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Fraþii Bacriz  ºi Con-
ducerea Centrului Co-
mercial Oltenia Sucpi
ureazã tuturor salaria-
þilor, comercianþilor, co-
laboratorilor ºi cãlãto-
rilor un Paºte cu bucu-
rii, multe realizãri ºi sã-
nãtate! Fie ca Lumina
Divinã a Sfintei Sãrbã-
tori sã vã aducã tuturor
încredere ºi nãdejde, sã
vã cãlãuzeascã drumul în viaþã, toate visele pe care le fãuriþi
în aceste zile magice de Sãrbãtoare sã se împlinescã!

Paºte Fericit!

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

actualitate / 3
- Eu ºi nd am fost comunicst,
Popescule, eram liberal convins.

Lãsãrea prematurãLãsãrea prematurãLãsãrea prematurãLãsãrea prematurãLãsãrea prematurã
“la vatrã”“la vatrã”“la vatrã”“la vatrã”“la vatrã”
a lui Va lui Va lui Va lui Va lui Valeriu Zgonea!aleriu Zgonea!aleriu Zgonea!aleriu Zgonea!aleriu Zgonea!

Valeriu Zgonea, deputat de Dolj, ex-preºedinte
executiv al PSD ºi preºedinte al Camerei Deputaþi-
lor, a fost exclus din partid cu “tam-tam”, în Comi-
tetul Executiv Naþional al PSD cu “unanimitate de
voturi”. Ceea ce nu se întâmplase, nici la exclude-
rea lui Mircea Geoanã sau Marean Vanghelie, când
au fost înregistrate ºi câteva abþineri. Lãsarea pre-
maturã “la vatrã” a militantului social-democrat,
printr-o decizie radicalã, aºa cum menþionam ºi în
numãrul precedent al cotidianului nostru, ar avea
deplinã, sau poftim parþialã, acoperire moralã, dacã
în spatele ei s-ar afla - în parantezã - ºi câteva lu-
cruri care nu s-au spus, în spaþiul public, insinuân-
du-se doar strãveziu. Contrele sistematice cu parla-
mentarii social-democraþi, antipatia faþã de aceºtia,
acuzaþia de “sifon voluntar la ambasade”, nu pu-
teau fi trecute cu vederea. ªi, totuºi, paranteza se
închide repede.

ªedinþã emoþionantã ieri, la Consiliul Judeþean Dolj.
Deºi luna viitoare ar mai fi o ºedinþã ordinarã, s-a stabilit
totuºi ca dicursurile de bilanþ, dar ºi vorbele dulci de des-
pãrþire sã aibã loc ieri. Începând din mai, candidaþii vor fi
în plinã campanie electoralã ºi poate replicile ar fi mai
tãioase, aºa cã aleºii noºtri au decis ca sã facã ºi poza de
grup, deja tradiþionalã pentru consilierii judeþeni aflaþi la
al doilea sau la al treilea mandat. Multe realizãri, multe
fonduri europene accesate dar se pare cã ar mai fi totuºi
de fãcut, poate în planul ºomajului, a investitorilor, a com-
baterii sãrãciei. Toate aceste probleme se vor regãsi pe
agenda viitorului Consiliu Judeþean.
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Iohannis,
despre problema
dezinfectanþilor:
E clar cã unii nu
ºi-au fãcut datoria

Preºedintele Klaus Iohannis
a declarat, ieri, întrebat dacã a
discutat cu ministrul Sãnãtãþii
despre problema dezinfectanþi-
lor din spitale, cã este clar cã
unii nu ºi-au fãcut datoria,
precizând cã se va face o
analizã ºi vor fi trase conclu-
ziile care se impun. “Este clar
cã aici unii nu ºi-au fãcut
datoria, vom avea o analizã ºi
vom trage concluziile care se
impun”, a spus ºeful statului,
adãugând cã lucrurile nu mai
pot continua aºa ºi cã situaþa
este “pãguboasã”. Parchetul
General s-a autosesizat marþi
în cazul dezinfectanþilor
diluaþi din spitale, dupã
ancheta jurnaliºtilor de la
Gazeta Sporturilor despre
soluþiile folosite în spitale la
dezinfecþie, soluþii care ar fi
diluate. Procurorul general
interimar al României,
Bogdan Licu a declarat, marþi
dimineaþa, înainte de ºedinþa
Consiliului Superior al Magis-
traturii (CSM) cã Parchetul
General s-a autosesizat cu
privire la unele informaþiile
fãcute de jurnalistul Cãtãlin
Tolontan. “În aceastã dimi-
neaþã ne-am sesizat din oficiu
ºi cu privire la ancheta desfa-
ºuratã de cãtre domnul
Tolontan ºi de asemenea am
sesizat secþia de urmãrire
penalã pentru întocmirea unui
dosar în aceastã cauzã”, a spus
Bogdan Licu. Potrivit anchetei
realizatã de Gazeta Sporturilor,
firma Hexi Pharma, care
alimenteazã spitalele din
România cu dezinfectanþi,
livreazã diluanþi cu o cocen-
traþie mult mai micã decât ar
trebui sã fie.

Cioloº a spus cã  nu este interimar, ci va face
o propunere de ministru foarte curând. „Cât de-
spre Opera din Bucureºti, e o instituþie de cultu-

Cioloº: Oamenii creativi ºi cu idei nu au voieCioloº: Oamenii creativi ºi cu idei nu au voieCioloº: Oamenii creativi ºi cu idei nu au voieCioloº: Oamenii creativi ºi cu idei nu au voieCioloº: Oamenii creativi ºi cu idei nu au voie
sã fie excluºi de la Operã de atitudini retrogradesã fie excluºi de la Operã de atitudini retrogradesã fie excluºi de la Operã de atitudini retrogradesã fie excluºi de la Operã de atitudini retrogradesã fie excluºi de la Operã de atitudini retrograde

Potrivit procurorilor, în prima
parte a anului 2009, Ioan Niculae
ar fi încercat sã corupã o serie de
funcþionari publici ºi înalþi demni-
tari ai statului, cu scopul de a-i
convinge sã promoveze o Hotãrâ-
re de Guvern, prin care sã fie acor-

Procurorii DNA Ploieºti au
anunþat ieri, printr-un comunicat
de presã, cã”au admis cererea lui
Ghiþã Sebastian, deputat în Parla-
mentul României, de constituire a
cauþiunii în limita sumei de
59.417.133 lei, prin depunerea de
garanþii reale imobiliare ºi mobilia-
re asupra mai multor bunuri imo-
bile, bunuri mobile reprezentând
echipamente ce aparþin unei socie-
tãþi comerciale ºi opere de artã,
toate în valoare de 86.652.513,50
lei”. La data de 21 aprilie, Sebas-

rã care meritã mai mult decât i s-a
oferit pânã acum, pentru cã la rân-
dul ei poate oferi mai mult. Oame-
nii creativi ºi cu idei nu au voie sã
fie excluºi de acolo de atitudini re-
trograde. Arta în accepþiunea mea
trebuie sã ne înveþe toleranþa, sã
ne incite la curiozitatea pentru nou
ºi frumos, pentru universal, ºi nu
sã întreþinã replierea spre frici de
diferite forme ºi urã. Nu ne vom
câºtiga încrederea în noi înºine ºi
nici nu vom pune mai bine în va-
loare ce avem noi mai de preþ în

culturã prin atitudini naþionaliste. Pe de altã parte
evoluþia acestei instituþii trebuie sã fie una inclu-
sivã ºi nu exclusivã, bineînþeles pentru cei care

doresc sã fie parte a evoluþiei. Opera, în opinia
mea, ar trebui sã fie o instituþie de repertoriu dar
ºi de proiecte. Cred cã vom fi în mãsurã sã anun-
þãm câteva perspective clare în acest sens foar-
te curând’’, a afirmat premierul pe Facebook,
rãspunzând joi unui comentariu pe tema situaþiei
de la Opera Naþionalã.

Cât priveºte reproºurile care i s-au adus legat
de schimbarea ministrului Culturii, Vlad Alexan-
drescu, ºeful Executivului a explicat cã acesta
‘’a lansat reforme, dar voinþa de reforme trebuie
dublatã ºi de tact ºi rãbdare atunci când le pui în
aplicare’’. ‘’Îl apreciez pe Vlad pentru multe lu-
cruri, pentru spiritul sãu reformist, pentru spon-
taneitatea sa, pentru cultura pe care o are, pen-
tru loialitate, º.a.m.d. Iar lucrurile pe care i le
reproºez i le spun direct’’, a adãugat Cioloº.

Premierul Dacian Cioloº a subliniat ieri cã oamenii creativi ºi cu
idei nu au voie sã fie excluºi de la Opera Naþionalã de atitudini

retrograde, anunþând cã va numi un nou ministru al Culturii ‘’foarte
curând’’ ºi cã va veni cu ‘’perspective clare’’ legate de conflict.

Sebastian Ghiþã a pus gaj imobile, echipamente ºi opere
de artã, în contul cauþiunii de 13 milioane de euro

Procurorii DNA au anunþat cã au admis cererea deputatu-
lui Sebastian Ghiþã de constituire a cauþiunii de 13 milioane

de euro prin “depunerea de garanþii reale imobiliare ºi
mobiliare asupra mai multor bunuri imobile, echipamente ce

aparþin unei societãþi comerciale ºi opere de artã”.

tian Ghiþã a mers la sediul DNA
Ploieºti, pentru a depune garanþii
prin care sã acopere cauþiunea de
13 milioane de euro, dispusã de
procurori în dosarul în care are
ºapte capete de acuzare.

