieleºti,
20.000 Euro ºi parcelat. Te-
lefon. 0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

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

AUTO
STRÃINE

Vând auto Volkswagen Golf
4 din 2002, înmatriculat în
România, benzinã. Detalii la
telefon: 0768/954.944.
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprietar-
de nouã, super întreþinutã,
toate consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un de-
fect. Telefon: 0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6. Inmatri-
culata RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer Condi-
tionat; 6 airbaguri; - Geamuri
Electrice; Inchidere centraliza-
ta; ABS; Servodirectie; Xenon;
- Interior recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Relatii la te-
lefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând bicicletã damã, giur-
giuvele vopsite, cu geamuri,
presã hidraulicã mase plas-
tice, 2 butelii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând þuicã. Telefon: 0747/
674.714; 0745/751.558.
Vând cuier mare. Telefon:
0742/884.839.
Vând gãini pitice COCHIN-
CHINA outoare. Telefon:
0721/483.933.
Vând 12 bucãþi taburele din
lemn melaminat. 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 zin-
catã 2/1 m, drujbã electricã
Einºel cu lanþ rezervã - 220
lei. Telefon: 0770/303.445.
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C.N. TRANSELECTRICA S.A., Sucursala de Trans-
port Craiova, titular al proiectului “Retehnologizare Sta-
þie 220/110 kV Turnu Severin Est”, anunþã publicul inte-
resat asupra luãrii deciziei de încadrare de cãtre Agenþia
pentru Protecþia Mediului Mehedinþi în cadrul procedu-
rii de evaluare a impactului asupra mediului pentru pro-
iectul menþionat, propus a fi amplasat în intravilanul
municipiului Drobeta Turnu Severin, judeþul Mehedinþi.

Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi din str. Bãile Române nr.
3, Drobeta Turnu Severin, în zilele de luni-vineri, între
orele 08-14, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet
http://apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la
data publicãrii prezentului anunþ.

 În conformitate cu art.57 alin.1-5 ºi art.58 din Legea nr.188/1999 privind Statutul func-
þionarilor publici, republicatã, Camera Agricola Dolj organizeazã concurs de recrutare pen-
tru ocuparea unei  funcþii publice de execuþie vacante de consilier, grad profesional debu-
tant, din cadrul Serviciului Coordonare Centre Locale de Consultanta Agricola.

Condiþii specifice de ocupare:
         - studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv,studii superioare de

lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalenta în domeniul stiintelor ingine-
resti –ingineria resurselor vegetale si animale;

         - cunostinþe operare pe calculator – nivel mediu.
De asemenea, candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale prevãzute de art. 54

din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, cu modificãrile ºi completãri-
le ulterioare.

Concursul se organizeazã la sediul Camerei Agricole Dolj din Str. Ion Maiorescu, nr. 4, în
data de 06.06.2016, ora 10,00 (proba scrisã) ºi 08.06.2016 (proba de interviu)

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicã-
rii în Monitorul Oficial al României, Partea a-III-a, pana cel tarziu pe 17.05.2016 ora 16.00,
la sediul Camerei Agricole Dolj din Mun. Craiova, Str. Ion Maiorescu, nr. 4, parter.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu documentele
prevãzute la art. 49 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ºi
dezvoltarea carierei funcþionarilor publici, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

          Actele solicitate candidatilor ºi bibliografia se afiºeazã la sediul Camerei Agricole
Dolj ºi pe site-ul Canerei Agricole Dolj www.cameraagricoladolj.ro.

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Camerei Agricole Dolj din Mun. Craiova, Str.
Ion Maiorescu, nr. 4, parter ºi la telefon: 0251- 417.298.