Iniþial, DNA Ploieºti a respins
garanþiile mobiliare ºi imobiliare
depuse de deputatul Sebastian Ghi-
þã, considerând cã valoarea bunu-
rilor nu acoperã suma dispusã de
procuror. Parlamentarul este acu-
zat de dare de mitã, ºantaj, douã
infracþiuni de folosire, în mod di-

rect sau indirect, de informaþii ce
nu sunt destinate publicitãþii, cum-
pãrare de influenþã ºi conducerea
fãrã permis. DNA menþioneazã cã
Victor Ponta i-ar oferit o funcþie
de conducere procurorului Liviu

Tudose, acuzat la rândul sãu cã
furniza date din dosare lui Sebas-
tian Ghiþã. Întâlnirea dintre fostul
premier ºi procuror a avut loc la
Palatul Victoria, fiind intermediatã
de Ghiþã.

Emil Boc, Ilie Sârbu, Adriean Videanu, Gheorghe Pogea
ºi Vasile Puºcaº, vizaþi de un nou dosar DNA

Procurorii DNA au disjuns dosarul în care a fost trimis
în judecatã omul de afaceri Ioan Nicolae, fiind investiga-

te posibile fapte de corupþie, vizând foºti înalþi demni-
tari, printre care Emil Boc, Gheorghe Pogea, Adriean

Videanu, Ilie Sârbu ºi Vasile Puºcaº.

date facilitãþi fiscale, privind sub-
venþionarea achiziþiei de îngrãºã-
minte chimice, cu consecinþã di-
rectã în beneficiul financiar al gru-
pului Interagro, fapte pentru care
a fost trimis în judecatã.

În rechizitoriul prin care Ioan

Niculae a fost trimis în judecatã,
procurorii DNA au dispus disjun-
gerea cauzei „în cazul miniºtrilor
ºi a altor funcþionari publici sau
demnitari, precum ºi altor persoa-
ne, implicaþi în circuitul proiectu-
lui de HG sau în demersurile pen-
tru susþinerea actului normativ pri-
vind acordarea de subvenþii la
achiziþia de îngrãºãminte din pro-
ducþia internã, act normativ care
ar fi fost profitabil pentru afaceri-
le grupului Interagro ºi i-ar fi adus
venituri lui Ioan Niculae de câteva
sute de milioane de euro”.

DNA menþioneazã cã pe parcu-
sul urmãririi penale au rezultat date
potrivit cãrora “anumiþi miniºtri, din
cadrul Guvernului, au susþinut pro-

iectul de act normativ care l-ar fi
favorizat pe Ioan Niculae, patronul
Interagro, ºi ar fi produs prejudicii
evidente României, atât pe plan eu-
ropean, cât ºi bugetului de stat.
Printre aceºti miniºtri, actele de ur-
mãrire penalã ( din dosarul lui I.
Niculae-n.r.) i-au evidenþiat pe Emil
Boc – prim ministru, Pogea Gheor-
ghe – ministru al Finanþelor Publice
ºi Videanu Adrian – ministrul Eco-
nomiei, care a exercitat asupra se-
cretarului de stat Harbuz Liviu, fie
anumite forme de presiuni, fie de-
mersuri de persuadare, pentru ca
acesta sã gãseascã soluþii pentru pro-
movarea ºi adoptarea actului nor-
mativ vizat de patronul Interagro”,
aratã DNA în documentul citat.
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Prezenþa pe ordinea de zi a mai
multor proiecte de hotãrâre care au
propus desfãºurarea de evenimente
culturale ºi sportive în luna mai,
luna campaniei electorale, le-a dat
consilierilor din opoziþie motiv sã
suspecteze cã primarul în funcþie
se pregãteºte sã-ºi facã imagine ºi
în acest fel.

Primul atac a fost dat la pro-
iectul prin care se susþine finan-
ciar Festivalul Mondial de Poezie
al Academiei Internaþionale „Mi-
hai Eminescu”. „Din câte ºtiu eu,
datele importante din viaþa lui Mi-
hai Eminescu au fost 15 ianuarie
ºi 15 iunie ºi mi se pãrea normal
ca acest eveniment sã aibã loc în
iunie, dar atunci se terminã cam-
pania electoralã”, a spus consi-
lierul Marian Vasile. Alesul PNL a
arãtat cã sunt neconcordanþe în
proiect, în sensul cã nu se face
distincþie între fundaþie ºi acade-
mie. „În tot raportul se face re-
ferire la o fundaþie. Dacã ne ui-
tãm pe CUI prevãzut în contract,
ne reiese cã este vorba de Insti-
tutul de Cercetare SC Nicolães-
cu-Plopºor. Alocãm o sumã des-
tul de mare, de 120.000 de lei,
unei asociaþii-fantomã. Nu putem

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Colegii lui
Mihai Viteazul

„Doamna primar, ne-aþi promis capul lui Mihai Viteazul”.
„ªi ni l-aþi dat pe al lui Vali Zgonea”. La acest nivel s-au
purtat discuþiile din CLM Craiova , în ºedinþa de ieri, când
s-au votat evenimentele culturale ºi sportive la care sunt
aºteptaþi craiovenii pe parcursul lunii mai.

sã votãm pentru cã nu ºtim cine
este academia ºi cine este funda-
þia”, a spus Marian Vasile.

Calul roºu
ºi capul lui Valeriu Zgonea
A urmat apoi Festivalul „Mi-

hai Viteazul”, care a fost, de de-
parte, ºi cel mai savuros moment
al plenului. De aceastã datã, cel
care a ridicat securea a fost con-
silierul liberal Marinel Florescu.
„Eu am întrebat ºi în ºedinþa de
comisii dacã zilele de 21 ºi 22 mai
au vreo conotaþie în istoria noas-
trã sau pur ºi simplu este o ma-
nifestare a PSD în campanie elec-
toralã. Dacã aþi fi dorit cu adevã-
rat sã îl sãrbãtorim pe Mihai Vi-
teazul, atunci acest eveniment
trebuia sã se întâmple pe data de
1 noiembrie, pentru cã, la 1 no-
iembrie 1599, marele voievod a
intrat cãlare pe un cal alb în Ce-
tatea Alba-Iulia ºi a fãcut Unirea
românilor”.

Florescu a fost ºi mai dur, acu-
zând fãþiº primarul cã se foloseº-
te de imaginea domnitorului pen-
tru a-ºi face campanie electoralã.
„La aproape 416 ani de la intrarea
triumfalã în Cetatea Alba-Iulia a lui

Mihai Viteazul, cãlare pe un cal
alb, doamna primar Olguþa Vasi-
lescu vrea sã intre în Primãria
Craiovei cãlare pe un cal roºu”, a
atins-o Marinel Florescu pe Olgu-
þa Vasilescu.

Ironia a fost completatã cu un
apropo politic la situaþia din interi-
orul PSD, al cãrui protagonist, Va-
leriu Zgonea, fost lider la Dolj, de-
þine porecla „colegul lui Mihai Vi-
teazul”.„Vreau sã îi reamintesc
doamnei primar cã le-a promis cra-
iovenilor capul lui Mihai Viteazul.
Craiovenii aºteaptã sã vã þineþi de
promisiune, doamna primar, ºi sã
ne aduceþi capul lui Mihai Viteazul”,
a spus, triumfãtor, Marinel Flores-
cu.

Prin râsetele din salã, s-a auzit
din rândul aleºilor PNL. ”ªi ne-aþi
dat capul lui Zgonea (n.r. – Valeriu
Zgonea)”.

„Nu am nevoie
de campanie electoralã!”
Primarul Olguþa Vasilescu a în-

ghiþit în sec la gluma cu Valeriu
Zgonea ºi le-a spus consilierilor
cã data pentru Zilele Mihai Vitea-
zul a fost stabilitã de cãtre isto-
rici. „La nici unul dintre eveni-
mentele de luna aceasta nu se
face nici un fel de publicitate
electoralã, iar pe mine nu cred cã
m-aþi vãzut, în patru ani, nicio-
datã urcând pe vreo scenã de Zi-
lele oraºului, de Zilele Mihai Vi-
teazul. Ba mai mult decât atât, la
Zilele Mihai Viteazul nu particip
decât la depunerile de coroane în
calitate oficialã, iar partidele po-
litice niciodatã nu au depus co-
roanã la aceastã festivitate, ci
doar instituþiile. Acest lucru se va
întâmpla ºi anul acesta tocmai

pentru cã am vrut dintotdeauna
sã evitãm publicitate electoralã
când este vorba de niºte eveni-
mente atât de importante pentru
tradiþia ºi istoria oraºului”.

Primarul a încheiat pe un ton
tranºant, declarându-le consilie-
rilor cã nici nu ar avea nevoie sã-
ºi mai facã vreo campanie elec-
toralã. „Poate nu aþi observat, dar
eu nu am intrat în campanie elec-
toralã. Eu nu am panouri prin
oraº, eu nu rãspândesc pliante
pentru cã eu nu mai am nevoie
de campanie electoralã”.

Pentru „Zilele Craiovei”, care
se vor desfãºura în aceeaºi lunã,
s-a votat o finanþare de pânã la
60.000 de euro pe care o va asi-
gura firma Palmyra Fest din Târ-
goviºte care se ocupã de organi-
zarea întregului eveniment.