Vând maºinã cusut, frigider,
ºifonier, canapea, fotolii,
scaune, bibliotecã, aspira-
tor, masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Producãtor - vând puiet flo-
rifer, gladiole Olandeze la kg
ºi cepe florifere chiparoase
(tuberoze) anul III. Telefon:
0727/714.184.
Vând combinã JOHN DEE-
RE-730. Telefon 0772/
096.357.
Vând cutie metalicã pentru
pãstrat armã de vânãtoare.
Telefon: 0721/995.405.
Vând covor persan 2200/
1800 bine întreþinut - 80 lei,
cruce marmurã scrisã 1200/
400/100- 80 lei, sãpun de
casã 5 lei kg, televizor color
Grunding cu telecomandã -
70 lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând TV color D- 102 cm, cã-
rucior handicapat, pat mecanic,
schelã construcþii, sobã cãrãmi-
dã completã, polizor 2500W.
Telefon: 0768/083.789.
Vând 8 jaluzele metalice (4
gri ºi 4 albe). Telefon: 0251/
452.233.
Vând 1 loc de veci Cimitir
Lascãr Catargiu - Craiova.
Telefon: 0728/964.686.
Vând COMBINÃ CP.12 ºi LADA
1025 (eventual subansamble).
Telefon: 0730/304.591.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.
Vând maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã Singer, casã de
marcat Samsung pentru fir-
me. Telefon: 0727/884.205.
Vând bicicletã copiii cu 3 roþi
- 60 lei negociabil, cãruþ co-
pil sport - 50 lei. Telefon:
0351/181.202.

Vând robot (PLANETARIA)
3 funcþii marcã germanã,
hainã de piele de cãprioarã
nouã lungã ºi Mouline  pen-
tru cusut goblen. Telefon:
0752/236.667.
Vând frigider 320 litri, bo-
canci, ghete, pantofi militari
noi piele negru, piese Da-
cia noi, calculator instruire
copii prin televozor, telefon
Eboda sigilat, piei bovinã ºi
oaie vopsite. Telefon: 0735/
445.339.
Vând loc de veci Sineasca
douã gropi suprapuse, bo-
canci din piele mãrimea 43
îmblãniþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã cuþite de ghiloti-
nã noi-1,15ml preþ 100 lei.
Telefon: 0351/808.490 dupã
ora 16.00.
Vând cauciuc 155x 13 cu
jantã, cârlige jgheaburi aco-
periº,  aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular (flex) D 125 /
850W, canistre aluminiu  20
litri noi, reductor oxigen su-
durã, alternator 12vV nou,
arzãtoare gaz sobã D 600.
Telefon: 0251/427.583.
Vând cãrucior din lemn cu
roate cu ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Negociabil.
Telefon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de tricotat Fine-
þea, triploc, maºinã de surfi-
lat. Telefon: 0745/589.825.
Vând hotã nouã, mãturã elec-
tricã. Telefon: 0351/459.314.
Vând cadru metalic inox nou
pentru handicap, masã sufra-
gerie 6 persoane, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/446.918.

Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radiator
cu 3 trepte ALASCA nou.
Telefon: 0770/687.430.
Caut electrician pentru un Vol-
vo, cãrucior pentru copii, te-
levizor Goldstar, maºinã de
cusut Ileana, bicicletã copii, 4
gropi suprapuse Romaneºti.
Telefon: 0729/977.036.
Vând cãruþ sport copii, ma-
ºinã de spãlat Alba Lux, bar-
cã artizanalã, camerã auto.
Telefon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând convenabil sau scimb cu
un calorifer de fontã folosit un
calorifer de tablã 1,20 / 0,60 ne-
folosit. Telefon: 0720/231.610.
Vând loc de veci cimitirul Si-
neasca – Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m zona N. Te-
lefon: 0764/271.285.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez apartament 2 came-
re, decomandate, etaj 2, ul-
tracentral, microcentralã, aer
condiþionat, liniºte ºi igienã
deplinã, înconjurat de verdea-
þã. Telefon: 0722/956.600.
Ofer spre închiriere aparta-
ment 3 camere ultracentral.
Prefer familie intelectuali. Te-
lefon: 0756/790.172.
Inchiriez pe termen lung
apartament 2 camere deco-
mandate,. mobilat, recent re-
novat, zona Grãdina Botani-
cã. Telefon: 0767/ 008.528.

CERERI ÎNCHIRIERI
Caut camerã. Telefon:
0764/308.822.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restaurant 50 locuri
(Piaþa Gãrii). Telefon: 0744/
629.775.

Închiriez teren pentru am-
plasare a 5 magazine între
blocuri vad foarte bun. posi-
bilitate de cumpãrare. Tele-
fon: 0761/665.763.

DIVERSE
Achiziþionez cãrþi pentru bi-
bliotecã. Telefon: 0351/
449.469 dupã ora 20,30.
Singura argintãr ie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect.  Telefon: 0351/
423.493.

PIERDERI
1. S.C. ELUSAN COM SRL J
16/ 230/ 1998; 2. S.C.ESSA
SRL J 16/ 557/ 2001; 3. S.C.
EUROCAS CONSTRUCT SRL
J 16/ 440/ 2000; 4. S.C. OLVIO
SRL J16/ 732/ 2000; 5.IOVAN
CONSTANTIN ºi ROZALIA
SNC; J16/ 2508/1993; 6. S.C.
SAMGHE SRL J 16/ 639/
1998; 7. S.C. BUN STAN
PROD COM SRL J16/ 2585/
1993; 8. CENTRUL INTERNA-
ÞIONAL DE LIMBI MODERNE
APLICATE SRL J16/ 890/ 1998;
9. S.C. BELUCS SRL J16/
1045/ 1998; 10. S.C. EURO-
LEASING SRL J16/ 158/1998.

Se anuleazã Certificatul de
înregistrare, certificatele de
autorizare, anexele ºi cer-
tificatele constatatoare la ur-
mãtoarele societãþi:

CONDOLEANÞE
Rectorul Universitãþii din
Craiova ºi membrii Con-
siliului de Administraþie  al
Universitãþii din Craiova
transmit sincere condo-
leanþe Doamnei Director,
Ionela Mic, în clipele de
mare tristeþe pricinuite de
trecerea în nefiinþã a so-
þului sãu. Sincere condo-
leanþe familiei îndoliate!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Voleiul masculin craiovean ºi-a
trecut în cont, pentru întâia oarã
în istorie, titlul naþional, dupã ce
SCM Universitatea a dispus, marþi
searã, de ACS Municipal Zalãu, cu
3-1, în deplasare, rezultat identic
ºi la “general”.

Primul set al confruntãrii finale
a revenit, la limitã, bãieþilor lui Dan

VVVVVoleibaliºtii Craiovei, în premierã, stãpâni absoluþioleibaliºtii Craiovei, în premierã, stãpâni absoluþioleibaliºtii Craiovei, în premierã, stãpâni absoluþioleibaliºtii Craiovei, în premierã, stãpâni absoluþioleibaliºtii Craiovei, în premierã, stãpâni absoluþi

Meciurile finalei

Meci 1, 17 aprilie: Craiova – Zalãu   3-1 (23-25, 25-19, 25-19, 25-22)

Meci 2, 18 aprilie: Craiova - Zalãu   3-1 (25-18, 25-17, 24-26, 25-20)

Meci 3, 25 aprilie: Zalãu – Craiova   3-2 (25-22, 19-25, 14-25, 25-16, 15-6)

Meci 4, 26 aprilie: Zalãu – Craiova   1-3 (23-25, 25-16, 20-25, 24-26)

Echipa campioanã
a fost compusã din:

Jucãtori
Laurenþiu Licã (cpt)
Gabriel Ghionea
Bogdan Ene
Mihai Mãrieº
Cristian Bartha
Oleksiy Klyamar
Ivan Mihaij
Rãzvan Vâlcelean
Andrei Georgescu
Vlad Cuciureanu
Filip Todor
Laurenþiu Marciu
Mirel Popa
Praia Mendonca Filho Kleist
Antrenori
Dan Pascu
Claudiu Mitru

Pascu, 25-23, în pofida faptului cã
gazdele reuºiserã o revenire spec-
taculoasã, de la 13-18 la 18-18.

Zalãul ºi-a luat revanºa în man-
ºa secundã, câºtigatã la o diferenþã
confortabilã, 25-16, dar alb-albaºtrii
au trecut din nou la conducere, la ca-
pãtul unui act în care s-au aflat în
permanenþã în pole-position, 25-20.

Setul patru s-a desfãºurat sub
semnul unui echilibru pregnant ºi
a avut nevoie de prelungiri: 26-24.
Astfel s-a încoronat SCM U Cra-
iova, întrerupând o supremaþie a
echipelor din Zalãu ºi Constanþa
(desfiinþatã în acest sezon), care
câºtigaserã ultimele 6 titluri.