Deºi a fost votat cu unanimita-
te de voturi, proiectul de hotãrâre
a întâmpinat o opoziþie care a ve-
nit din partea unui singur consi-
lier. Liberalul Marinel Florescu a
susþinut cã nu este o iniþiativã bunã
deoarece „se creazã un precedent
ca o iniþiativã localã sã rezolve niºte
inperfecþiuni sau niºte probleme
nerezolvate în cuprinsul legilor ºi
al normelor de aplicare. Consider
cã nu e normal ca, la Craiova, sã
se întâmple lucrurile într-un fel, la
Bucureºti sau la Iaºi altfel. ªi nici
mãcar discuþiile din familie nu con-
stituie un argument”, a spus Mari-
nel Florescu, fãcând referire la se-
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Consilierii municipali au aprobat, ieri, cu unanimitate de vo-

turi, proiectul de hotãrâre privind vânzarea terenurilor cu des-
tinaþia de curte, aferente construcþiilor cu destinaþia de lo-
cuinþe, cumpãrate în condiþiile Legii nr. 112/1995.

natorul ºi judecãtorul Ion Predes-
cu, care a fost consultat de cãtre
iniþiator la pregãtirea proiectului.
Colegul sãu de partid, liberalul Pa-
vel Badea, a luat, în schimb, cu-
vântul ºi a þinut sã asigure iniþiato-
rul cã PNL va vota acest proiect
pe care îl considerã oportun pen-
tru Craiova.

Reglementarea
unei situaþii de patrimoniu

Înainte de a se trece la vot, con-
silierul Bianca Predescu le-a expli-
cat consilierilor de ce a avut în ve-
dere aceastã chestiune a vânzãrii

terenurilor aparþinând domeniului
privat. Alesul local le-a spus colegi-
lor din CLM cã demersurile pentru
reglementarea situaþiei de patrimo-
niu, una în care se regãsesc mulþi
craioveni, a început mai demult în
þarã, Craiova fiind, din pãcate, mult
în urmã din acest aspect.

„Pentru prima datã în acest man-
dat, a existat voinþa politicã de a
adopta o astfel de hotãrâre prin care
sã reglementãm o situaþie ce priveºte
dreptul de proprietate al mai multor
persoane din Craiova. Începând cu
anul 2000, foarte multe autoritãþi
locale au adoptat soluþii. În 2012,

s-a constatat cã nu se mai poate
interveni prin lege pentru cã ar fi
încãlcate deja drepturi dobândite
dacã s-ar da o lege cu conþinut uni-
tar. Am pus în discuþia Institutului
de ªtiinþe Administrative aceastã
chestiune ºi opinia majoritarã a fost
aceea de a iniþia ºi noi un proiect de
hotãrâre, pe plan local, aºa cum
procedaserã ºi celelalte oraºe, atâta
timp cât prin lege nu se mai poate
interveni. Pentru cã în ultima pe-
rioadã a intervenit o stabilizare a
raporturilor juridice în aceastã ma-
terie, mi-am permis sã iniþiez acest
proiect”, a spus Bianca Predescu,
care a cerut sã îi fie ataºatã toatã
documentaþia pe care a folosit-o la
construcþia proiectului.

Vot în unanimitate
Consilierul municipal a oferit

explicaþii ºi cu privire la consulta-
rea senatorului ºi judecãtorului Ion
Predescu pentru pregãtirea aces-
tui proiect de hotãrâre întrucât, prin
prisma funcþiilor sale, a fost cel
care a conceput legile privind mã-
surile reparatorii în materie imobi-
liarã. „Este firesc, chiar dacã este
tatãl meu, ca sã fi purtat o discuþie

lãmuritoare cu aceastã persoanã
atâta timp cât este cel care a scris
– ºi sunt martor – toate legile pri-
vind mãsurile reparatorii în mate-
rie imobiliarã. Cel puþin pânã în
2004 a lucrat nemijlocit la ele. ªi
pentru a vedea dacã este o voinþã
pozitivã sau negativã de a nu re-
glementa, de aceea am purtat dis-
cuþia. ªi am vãzut cât de frumos
ºi de logic este tot argumentul dat”.
Bianca Predescu a accentuat fap-
tul cã nu este vorba de reglemen-
tarea unei probleme de interes ge-
neral, ºi nu priveºte nici un interes
particular, cu atât mai mult al sãu.
„Eu nu mã aflu într-o astfel de si-
tuaþie, nici rudele mele. Bunicul
meu a construit casa în 1927 ºi nu
a fost luatã de stat niciodatã, ca
atare nu am o problemã personalã
de rezolvat”. Proiectul de hotãrâre
a fost votat, în cele din urmã, cu
majoritate de voturi. Iniþiatorul
Bianca Predescu a fãcut ºi un
amendament, în sensul cã solici-
tanþii pentru cumpãrarea terenuri-
lor pot sã fie proprietarii locuinþei,
dar ºi succesorii în drepturi ai aces-
tora. Amendamentul a fost însuºit
de executivul primãriei.
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Poliþiºtii Brigãzii de Combatere a Crimi-
nalitãþii Organizate (BCCO) Craiova ºi pro-
curorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cra-
iova au organizat, marþi, 26 aprilie a.c., o
acþiune vizând destructurarea unei grupãri
specializate în traffic de droguri. Astfel,
dupã ce un membru al reþelei a fost prins
pe Aeroportul din Craiova, la revenirea din
Italia, au fost fãcute 6 percheziþii domici-
liare, toate în Craiova, la locuinþele sus-
pecþilor. “Din cercetãri a reieºit cã, per-
soanele în cauzã ar fi introdus în þarã, din
Italia, droguri de risc ºi de mare risc, pe
care le-ar fi vândut ulterior pe raza jude-
þului Dolj”, se aratã în comunicatul Poli-
þiei Române. În urma percheziþiilor, poli-
þiºtii au ridicat 32 de pliculeþe cu canna-
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Poliþiºtii de combatere a criminalitãþii organizate ºi procurorii DII-
COT - Craiova au destructurat o reþea de traficanþi de droguri de risc ºi

mare risc. În urma celor ºase percheziþii fãcute în Craiova, oamenii
legii au ridicat 14.000 de lei, zeci de pliculeþe cu droguri ºi opt telefoane

mobile. Doi craioveni, o femeie ºi un bãrbat, au fost arestaþi miercuri
pentru 30 de zile, în acest caz, faþã de alte trei persoane fiind dispusã

mãsura controlului judiciar pentru 60 de zile.
bis, 2 pliculeþe cu o substanþã albã care
urmeazã a fi analizatã pentru a se stabili
dacã este cocainã, 100 de grame de sub-
stanþã pulverulentã de culoare albã, opt
telefoane mobile ºi 14.000 de lei. Cinci
persoane au fost ridicate ºi duse la sediul
DIICOT Craiova pentru a fi audiate de
procurorul de caz 2, pentru douã dintre
ele, o femeie ºi un bãrbat, fiind emise or-
donanþe de reþinere pentru 24 de ore. Joi,
27 aprilie a.c., Daniel Giuliano Camen, de
42 de ani, din Craiova ºi Alina Iuliana Vã-
duva, de29 de ani, ambii din Craiova, au
fost prezentaþi Tribunalului Dolj cu pro-
punere de arestare preventivã, propunere
admisã de instanþã acre le-a emis mandate
pe o perioadã de 30 de zile. De asemenea,

faþã de alte 3 persoane s-a dispus mãsura
controlului judiciar. Cercetãrile sunt con-
tinuate în cauzã, sub aspectul comiterii in-
fracþiunilor de introducere în þarã de dro-
guri de risc ºi de mare risc, trafic de dro-
guri de risc ºi trafic de droguri de mare

risc. Activitatea a beneficiat de sprijinul de
specialitate al Direcþiei Operaþiuni Speciale
– Inspectoratul General al Poliþei Române.
La acþiune au participat ºi luptãtori ai Ser-
viciul pentru Acþiuni Speciale din cadrul
Inspectoraului de Poliþie Judeþean Dolj.

Cercetarea femeii a început în
decembrie 2015, când un craio-
vean i-a sesizat pe ofiþerii Servi-
ciul Judeþean Anticorupþie Dolj cã,
la sfârºitul lunii septembrie-înce-
putul lunii octombrie 2015, Chi-
vu Anca Daniela (46 de ani) a pri-
mit 7.500 euro din 15.000 euro
cât ceruse, lãsându-l pe acesta sã
creadã cã are influenþã asupra di-
rectorului Spitalului Clinic de Ur-
genþã Craiova pentru a o angaja
pe fiica sa pe un post de medic
rezident ginecolog la spitalul pe care
îl conduce ºi, totodatã, cã va inter-
veni pentru obþinerea la rezidenþiat
a unui punctaj ce îi va asigura ocu-
parea unui post pe specializarea gi-
necologie. La aproximativ o sãptã-
mânã dupã ce i-a remis suma de
7.500 de euro, persoana vãtãmatã
s-a întâlnit cu inculpata în faþa ªcolii
nr. 36 Craiova, unde aceasta din
urmã îi solicitase, pentru a-i cere
cu împrumut o sumã de bani. Aco-
lo bãrbatul a aflat cã femeia nu e
“firmã serioasã”, ºi bineînþeles cã
nu a “rezolvat-o” pe fiica sa.