Craiovenii au suferit doar douã
înfrângeri în acest sezon, ambele
pe terenul formaþiei din Zalãu, care,
la fel ca anul trecut, trebuie sã se
mulþumeascã cu titlul de vicecam-
pioanã.

Triumful de la volei masculin
este ºi primul pentru Craiova dupã
o pauzã de 23 de ani. Ultimul mare
succes fusese obþinut de echipa de
handbal masculin, care a câºtigat
Liga Naþionalã în 1993.

Voleibaliºtii craioveni au ajuns
asearã acasã ºi au prezentat meda-
liile de aur în pauza meciului de
handbal feminin dintre SCM Cra-
iova ºi U Cluj, din cadrul optimilor
de finalã din Cupa României.

Programate sãptâmâna trecu-
tã, dar amânate pentru marþi, sfer-
turile dintre ªtiinþa Danubius Be-
chet ºi Dunãrea Bistreþ, respectiv
Recolta Ostroveni ºi Metropolitan
Iºalniþa au dat câºtig de cauzã for-
maþiilor gazdã. În disputa din Port,
care a opus locului 5 din play-off-
ul elitei doljene liderul din play-out
ºi finalista ediþiei trecute, a fost
3-1, în vreme ce în cealaltã în-
cleºtare, între ocupanata poziþei a

Manchester City ºi Real
Madrid au încheiat fãrã goluri,
marþi searã, în turul primei
semifinale din UCL. Dacã
amfitrionii n-au avut nici mãcar

Astãzi, 22:05

ªahtior Doneþk – FC Sevilla Dolce 1
(Arbitru: Szymon Marciniak – Polonia)

Villarreal – FC Liverpool PRO TV, Dolce 2
(Arbitru: Damir Skomina – Slovenia)

Manºa secundã va avea loc joia viitoare.

DIGI SPORT 2

13:00 – TENIS (F) – Turneul de la Rabat, în
Maroc: ziua a 4-a.

DIGI SPORT 3

18:00 – FOTBAL DE SALÃ – Liga 1: Spicom
Sfântu Gheorghe – CS United Galaþi / 19:30 –
VOLEI (F) – Divizia A1, play-off, finala: CSM
Târgoviºte – Alba Blaj.

DIGI SPORT 4

19:30 – POLO – Super Liga Naþionalã: CSM Digi
Oradea – Dinamo.

DOLCE SPORT 1

22:05 – FOTBAL – Liga Europa: ªahtior Doneþk

FOTBAL – CUPA ROMÂNIEI – FAZA JUDEÞEANÃ

S-a conturat tabloul
semifinalistelor

4-a din play-off ºi a 2-a clasatã
din play-out, s-a înregistrat un
rezultat limitã, 1-0.

În primele douã partide, Viito-
rul Cârcea (locul 2 în play-off)
surclasase, cu 6-1, în deplasare,
pe Aktiv Padea (locul 8 în seria 2
a ligii secunde), iar Inter Secui
(liderul seriei 5) furnizase supri-
za în faþa Dunãrii Calafat (locul
3 în play-off), scor 3-1, pe pro-
priul teren.

LIGA EUROPA – SEMIFINALE –
PRIMA MANªÃ

LIGA CAMPIONILOR – SEMIFINALE – PRIMA MANªÃ

Remizã “albã” între City ºi Real
o ocazie în tot meciul, “galacti-
cii” (fãrã Cristiano Ronaldo –
nerefãcut dupã o accidentare,
dar cu ºanse mari de a evolua
în retur) ºi-au trecut în cont

trei oportunitãþi, toate dupã
minutul 70, prin Jese (barã),
Casemiro ºi Pepe (care l-a luat
la þintã pe Hart din doar câþiva
metri).

Manchester City: Hart –
Sagna, Kompany, Otamendi,
Clichy - Fernando, Fernandin-
ho – Jesus Navas (Sterling
77), De Bruyne, David Silva
(Iheanacho 40) – Aguero.
Antrenor: Manuel Pellegrini.

Real Madrid: Keylor Navas
– Carvajal, Pepe, Sergio
Ramos, Marcelo – Modric,
Casemiro, Kroos (Isco 90) -
Bale, Benzema (Jese 46),
Vazquez.. Antrenor: Zinedine
Zidane.