“La data de 15.11.2015, mar-
tora (…) a susþinut examenul de
rezidenþiat pe care l-a promovat,
conºtientizând însã cã punctajul pe
care l-a obþinut este rezultatul ex-
clusiv al rãspunsurilor pe care le-a
dat în lucrare ºi cã nu a primit nici-
un ajutor din partea inculpatei deºi,

Procurorii parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj
au finalizat cercetãrile ºi au trimis-o în judecatã pe
Anca Daniela Chivu, secretara ºefã de la ªcoala
Gimnazialã Nr. 36 ”Gheorghe Bibescu” Craiova
pentru sãvârºirea a douã infracþiuni de trafic de
influenþã, luare de mitã în formã continuatã (trei
acte materiale) ºi douã infracþiuni de înºelãciune în

formã calificatã. Dosarul s-a înregistrat la Tribuna-
lul Dolj, este acum în camera preliminarã, iar la
sfârºitul sãptãmânii trecute instanþa a menþinut
mãsura arestului la domiciliu faþã de femeie. În plus,
în acelaºi dosar mai este inculpatã o femeie, care i-
a dat ºpagã secretarei pentru a-i rezolva angajarea
la o ºcoalã din municipiu.

anterior, aceasta o asigurase cã
poate încercui aleatoriu orice rãs-
puns, întrucât punctajul poate fi
modificat în calculator de persoa-
nele cu care directorul spitalului a
luat deja legãtura. Fiind audiatã,
inculpata Chivu Anca Daniela nu
a recunoscut comiterea acestei fap-
te, declarând cã a primit de la per-
soana vãtãmatã suma de 3000 euro
cu titlu de împrumut, ºi nicidecum
pentru a-i facilita fiicei sale obþine-
rea unui post de medic ginecolog sau
un punctaj mai mare la examenul
de rezidenþiat care sã-i permitã sã
ocupe un astfel de post”, se aratã în
rechizitoriul Parchetului.

ªi-a schimbat numãrul de
telefon ca sã scape de victime

În ianuarie 2016 la Parchetul de
pe lângã Tribunalul Dolj a fost în-
registrat un alt denunþ împotriva

secretarei, o femeie declarând cã
în vara anului 2011, Anca Daniela
Chivu i-a pretins suma de 400 euro
pentru a facilita transferul ºcolar

al fiicei sale, de la Li-
ceul Henri Coandã la
ªcoala Normalã “ªte-
fan Velovan” din Cra-
iova, spunându-i cã
are relaþii în cadrul
I.ª.J. Dolj. Dupã câ-
teva sãptãmâni de la
începerea anului ºco-
lar, vãzând cã fiica sa
nu a fost transferatã
ºi nici nu a fost înre-
gistratã vreo cerere în

acest sens, denunþãtoarea i-a soli-
citat în mod insistent inculpatei sã-
i restituie banii, fapt ce a determi-
nat-o pe aceasta sã-ºi schimbe
numãrul de telefon pentru a nu mai
putea fi contactatã. Abia în vara
anului 2015, denunþãtoarea a intrat
în posesia noului numãr de telefon
al inculpatei ºi sunat-o din nou pen-
tru a încerca sã-ºi recupereze ba-
nii daþi în vara anului 2011. În acest
sens, relevantã este convorbirea
din data de 20.01.2016 dintre de-
nunþãtoare (DOAMNA) ºi inculpa-
ta Anca Daniela Chivu, convorbi-
re înregistratã în baza mandatului
emis de Tribunalul Dolj:

DOAMNA – “Bãi, Anca ce ai de
gând cu banii mei?

CHIVU ANCA DANIELA - Nu
ºtiu sã-þi spun acum nimic, o sã te
sun zilele urmãtoare.

DOAMNA - Astãzi îmi trebuie

urgent 10 milioane.
CHIVU ANCA DANIELA - N-am.
DOAMNA - Deci nu ºtiu ce faci,

nu ºtiu cum te învârþi, mie astãzi îmi
trebuie 10 milioane.

CHIVU ANCA DANIELA - Nu
am cum.

DOAMNA - Auziºi?
CHIVU ANCA DANIELA - Da,

bine. Nu am cum, te sun mai târziu,
cã acum chiar nu.

 DOAMNA - Bã, Anca, deci…
CHIVU ANCA DANIELA - Nu

am cum.
DOAMNA - Sunt 5 ani de zile, tu

nu eºti normalã la cap?
CHIVU ANCA DANIELA - Bine.
DOAMNA - Chiar vrei sã vin sã-

þi fac scandal?
CHIVU ANCA DANIELA - Nu

ai de ce.
DOAMNA - Cum nu am de ce?
CHIVU ANCA DANIELA - Bine,

hai cã nu pot sã vorbesc cu tine
acum. Da?

DOAMNA - Deci, fii atent nu
ºtiu cum te învârþi, astãzi îmi tre-
buie neapãrat 10 milioane.

CHIVU ANCA DANIELA - Bine,
hai cã te sun. Bine, pa”.

Trei ºpãgi … pentru un post
Tot în ianuarie un bãrbat a de-

pus plângere la Parchet în care
explica faptul cã în vara anului
2015, Anca Daniela Chivu i-a pre-
tins suma de 1.500 de lei, din care
i-a remis efectiv 800 lei, pentru a-i
facilita transferul locului de muncã
de la Grupul ªcolar “Spiru Haret”

UCECOM, la ªcoala nr. 32 Craio-
va. În plus, femeia a mai luat bani
de la trei persoane, cãrora le-a pro-
mis cã le angajeazã (culmea) pe
acelaºi post: în perioada sfârºitul
lunii iulie-începutul lunii august
2015, în calitate de membrã a co-
misiei de examinare pentru ocupa-
rea prin concurs a unui post de
secretar la Colegiul Tehnic “Cos-
tin D. Neniþescu” Craiova, în baza
aceleaºi rezoluþii infracþionale, a
pretins ºi primit de la martora de-
nunþãtoare R. C. suma de 2.000
lei, de la martora T. M. suma de
2.500 de lei, iar de la inculpata
Amãrãzeanu Anda Emilia (48 de
ani) suma de 3.000 de lei, pentru
a îndeplini un act ce intra în atri-
buþiile sale de serviciu, respectiv
atribuirea unui punctaj care sã le
asigure candidatelor angajarea pe
postul de secretar scos la concurs,
indiferent de cunoºtinþele deþinute
ºi de conþinutul lucrãrilor, au mai
reþinut anchetatorii în rechizitoriu.

Anca Daniela Chivu, judecatã în
present pentru fals intellectual, a
mai fost cercetatã în douã dosare
penale pentru sãvârºirea infracþiu-
nii de delapidare, respectiv înºelã-
ciune, pentru care s-a dispus cla-
sarea cauzei întrucât inculpata a
achitat prejudiciile produse, aºa
cum rezultã din copiile ordonanþe-
lor depuse la dosarul cauzei. Pro-
curorii au trimis-o în judecatã, în
acelaºi dosar, ºi pe Anda Emilia
Amãzãrean, pentru dare de mitã.

Secretara ºefã de la ªcoala Nr. 36 la judecatã
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MIRCEA CANÞÃR

Valeriu Zgonea, deputat de
Dolj, ex-preºedinte executiv al
PSD ºi preºedinte al Camerei
Deputaþilor, a fost exclus din
partid cu “tam-tam”, în Comi-
tetul Executiv Naþional al PSD
cu “unanimitate de voturi”.
Ceea ce nu se întâmplase, nici
la excluderea lui Mircea
Geoanã sau Marean Vanghelie,
când au fost înregistrate ºi câ-
teva abþineri. Lãsarea prema-
turã “la vatrã” a militantului
social-democrat, printr-o deci-
zie radicalã, aºa cum menþio-
nam ºi în numãrul precedent al
cotidianului nostru, ar avea de-
plinã, sau poftim parþialã, aco-
perire moralã, dacã în spatele
ei s-ar afla - în parantezã - ºi
câteva lucruri care nu s-au
spus, în spaþiul public, insinuân-

du-se doar strãveziu. Contrele
sistematice cu parlamentarii so-
cial-democraþi, antipatia faþã de
aceºtia, acuzaþia de “sifon vo-
luntar la ambasade”, nu puteau
fi trecute cu vederea. ªi, totuºi,
paranteza se închide repede.
Un jurist rezonabil al social-de-
mocraþilor, senatorul ªerban Ni-
colae, apreciazã cã “Valeriu
Zgonea poate contesta teo-
retic în instanþã, excluderea
din partid, pentru a recâºti-
ga calitatea de membru al
PSD, susþinând încãlcarea
statutului”. În opinia lui ªer-
ban Nicolae, retragerea spriji-
nului politic pentru funcþiile de
preºedinte executiv al PSD ºi
preºedinte al Camerei Deputa-
þilor era suficientã. Cum în
toamnã, la alegerile parlamen-

tare, votul va fi pe liste de can-
didaþi, oferte ale unuia sau al-
tuia dintre partide, ºansele de
obþinere a unui nou mandat de
parlamanetar pentru Valeriu
Zgonea, sunt momentan mini-
me. Întrucât, de-a lungul tim-
pului, nu a pregetat sã partici-
pe, el însuºi, la “execuþii suma-
re”, ceea ce i se întâmplã acum
þine mai mult de justiþia imanen-
tã. Paradoxal, în spatele lui, în
anturajul lui,  printre simpatizan-
þii lui, din zilele precedente, nu
s-a mai vãzut nimeni, ceea ce
nu înseamnã cã social-demo-
craþii prezenþi la eveniment, nu-
l vor executa “din stimã ºi onoa-
re” ºi pe Liviu Dragnea, în mo-
mentul în care se va ivi altcine-
va mai puternic. În context,
Valeriu Zgonea îl putea cita pe