Manºa întâi a celeilalte
semifinale, dintre Atletico
Madrid ºi Bayern Munchen, s-
a jucat asearã.

Retururile acestor jocuri
sunt programate sãptãmâna
viitoare, într-o ordine inversã,
în 3 ºi 4 mai.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
– FC Sevilla.

DOLCE SPORT 2
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Villarreal – FC

Liverpool.
EUROSPORT 1

13:00 – CICLISM – Turul Turciei: etapa a 5-a /
15:00, 21:00 – SNOOKER – Campionatul Mondial,
la Sheffield, în Regatul Unit: semifinale.

EUROSPORT 2
15:00, 20:00 – TENIS (M) – Turneul de la

Estoril, în Portugalia.
PRO TV

22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Villarreal – FC
Liverpool.

Un nou titlu de campioanã, la sporturile de echipã, dupã 23 de ani!Un nou titlu de campioanã, la sporturile de echipã, dupã 23 de ani!Un nou titlu de campioanã, la sporturile de echipã, dupã 23 de ani!Un nou titlu de campioanã, la sporturile de echipã, dupã 23 de ani!Un nou titlu de campioanã, la sporturile de echipã, dupã 23 de ani!Un nou titlu de campioanã, la sporturile de echipã, dupã 23 de ani!Un nou titlu de campioanã, la sporturile de echipã, dupã 23 de ani!Un nou titlu de campioanã, la sporturile de echipã, dupã 23 de ani!Un nou titlu de campioanã, la sporturile de echipã, dupã 23 de ani!
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Steaua – Pandurii, duminicã, ora 20.30
Viitorul – ASA, luni, ora 18
Astra – Dinamo, luni, ora 20.30

Play-off, etapa IX-aPlay-off, etapa IX-aPlay-off, etapa IX-aPlay-off, etapa IX-aPlay-off, etapa IX-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.

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

Play-out, etapa IX-aPlay-out, etapa IX-aPlay-out, etapa IX-aPlay-out, etapa IX-aPlay-out, etapa IX-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

Popescu – Debut perfect pen-
tru puºtiul de 19 ani, echipa a câº-
tigat fãrã ca el sã primeascã gol ºi
pe final a apãrat un penalty. E ade-
vãrat nu a avut prea mult de lucru
preþ de 90 de minute, coechipierii
l-au protejat, dar atunci când a avut
intervenþii acestea au fost sigure,
au denotat încredere, tupeu. În
plus, a dovedit un joc bun de pi-
cior, degajãrile sale fiind impeca-
bile. Nu ºtim cât de mult îºi poate
ghida defensiva, fiindcã îi lipseºte
experienþa.

Dumitraº – Evoluþie bunã în
prima reprizã, în cuplu cu Bãluþã
au reuºit sã destabilizeze defensi-
va adversã. În partea secundã, pe
final în special, a fost panicã în
banda sa, gazdele având mai mul-
te lovituri de colþ, din care au apã-
rut ocazii.

Acka – A jucat puþin ºi s-a ac-
cidentat la o fazã în care s-a com-
plicat ºi le putea prilejui gazdelor
deschiderea scorului, iar lui Popes-
cu un debut de meci infernal.

Popov – Evoluþie bunã a bulga-

Pase scurte, pase lungi

Un om avea mai
mulþi copii. Unuia
îi acorda mult mai
puþinã atenþie decât

celorlalþi. Finan-
ciar, copilului nu-
i lipsea nimic,

însã afectiv era negli-
jat, nu primea nici un sfert din aten-
þia de care beneficiau fraþii sãi, unii
dintre ei chiar corigenþi. Era ascul-
tãtor, isteþ, premiant, însã abia iz-
butea sã obþinã un dram de afecþi-
une, abia primea un zâmbet când
prezenta carnetul cu note mari.
Orice-ar fi fãcut, nu izbutea sã in-
tre în graþiile familiei. Într-o zi, fiul
ignorat devine celebru ºi vine aca-
sã cu cununa de lauri pe frunte.
Dintr-o datã se simte asaltat din
toate pãrþile de felicitãri, este acla-
mat. Este puþin încurcat, fiindcã
pe mulþi dintre cei care-l îmbrãþi-
ºau aproape cã nu-i cunoaºte. Rude
care-l salutau distant, acum ºi-l
arogau ca pe cel care a adus glorie
neamului. Toþi vor o frunzuliþã de
laur, toþi se mândresc acum cã unul
de-al lor este cel mai bun. Este fe-
ricit cã are parte de asemenea pri-
mire, aproape cã îi dau lacrimile.
ªtie cã a obþinut totul aproape de
unul singur, dar ar împãrþi gloria
cu toatã lumea pentru aceste clipe