Georges Jacques Danton, care
condus în piaþa unde trona ghi-
lotina ar fi strigat “prietenului
sãu apropiat”: “Robespierre,
îmi vei urma”. Lucru care s-
a ºi întâmplat dupã patru luni.
Interesant este faptul cã pre-
gãtind acuzarea lui Danton,
Robespierre nota în caietul sãu:
“Existã la Danton o trãsãturã
care denotã un suflet ingrat ºi
lipsit de valoare”.  Pe pagina
sa de facebook, Valeriu Zgonea
a scris ieri: “Voi continua sã
spun ceea ce simt ºi gân-
desc. Niciodatã nu o sã-mi
vând conºtiinþa. Îi asigur pe
toþi cã rãmân acelaºi om ata-
ºat deplin valorilor ºi prin-
cipiilor social-democrate.
Voi continua sã fiu aproape
de toþi cei care cred cu

adevãrat într-o stângã moder-
nã ºi europeanã” (...). Platitu-
dini facile. Semn cã nu a înþeles
nimic din tot ceea ce s-a întâm-
plat, fiindcã în discuþie poate in-
tra ºi autoritatea moralã a lui
Valeriu Zgonea, de a face astfel
de formulãri. Dacã fiecare doar-
me cum îºi aºterne, deputatul de
Dolj îºi poate face o evaluare a
activitãþii sale concrete în terito-
riu ºi mai ales a aportului, care i
se poate atribui de colectivitãþile
locale din colegiul sãu electoral.
Suntem în Sãptãmâna Patimilor,
dominaþi de spiritul pascal ºi chiar
nu avem chef de reproºuri, de
nicio naturã. Deconturile perso-
nale, ale lui Valeriu Zgonea, cu
amicii sãi politici, cu care a coa-
bitat, lucrativ, de-a lungul timpu-
lui, rãmân de urmãrit.

Pe 22 iulie 2014 se înregistra
la Judecãtoria Craiova dosarul în
care procurorii Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova i-au tri-
mis în judecatã pe Constantin
Nedelea, primarul comunei Mur-
gaºi, pentru comiterea infracþiu-
nilor de abuz în serviciu contra
intereselor publice ºi fals intelec-
tual, Dumitru Palada, administra-
tor al SC Oltana Montaj SA, acu-
zat de comiterea infracþiunii de
complicitate la abuz în serviciu,
fals intelectual ºi uz de fals, ºi
Constantin Adam, diriginte de ºan-
tier la investiþia „Traversare cur-
suri de apã ºi alimentare cu apã în
comuna Murgaºi“, acuzat tot de
abuz în serviciu contra interese-

Primarul comunei MurgaºiPrimarul comunei MurgaºiPrimarul comunei MurgaºiPrimarul comunei MurgaºiPrimarul comunei Murgaºi
condamnatcondamnatcondamnatcondamnatcondamnat

pentru abuz în serviciupentru abuz în serviciupentru abuz în serviciupentru abuz în serviciupentru abuz în serviciu
Primarul comunei doljene Murgaºi, Constan-

tin Nedelea, a fost gãsit vinovat ºi condamnat
pentru abuz în serviciu ºi fals intelectual. Ma-
gistraþii Judecãtoriei Craiova au pronunþat mier-
curi, 27 aprilie a.c., sentinþa în dosarul în care,
alãturi de edil, au mai fost trimiºi în judecatã, în
anul 2014 Dumitru Palada, administrator al SC
Oltana Montaj SA, ºi Constantin Adam, dirigin-

te de ºantier la investiþia „Traversare cursuri
de apã ºi alimentare cu apã în comuna Murgaºi“.
Astfel, primarul a fost condamnat la 1 an de în-
chisoare cu suspendare ºi plata sumei de 4.500
lei cheltuieli judiciare, în timp ce ceilalþi doi in-
culpaþi au primit câte 8 luni de închisoare cu sus-
pendare. Sentinþa nu este definitivã, putând fi
atacatã cu apel la Curtea de Apel Craiova.

lor publice ºi fals intelectual. În
urma cercetãrilor efectuate, anche-
tatorii au stabilit cã, în anul 2007,
Primãria Murgaºi a contractat lu-
crarea de investiþii „Traversare cur-
suri de apã ºi alimentare cu apã în
comuna Murgaºi“, execuþia fiind
atribuitã firmei SC Oltana Montaj
SA Craiova. Contractul, cu o va-
loare totalã de 1.293.058 de lei, a
avut ca obiect extinderea alimen-
tãrii cu apã în satul Veleºti, alimen-
tarea cu apã în satul Rupturile ºi
construirea unui pod în Murgaºi ºi
a fost semnat pe 14 septembrie
2007 de primarul Constantin Ne-
delea (din partea autoritãþii con-
tractante) ºi de Dumitru Palada, ad-
ministratorul SC Oltana Montaj.

Lucrãri achitate
dar neefectuate

Anchetatorii au precizat cã, „în
urma verificãrilor efectuate, a re-
zultat cã o parte din cantitãþile de
lucrãri înscrise în situaþiile de pla-
tã întocmite ºi confirmate nu fu-
seserã executate la data întocmirii
acestora, dar nici ulterior, pânã în
luna noiembrie 2010, când s-a pro-
cedat la inventarierea acestora de
cãtre o comisie numitã în perioada
controlului Curþii de Conturi Dolj“.
De fapt, reprezentanþii firmei au
facturat diverse echipamente ºi lu-
crãri inexistente, iar primarul din
Murgaºi a achitat sumele de bani
cerute de constructor. În urma
verificãrilor fãcute fizic, s-a con-
statat cã lipseau o pompã de in-
cendiu, douã contoare de apã, un
hidrofor, douã ventilatoare, 50 mp
de pereþi tip sandwich, 33 m.p. de
învelitoare, zece metri jgheaburi din
tablã, ºase metri burlane din tablã,
32 de metri de glafuri din tablã, 34
mp pardoseli din ciment sclivisit.
De asemenea, cu ocazia construc-
þiei podului peste pârâul Gemãrtã-

lui, constructorul a  facturat dar
nu a montat 293 de metri cubi de
gabioane umplute cu piatrã brutã,
iar în cazul unui drum nu a folosit
100 de metri cubi de balast. Valoa-
rea totalã a lucrãrilor neexecutate
ºi plãtite constructorului a fost cal-
culatã de Curtea de Conturi la suma
totalã de 57.184 de lei. Procurorii
au mai reþinut în dosar ºi faptul cã
prejudiciul de 57.184 de lei a fost
recuperat în totalitate. Astfel, pe 4
martie 2011, SC Oltana Montaj SA
a predat Primãriei Murgaºi o parte
din echipamentele lipsã, iar pentru
diferenþã s-a convenit compensa-
rea cu contravaloarea unor lucrãri
executate ºi facturate, însã neachi-
tate de beneficiar.

Miercuri, 27 aprilie a.c., Jude-
cãtoria Craiova a pronunþat sentin-
þa în dosar, toþi cei trei inculpaþi
fiind gãsiþi vinovaþi ºi condamnaþi
la pedepse cu suspendare: „Con-
damnã pe inculpatul NEDELEA
CONSTANTIN la pedeapsa de 1 an
închisoare. Dispune suspendarea
condiþionatã a executãrii pedepsei
aplicate inculpatului pe durata

termenului de încercare de 3 ani.
Obligã inculpatul NEDELEA
CONSTANTIN la plata sumei de
4500 lei cheltuieli judiciare statu-
lui. (...) Condamnã pe inculpatul
PALADA DUMITRU la pedeapsa
de 8 luni închisoare. Dispune sus-
pendarea condiþionatã a executã-
rii pedepsei aplicate inculpatului
pe durata termenului de încercare
de 2 ani ºi 8 luni. Obligã inculpa-
tul PALADA DUMITRU la plata
sumei de 600 lei cheltuieli judiciare
statului. (...) Condamnã pe incul-
patul ADAM CONSTANTIN la
pedeapsa de 8 luni închisoare. Dis-
pune suspendarea condiþionatã a
executãrii pedepsei aplicate incul-
patului pe durata termenului de în-
cercare de 2 ani ºi 8 luni. Obligã
inculpatul ADAM CONSTANTIN la
plata sumei de 600 lei cheltuieli
judiciare statului. Cu drept de apel
în termen de 10 zile de la comuni-
care. Pronunþatã în ºedinþa publi-
cã, azi, 27.04.2016”. Inculpaþii, dar
ºi procurorii pot ataca hotãrârea la
Curtea de Apel Craiova.

CARMEN ZUICAN
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În scopul prevenirii apariþiei to-
xiinfecþiilor alimentare, în perioa-
da Sarbãtorilor Pascale când, în
mod tradiþional, consumul unor
cantitãþi de alimente de origine ani-
malã creºte, Direcþia Sanitarã Ve-
terinarã ºi pentru Siguran-
þa Alimentelor Dolj a con-
siderat necesar dispunerea
unor mãsuri specifice, pre-
cum ºi intensificarea con-
troalelor sanitare veterina-
re asupra modului în care
sunt procesate, depozita-
te, transportate ºi valorifi-
cate carnea de miel, ouã-
le, precum ºi alte alimente
de origine animal ºi non-
animala destinate consu-
mului uman.

Este asiguratã
permanenþa  în control

Astfel, Direcþia  Sanitara Vete-
rinara ºi pentru Siguranþa Alimen-
telor Dolj a stabilit un program de
lucru pentru perioada 01.04-
30.04.2016, în baza cãruia, toþi
medicii veterinari din cadrul direc-
þiei sanitare veterinare ºi pentru si-
guranþa alimentelor ºi circum-
scripþiilor sanitare veterinare ºi
pentru siguranþa alimentelor au
efectuat controale ºi verificãri ale
modului în care sunt respectate
condiþiile sanitare veterinare din
toate târgurile de animale, pieþele
agro-alimentare, unitãþile de tãie-
re, procesare, depozitare, valorifi-
care  ºi de alimentaþie publicã .

Peste 500 de firme controlate sanitar-veterinarPeste 500 de firme controlate sanitar-veterinarPeste 500 de firme controlate sanitar-veterinarPeste 500 de firme controlate sanitar-veterinarPeste 500 de firme controlate sanitar-veterinar
Cum era de aºteptat, verificãrile fãcute de in-

spectorii sanitar-veterinari, în zilele de dinaintea
Sãrbãtorilor Pascale, au lãsat în urma lor 45 de
amenzi contravenþionale, peste 78.000 de lei cuan-
tumul amenzilor, 47 de avertismente ºi o ordo-
nanþã de interzicere a activitãþii. Cele mai multe

nereguli au fost descoperite în rândul magazine-
lor generale alimentare. Totodatã, în târgurile ºi
pieþele controlate s-au aplicat amenzi în sumã de
20.000 de lei. Chiar s-a ajuns ºi la mãsura confis-
cãrii a peste 20 de tone de organe de miel aparþi-
nând unui depozit cu produse de origine animalã.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

La nivelul DSVSA Dolj, al cir-
cumscripþiilor sanitare veterinare
ºi pentru siguranþa alimentelor, în
perioada 01.04-30.04.2016  este
asiguratã permanenþa, inclusiv în
zilele de sâmbatã ºi duminicã ºi

este afiºat programul de lucru,
persoana responsabilã ºi numãrul
de telefon la care consumatorii pot
sesiza orice aspect privind neres-
pectarea normelor sanitare vete-
rinare.

Atenþie ce cumpãraþi!
În vederea conºtientizãrii con-

sumatorilor asupra riscurilor pen-
tru sãnãtatea publicã care decurg
în cazul tãierii animalelor  neiden-
tificate  în spaþii neaprobate, fara
documente veterinare ºi fãrã su-
praveghere sanitarã veterinarã,
DSVSA Dolj a informat cetãþenii
prin apariþii în mass-media ºi AN-
SVSA a emis un comunicate de
presã în acest sens.

În toate pieþele agroalimentare
ºi în alte locuri amenajate ºi auto-
rizate în care este valorificatã car-
nea ºi alte produse de origine ani-
malã, este asigurat necesarul de
personal sanitar veterinar ºi per-
manenþa acestuia, inclusiv în zile-
le de sâmbatã ºi duminicã.

În scopul prevenirii  încãlcãrii
legislaþiei  sanitare veterinare  ºi pro-
tecþiei  sãnãtaþii consumatorilor,
DSVSA  Dolj  a efectueat controale
în echipe mixte, Politie, Jandarme-
rie, ANPC, Direcþia de Sãnãtate
Publicã, în acþiuni organizate pri-
vind  produsele de origine animala,
non-animala,  transportul  ºi comer-
cializarea animalelor vii cãtre târ-
guri ºi abatoare. În aceastã perioa-
dã au fost efectuate 503 controale
ºi aplicate 45 de amenzi contraven-
þionale în valoare de 78.800 lei.

Neconformitãþile constatate
au fost sancþionate

Printre neconformitãþi s-au evi-
denþiat cele privind respectarea
regulilor de igienã (depozitare, pe-
reþi, tavan, paviment, spaþii, con-
tract ºi proces verbal DDD,
SNCU, ustensile, utilaje, autocon-
trol, manipulare, luminã fãrã pro-
tecþie, substanþe dezinfectante,
sursã apã caldã, mucegai, corpuri
iluminat, infiltraþii, vestiar, recipien-
te deºeuri, pãstrare substanþe de-
gresante, etc.); neconformitãþi pri-
vind documentarea ºi implemen-
tarea procedurilor bazate pe prin-
cipiile HACCP (monitorizare, lipsa
HACCP, documentaþie); neconfor-

mitãþi legate de produse (eticheta-
re, buletine analizã); neconformi-
tãþi documentare (documente, do-
cumente calitate, trasabilitate); ne-
conformitãþi privind personalul
(fiºe aptitudini, control sãnãtate,
curs igienã, examene medicale) ºi
comercializarea de animale neiden-
tificate, fãrã documente sanitare

veterinare. Activitatea de inspecþie
ºi control continuã pânã pe data
de 30.04.2016.

Magazinele alimentare,
în top neregulilor

Potrivit datelor puse la dispozi-
þie de DSVSA Dolj au fost verifi-
cate 145 de magazine alimentare
ºi 18 hipermarketuri. S-au aplicat
9 amenzi, cu un total de 16.200 lei
ºi 6 avertismente. Pe locul imediat
urmãtor se situeazã unitãþile de ali-
mentaþie publicã ºi baruri – 58 la
numãr. Aici s-au amendat 7 comer-
cianþi, cuantumul total ridicându-
se la 12.000 de lei. patiseriile ºi
cofetãriile au primit ºi acestea vi-
zita controlorilor. Aici, din cele 53

de unitãþi verificate, 2 au fost
amendate ºi alte 5 avertizate. La
regimul maºini transport alimentar
s-a aplicat o amendã de 6.000 de
lei. Morile ºi brutãriile au fost „ca-
dorisite” doar cu câte 5 avertis-
mente. Cea mai puternicã sancþiu-
ne pare sã fie, pânã la acest mo-
ment, confiscare a 20.360 kg or-

gane de miel. La un total de
503 unitãþi verificate au fost
aplicate 45 de amenzi, în cu-
natum de 78.800 lei, 47 de
avertismente, o ordonanþã de
interzicere a activitãþii ºi con-
fiscarea a peste 20 de tone
de organe de miel.

Peste tot în þarã,
aceeaºi situaþie

Neregulile identificate la
nivel naþional, precizeazã
ANSVSA, în timpul con-
troalelor au fost sancþionate

prin aplicarea unui numãr de 439
de amenzi, în valoare totalã de
1.062.360 de lei, acordarea de 299
de avertismente, precum ºi emite-
rea a 22 de Ordonanþe de suspen-
dare a activitãþii ºi 29 Ordonanþe
de interzicere a activitãþii.

Totodatã, au fost retrase de la
comercializare 146.452 bucãþi de
ouã, 95.333 kg de produse alimen-
tare de origine animalã (carcasã
miel, peºte, produse din peºte, car-
ne, produse din carne, lapte ºi pro-
duse lactate) ºi 849 kg produse ali-
mentare de origine nonanimalã (le-
gume, condimente, fãinã ºi paste
fãinoase, produse zaharoase, bãu-
turi rãcoritoare), care erau impro-
prii pentru consumul uman.

Solicitanþii de finanþare europea-
nã nerambursabilã pot depune, în
intervalul 28 aprilie – 31 octom-
brie 2016, proiecte pentru investi-
þii în exploataþii agricole (Submã-

Agenþia pentru Finanþarea Investiþiilor Ru-
rale primeºte, începând de ieri, 28 aprilie 2016,
cereri pentru finanþarea proiectelor de investi-
þii în cadrul primei sesiuni de depunere a pro-
iectelor prin intermediul Programul Naþional de

Dezvoltare Ruralã 2014 – 2020 (PNDR 2020),
pentru anul 2016. Solicitanþii de fonduri euro-
pene pentru agriculturã ºi dezvoltare ruralã au
la dispoziþie peste 541 milioane de euro pentru
submãsurile lansate ieri.

sura 4.1 – sM4.1), pentru instala-
rea tinerilor fermieri (Submãsura
6.1 – sM6.1) ºi pentru dezvolta-
rea fermelor mici (Submãsura 6.3
– sM6.3). Sesiunea anualã conti-

nuã de primire a proiectelor este
deschisã în intervalul 28 aprilie
2016 – 31 octombrie 2016 pentru
sM 4.1, sM 6.1 ºi sM 6.3. În acest
an se deschid, pentru prima oarã,
Submãsura 16.4 „Sprijin pentru
cooperarea orizontalã ºi verticalã
între actorii din lanþul de aprovi-
zionare în sectorul agricol” ºi Sub-
mãsura 16.4a „Sprijin pentru coo-
perarea orizontalã ºi verticalã în-
tre actorii din lanþul de aprovizio-

nare în sectorul pomicol”. Pentru
aceste douã submãsuri, sesiunea
de depunere se desfãºoarã între 28
aprilie 2016 ºi 31 iulie 2016. Mo-
dalitatea de depunere a proiectelor
este cea on-line pe pagina oficialã
a Agenþiei www.afir.info pentru
sM 4.1, sM 6.1, sM 16.4, sM
16.4a. Solicitãrile de finanþare prin
sM 6.3 se depun în format tipãrit
ºi electronic la sediile Oficiul Ju-
deþen Dolj ale AFIR în zilele lucrã-

toare ale sãptãmânii în intervalul
orar 09:00 – 14:00 ºi, în ultima zi
a sesiunii (31 octombrie 2016), în
intervalul orar 09:00 – 16:00. Pen-
tru întocmirea documentaþiei ne-
cesare obþinerii finanþãrii, solicitan-
þii au la dispoziþie Ghidul Solicitan-
tului, care poate fi consultat pe site-
ul Agenþiei, www.afir.info, la
secþiunea „Investiþii PNDR”, în
pagina dedicatã fiecãrei Submãsuri
în parte.