de sãrbãtoare generalã. Se întrea-
bã dacã de acum încolo va fi privit
altfel, dacã va fi mângâiat pe creº-
tet precum fraþii sãi, dacã acest
trofeu va schimba situaþia sa. Spe-
rã cã va fi recunoscut în sfârºit ca
„unul de-al lor”.

Marþi seara, echipa masculinã
de volei a Craiovei a devenit pen-
tru prima oarã campioanã naþiona-
lã. Dupã ce a pierdut un singur meci
din cele 22 disputate în sezonul
regulat, echipa lui Dan Pascu ºi-a
adjudecat cu 3-0 semifinala cu Baia
Mare ºi cu 3-1 finala cu Zalãul.
Titlul nu vine întâmplãtor, este pa-
sul cel mare, dupã un argint obþi-
nut acum 3 ani ºi bronzul de anul
trecut. Media de spectatori la me-
ciurile bãieþilor este de câteva sute
de spectatori, cam 10 % din capa-
citatea Sãlii Polivalente. Sigur, bu-
getul a fost unul pe mãsurã, în
concordanþã cu performanþa obþi-
nutã, dar publicul a rãmas setat pe
fotbal, baschet ºi chiar pe hand-
bal, aproape ignorând echipa de
volei care câºtiga pe bandã rulantã
ºi care se lupta pentru titlu. Volei-
baliºtii au profitat de absenþa unui
adversar foarte puternic, dupã dis-
pariþia colosului Tomis Constanþa,
dar un titlu este un titlu, iar mun-
ca, talentul ºi dãruirea celor care l-

Parabola fiului ignoratParabola fiului ignoratParabola fiului ignoratParabola fiului ignoratParabola fiului ignorat
au adus sunt mai mult decât lãu-
dabile. Nu puþine au fost conferin-
þele de presã în care antrenorul ºi
bãieþii sãi aproape cã implorau lu-
mea sã vinã la meciuri, nu puþine
au fost acþiunile de promovare a
meciurilor în diverse locaþii din
oraº. Dupã titlul cucerit la Zalãu,
site-urile de socializare ºi forumu-
rile au fost invadate de laude:
„Campionii noºtri”, „Suntem cei
mai buni dintre români”, „Toatã
lumea ºtie, titlul e-n Bãnie”. Mãcar
în ceasul al doisprezecelea, craio-
venii au reacþionat. Mulþi dintre cei
care postau la foc automat nici nu
ºtiau cã avem echipã de volei. Cel
mai jenant moment a fost la cupla-
jul baschet-volei, când dupã me-
ciul baschetbaliºtilor, din sferturile
de finalã, aproape jumãtate din
spectatori au pãrãsit sala, deºi vo-
leibaliºtii intraserã deja pe teren
pentru al doilea meci din finalã. Se
pregãteau sã facã un alt pas mare
spre titlu, dar nu aveau parte de
susþinerea celor pentru care lup-
tau. Sigur, nu e nimeni obligat sã
fie prezent la sporturi care nu-l
pasioneazã, dar orgoliul local ar
trebui sã se resimtã ºi la meciuri,
nu doar pe internet. Mai ales cã
trecuserã 23 de ani de când Craio-
va nu mai luase un titlu...

rului, fãrã erorile din
ultima vreme.

Vãtãjelu – S-a
descurcat bine, dar
o neatenþie, o lipsã
de concentrare ºi
coordonare i-a pro-
vocat entorsa din
repriza a doua. Mo-
goºanu a fost nevoit
sã schimbe astfel

doi fundaºi din cauze obiective.
Bãluþã – A avut cea mai bunã

evoluþie din acest sezon. A pasat
la primul gol ºi a fost cel mai bun
jucãtor al Craiovei în prima re-
prizã. A coborât de multe ori ºi
în defensivã, ajutându-l pe Du-
mitraº, iar dupã ce a fost schim-
bat au existat probleme în apãra-
re pe dreapta. Pãcat cã nu a reu-
ºit sã ºi marcheze, a avut douã
ºuturi pe colþul scurt, respinse de
portar.