Ieri s-a deschis noua sesiunea
de depunere a proiectelor PNDR
Ieri s-a deschis noua sesiunea

de depunere a proiectelor PNDR
Ieri s-a deschis noua sesiunea

de depunere a proiectelor PNDR
Ieri s-a deschis noua sesiunea

de depunere a proiectelor PNDR
Ieri s-a deschis noua sesiunea

de depunere a proiectelor PNDR
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de depunere a proiectelor PNDR
Ieri s-a deschis noua sesiunea

de depunere a proiectelor PNDR
Ieri s-a deschis noua sesiunea

de depunere a proiectelor PNDR
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Consilierii judeþeni au avut ieri,
penultima ºedinþã din acest man-
dat. Ultima se pare cã nu se mai
pune, fiind campanie electoralã. Un
mandat destul de greu am spune.-
..cu schimbãri în conducerea Con-
siliului, cu miºcãri interesante, dar
ºi controversate. Prima datã ºi-a

pierdut mandatul de vicepreºedin-
te Laurenþiu Ivanovici, odatã cu
ruperea USL-ului, fiindu-i retras
sprijinul. Acesta a fost înlocuit de
Alina Tãnãsescu, pânã atunci, di-
rector la CAS Dolj. Cu doar câte-
va luni înainte de încheierea man-
datului, un alt vicepreºedinte ºi-a
pierdut postul, Cristinel Iovan. De
numele acestuia sunt legate foarte
multe proiecte ale administraþiei ju-
deþene. Modul în care Iovan a pã-
rãsit Consiliul Judeþean a fost strict
legat de o decizie de partid, fãrã
vreo legãturã cu administraþia. Bi-

Consilierii judeþeni, uniþi în ultima pozã de grupConsilierii judeþeni, uniþi în ultima pozã de grupConsilierii judeþeni, uniþi în ultima pozã de grupConsilierii judeþeni, uniþi în ultima pozã de grupConsilierii judeþeni, uniþi în ultima pozã de grup
ªedinþã emoþionantã ieri, la Consiliul Judeþean Dolj. Deºi

luna viitoare ar mai fi o ºedinþã ordinarã, s-a stabilit totuºi ca
dicursurile de bilanþ, dar ºi vorbele dulci de despãrþire sã aibã
loc ieri. Începând din mai, candidaþii vor fi în plinã campanie
electoralã ºi poate replicile ar fi mai tãioase, aºa cã aleºii noºtri
au decis ca sã facã ºi poza de grup, deja tradiþionalã pentru
consilierii judeþeni aflaþi la al doilea sau la al treilea mandat.
Multe realizãri, multe fonduri europene accesate dar se pare
cã ar mai fi totuºi de fãcut, poate în planul ºomajului, a inves-
titorilor, a combaterii sãrãciei. Toate aceste probleme se vor
regãsi pe agenda viitorului Consiliu Judeþean.

roul Judeþean al PSD Dolj i-a re-
proºat cã „a vorbit cu presa” ºi l-a
pus sã demisioneze, nu numai din
funcþia de vicepreºedinte, dar ºi din
cea de simplu membru de partid.
Deºi administraþia doljeanã are cu
ce se lauda la final de mandat, cu
proiecte peste proiecte, cu douã

parcuri industriale, cu un Aeroport
modern, cu investiþii în sãnãtate.-
...toate acestea, preºedinte Consi-
liului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa,
numãrul unul am spune noi, a so-
cial-democraþiei doljene autentice,
este pe locul II pe listele de consi-
lieri judeþeni, interpretabilã listã...

Ion Prioteasa, un preºedinte
diplomat ºi elegant

Ieri, în cadrul ºedinþei ordinare,
s-a luat cuvântul rând pe rând, s-
au spus cuvinte frumoase, atmo-
sfera celor patru ani, în Consiliul

Judeþean Dolj fiind una mai tot tim-
pul civilizatã, respectul a fost la el
acasã, iar conduita a impus-o în
primul rând preºedintele Consiliu-
lui Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.
Acesta a fost motivul pentru care
ºeful administraþiei doljene a dat to-
nul ieri ºi le-a mulþumit tuturor con-
silierilor judeþeni pentru ceea ce au
facut pe parcursul celor patru ani.
O parte dintre aceºtia se vor re-
gãsi ºi în urmãtorul Consiliul, alþii
sunt noi, la un prim mandat. Ion
Prioteasa ºi cei 37 de consilieri ju-
deþeni au cu ce se mândri. Sute de
milioane de fonduri europene ac-
cesate, aeroport modernizat ºi re-
novat, pistã refãcutã 100%, elico-
pter, investiþii în educaþie, în sãnã-
tate, dacã tragi linie lucrurile ies
bine. „Astãzi este cea mai impor-
tantã ºedinþã. Vã mulþumesc pen-
tru tot ceea ce s-a realizat în tot
acest mandat de patru ani ºi vã
spun cu onoare ºi cu plecãciune,
fãrã dumneavoastrã fãrã aportul
dumneavoastrã, al fiecãruia, în
parte nu reuºeam sã facem atâtea
investiþii câte am fãcut pentru acest
judeþ. În perioada 2012-2016, va-
loarea principalelor investiþii ºi pro-
iecte, fie ele finalizate sau iniþiate
ºi derulate de cãtre Consiliul Jude-
þean Dolj, cu fonduri proprii sau
finanþare nerambursabilã, depãºeº-
te 150 de milioane de euro. Peste
130 de milioane de euro, reprezen-
tând mai mult de 80 la sutã din
suma totalã, au fost asigurate din
fonduri europene. Comparativ,

bugetul propriu pentru investiþii al
Consiliului Judeþean Dolj pe anul
în curs este de 11 milioane de
euro. Aºadar, ar fi fost nevoie de
12 ani pentru a realiza din sursele
noastre investiþiile pe care le-am
derulat din fonduri europene în
acest mandat”, a subliniat Ion
Prioteasa, preºedintele Consiliul
Judeþean Dolj.

Daniela Tarniþã :
„Dupã 12 ani de consilier
este cazul sã mã retrag”

Cuvinte frumoase au fost rosti-
te ºi de profesorul Alexandru Brez-
niceanu, care este pe o poziþie eli-
gibilã, ceea ce-i conferã obþinerea
în mod lejer a unui nou mandat de
consilier. ªi prof.univ.dr Daniela
Tarniþã a vorbit de onorabilitate,
despre mândria de a fi fãcut parte
din acest Consiliu, despre proiec-
tele iniþiate ºi puse în operã cu aju-
torul colegilor consilieri, care nu
au þinut cont de culoarea politicã
ºi au votat tot ceea ce a fost bun
pentru comunitate. „ªi eu le mul-
þumesc colegilor mei, pentru sus-
þinerea lor, pentru modul civilizat
în care am dezbãtut proiectele afla-
te pe ordinea de zi. A fost o onoare
pentru mine cã am fãcut parte din
acest Consiliu, dar cred eu cã dupã
12 ani de consilier este cazul sã
mã retrag. Aºa este normal dar le
urez colegilor mei mult succes în
continuare”, a mai spus Daniela
Tarniþã. Despre investiþii de la Spi-

Marian
Irinei

talul Judeþean ºi importanþa aces-
tora a vorbit în acelaºi context, de
bilanþ ºi consilierul Laurenþiu Iva-
novici, o perioadã din acest man-
dat îndeplinind funcþia de  vice-
preºedinte.

Marian Irinei a trasat sarcinile:
„Locuri de muncã

ºi combaterea sãrãciei”
Mai nuanþat în exprimare a fost

Marian Irinei, acesta a spus cã pe
lângã realizãrile la care a luat ºi el
parte, o bunã parte din proiecte
primind votul sãu, în calitatea de
consilier judeþean, ar propune ca
în mandatul viitor, Consiliul Jude-
þean Dolj sã-ºi treacã la prioritãþi
crearea de noi locuri de muncã ºi
combaterea sãrãciei. „S-a vorbit de
realizãri. Au fost... ºi la acestea au
contribuit atât consilierii judeþeni de
la putere, cât ºi cei din opoziþie. În
egalã mãsurã. S-a tot enunþat sin-
tagma de „mândrie ºi onoare”, da,
ºi eu am avut onoarea sã fac parte
din acest Consiliu ºi sunt foarte
mândru. Dar totuºi, nu trebuie sã
trecem ºi peste câteva probleme cu
care judeþul nostru încã se con-
fruntã, pentru cã ne contrazic sta-
titisticile, unde figurãm la locui I în
ceea ce priveºte ºomajul ºi pe un
loc II în ceea ce priveºte sãrãcia.
De aceia eu cred cã acestea ar tre-
buis sã fie prioritãþile pentru man-
datul urmãtor ca sã scãpãm de
aceastã eticheta”, a subliniat con-
silierul judeþean Marian Irinei.

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa ºi prefectul jude-
þului Dolj, Nicolae Sorin Rãducan, au participat ieri, la ceremonialul mili-
tar-religioasã prilejuitã de sãrbãtorirea Zilei Veteranilor de Rãzboi.