Madson – Parcurge ºi el o pe-
rioadã bunã, a alergat mult, a co-
borât de multe ori între fundaºi,
iar la mijloc a pasat eficient. Din
pãcate, nu-ºi regleazã ºutul puter-
nic, care face ravagii, dar deocam-
datã doar în tribune.

Zlatinski – Cãpitanul echipei
a avut din nou o prestaþie la înãl-
þime. A acoperit o suprafaþã mare
de teren, a pasat bine, excelent ºi
pe defensivã, se vede cã ºtie jo-
cul ºi este excelent fizic. Putea în-
toarce o minge în careu spre Ivan
la o fazã fixã, reluând în schimb

peste poartã.
Bancu – Revenit dupã

etapa de suspendare, a fã-
cut un meci grozav, a im-
presionat prin viteza, teh-
nica ºi determinarea sa. S-
a intimidat când a rãmas
singur cu portarul advers,
amintind de faza din ulti-
mul minut de la Târgu
Mureº, de anul trecut. Ac-
þiunea de la golul al doilea
a fost impecabilã, driblând
în margine ºi ºut cu picio-
rul drept, plasat, pe colþul
scurt. Excelentã ºi reacþia
de dupã meci, când a re-
fuzat sã coboare din auto-
car pentru a discuta cu Gigi
Becali, venit la „vânãtoare”
de olteni.

Ivan – Nu trece printr-o perioa-
dã bunã, nu-i iese nimic. A avut o
ºansã de a deschide scorul, la o
fazã asemãnãtoare cu cea din care
a marcat la Ploieºti, anul trecut, dar
acum a ales cea mai proastã solu-
þie, pasând la adversar. Totuºi, uti-
lizarea sa ca vârf de atac a þinut în
prizã stoperii adverºi, a dat posibi-
litate mare de miºcare colegilor din
linia medianã. A jucat bine pentru
echipã.

Nuno Rocha – Pare dezordo-
nat în joc, iar uneori acest lucru îi
deruteazã chiar ºi pe adversari. Pi-
ciorul stâng  parcã îi este strãin, la
prima sa ocazie, când Bãluþã i-a
pasat perfect, a preferat o reluare

cu dreptul, defectuoasã, în locul
unui ºut cu stângul, care s-ar fi
cuvenit. A fost inspirat sã tragã pe
colþul lung la faza deschiderii sco-
rului, deºi Bancu aºtepta liber pasa
în careu.

Iliev – Revenit în teren din cau-
za accidentãrii lui Acka, bulgarul
n-a avut probleme. E lent, dar nici
atacanþii adverºi nu aveau vitezã ºi
nici posibilitãþi tehnice sã-l depã-
ºeascã. Aportul sãu este important
din punct de vedere moral.

Achim – Intrat sã acopere ban-
da stângã, a rezistat atacurilor din
final, nu s-a complicat, degajând
cu dreptul.

Mãzãrache – Trimis pe final sã
hãrþuiascã defensiva adversã, pen-
tru a întârzia aducerea mingii în ju-

mãtatea Craiovei, nu a reuºit sã þinã
de minge. A avut o minge de care
profita, dar nu a reuºit sã termine
acþiunea, preferând o pasã-alibi.

Andrei Vlad – Deºi nu a jucat,
portarul de rezervã al ªtiinþei intrã
în premierã „sub lupã”, din cauza
momentului penibil de dupã meci,
când s-a fotografiat împreunã cu
familia sa alãturi de Gigi Becali.
Târgoviºtean de origine, tânãrul
goal-keeper se înscrie într-o triple-
tã a juniorilor care au creat o ima-
gine proastã clubului, alãturi de Jurj
ºi Hreniuc. ªi tatãl lui Ivan a so-
cializat cu Becali în acelaºi context,
însã Andrei trebuie absolvit de ori-
ce vinã, dupã ce în iarnã a refuzat
un transfer acceptat inclusiv de
conducãtorii clubului sãu.
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