ªeful administraþiei doljene a subliniat faptul cã aceasta este o manifes-
tare cu semnificaþii profunde ºi o expresie a recunoºtinþei faþã de toþi cei
care, de-a lungul vremurilor, au luptat pentru libertate, integritate ºi dem-
nitate naþionalã. „Din zorii Rãzboiului de Independenþã ºi pânã la cea de-a
doua conflagraþie mondialã, trecutul nostru a stat sub semnul deziderate-
lor împlinite prin luptã ºi jertfã, de eroi ºtiuþi ºi neºtiuþi, a cãror memorie
suntem datori sã o pãstrãm mereu vie. România prezentului este un stat
unitar, membru al comunitãþii europene ºi partener de încredere în efortu-
rile internaþionale de menþinere a pãcii ºi stabilitãþii. Tot ceea ce suntem
astãzi s-a clãdit prin sacrificiile militarilor care ºi-au pus arma ºi viaþa în
slujba afirmãrii statale....“, a precizat Ion Prioteasa.

 Prezent la eveniment, reprezentantul Guvernului în teritoriu a susþinut
cã    instituirea acestei sãrbãtori, prin HG nr. 1222/10.10.2007 reprezintã
o expresie de recunoaºtere a meritelor veteranilor de rãzboi apãrarea inde-
pendenþei, suveranitãþii, integritãþii teritoriale ºi a intereselor României.
“Doresc sã folosesc aceastã ocazie pentru a exprima admiraþia ºi preþui-
rea Instituþiei Prefectului Judeþului Dolj, dar ºi a mea personal, faþã de
spiritul dumneavostrã de sacrificiu ºi patriotismului de care aþi dat dova-

Ceremonial militar-religioasã prilejuitãCeremonial militar-religioasã prilejuitãCeremonial militar-religioasã prilejuitãCeremonial militar-religioasã prilejuitãCeremonial militar-religioasã prilejuitã
de sãrbãtorirea Zilei Vde sãrbãtorirea Zilei Vde sãrbãtorirea Zilei Vde sãrbãtorirea Zilei Vde sãrbãtorirea Zilei Veteranilor de Rãzboieteranilor de Rãzboieteranilor de Rãzboieteranilor de Rãzboieteranilor de Rãzboi

dã, cu arma în mânã, pe câmpul de luptã, ºi vã asigur de faptul cã toate
dolenþele dumneavoastrã sunt analizate de fiecare datã în cadrul Comite-
tului Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor Vârstni-
ce...» - prefectul judeþului Dolj, Nicolae Sorin Rãducan.
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Prof.univ.dr Cezar Spânu a precizat cã
transparenþa este unul din principiile cu care
a candidat în aceste alegeri ºi care de altfel îl
ºi caracterizeazã. De asemenea doreºte un
parteneriat real cu presa localã ºi naþionalã
ºi doreºte sã promoveze Universitatea din
Craiova prin proiecte concrete. „Am încer-
cat sã rãspundem prezent la toate solicitãrile
dumneavoastrã, dar am avut un calendar de
alegeri care abia în aceastã sãptãmânã, prac-
tic s-a încheiat. Poate cã nu am reuºit sã
comunicãm de fiecare datã aºa cum v-aþi fi
dorit. Eu vreau sã vã asigur de întreaga noas-
trã disponibilitate de a avea un parteneriat
real cu presa localã ºi naþionalã. Transpa-
renþa este unul din principiile cu care am
candidat în aceste alegeri ºi spun eu, mã
caracterizeazã. Veþi avea în Universitatea din

Craiova un partener real, vrem sã deschi-
dem uºile, vrem sã gândim ºi deja gândim o
altã strategie de comunicare. Departamen-
tul de Imagine se va transforma în Departa-
ment de Relaþii Publice”, a subliniat rectorul
Universitãþii din Craiova.

„Imaginea trebuie sã ne-o facem
ºi sã ne-o construim în fiecare zi....”

Profesorul Spânu este foarte atent la ceea
ce înseamnã imaginea mediului academic, a
modului în care este ea reflectatã în presã ºi
nu numai. Colaborarea cu compania Ford
rãmâne o preocupare majorã a conducerii
Universitãþii, în continuare, iar luna viitoare
este aºteptatã la Craiova, conducerea Ford
pentru Europa Centralã ºi de Est. „Imaginea
trebuie sã ne-o facem ºi sã ne-o construim
în fiecare zi. Avem nevoie ºi de ajutorul dum-
neavoastrã în acest parteneriat, pentru a pro-
mova acþiunile noastre, acþiunile Universitã-
þii, cu mediul socio-economic pe toate pla-
nurile. Vrea sã vã spun cã ieri ( n.r miercuri)
am avut o întâlnire cu directorul Ford Ro-
mânia, continuãm parteneriatul ºi îl dezvol-
tãm. Am semant protocoale pentru 40 de
intership-uri ale studenþilor noºtri în com-
pania Ford. O sã facem cursuri pentru câte-
va sute de angajaþi ale acestei companii. Deja
gândim ºi alte acþiuni pe care sã le facem
împreunã. Pe 17 mai o sã vinã la Craiova,

Prof. univ. dr. Cezar Spânu, rectorul Universitãþii din Craiova:

Rectorul Universitãþii din Craiova, prof.univ.dr Cezar Spânu ºi prof. univ. dr.
Nicolae Panea, în calitate de prorector, au avut ieri, o întâlnire cu presa localã ºi
centralã. Conducerea Universitãþii a declarat cã doreºte un parteneriat loial cu
mass-media ºi a vorbit despre proiectele pe care intenþioneazã sã le continue,
dar ºi despre cele pe care intenþioneazã sã le iniþieze în urmãtorii ani. Blocul

S200, Liceul Voltaire, Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport ºi parteneriatul cu
compania americanã Ford sunt pe agenda conducerii Universitãþii, aceste

proiecte sunt în curs de desfãºurare, au termene ºi target-uri.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

preºedintele Ford pentru Europa Centralã ºi
de Est, vom avea o vizitã la INCESA, vom
pune bazele unei colaborãri ºi pe bazã de
cercetare, pe bazã ºtiinþificã. În perioada
imediat urmãtoare, se va desfãºura tradiþio-
nalele activitãþi ale Universitãþii din Craiova,
„Zilele Porþilor Deschise”, cu prezentarea
ofertei educaþionale ºi de asemenea alte ac-
tivitãþi sportive, în colaborare cu liceele din
Oltenia, în baza protocoalelor pe care le-am
semnat cu Inspectoratele ªcolare. Eu aº vrea
sã vã asigur cã Universitatea din Craiova este
universitatea comunitãþii, lucrãm pentru co-
munitate ºi lucrãm în beneficiul comunitãþii.
Vreau sã vã mulþumesc anticipat pentru tot
ceea ce vom construi împreunã. Conside-
rãm cã între Universitate ºi dumneavoastrã
trebuie sã existe un parteneriat, un partene-

riat real”, a mai spus
prof.univ.dr Cezar Spânu.

33 de miliarde lei
vechi pentru S200

În cadrul întâlnirii cu
conducerea Universitãþii s-
a discutat ºi despre pro-
iectul legat de celebrul
bloc S 200. Vor fi birouri
moderne, care se vor în-
chiria unor firme de IT ºi
nu numai. Imobilul nu poa-
te fi vândut dar partea bnã
este cã va prii finanþare de
33 de miliarde, numai în
2016, urmând sã se com-
pleteze o altã finanþare de
15 miliarde, bani care se
vor cheltui în 2017. „Avem

noutãþi importante pe S200, pentru cã am
reuºit sã deblocãm o finanþare de 33 de mi-
liarde de lei vechi, de la Ministerul Educa-
þiei, pentru a continua lucrãrile. Proiectul
tehnic este în stare de refacere, pentru cã el
este de acum 7 ani de zile, maxim într-o lunã
ºi jumãtate se va scoate la licitaþie ºi sã ve-
dem cine va câºtga pentru a continua con-
strucþia la S 200. Dupã estimãrile noastre

dacã reuºim sã mergem merge, pentru cã
ºtiþi cã mai sunt probleme, cu contestaþiile,
în maxim 4-5 luni de zile vor începe lucrul
la S200, iar dacã mergem în ritmul acesta,
anul viitor va fi gata. Dar aceºti 33 de mili-
arde nu ajung, însã dacã noi vom reuºi sã-i
cheltuim pe aceºtia, ultima tranºã de 15 mi-
liarde o sã o primim anul viitor. S200 a fost
conceput iniþial ca un Parc IT, vom încerca
sã facem parteneriate, sã închiriem pentru
diferite companii, avem deja discuþii avan-
sate cu diverse companii de IT. Avem o micã
problemã acolo, sper cã se va rezolva. Sunt
puþine locuri de parcare. Dar sunt idei, blo-
cul este foarte mare, vorbim de 11 etaje, va
trebui sã facem în aºa fel încât, sã plãtim
utilitãþile, funcþionarea acestei clãdiri.   Eta-
jele vor fi în regim de „open space”, aºa în-
cât orice firmã care va veni acolo sã poatã
sã compartimenteze aºa cum doreºte. Însã
ceea ce pot sã vã spun în mod cert, este cã
nu pot fi folosite ca spaþii de învãþãmânt,
pentru cã a fost conceput ca un bloc de lo-
cuinþe iar tavanele sunt foarte joase. Nu pot
fi aºadar, decât spaþii de birouri. Nu putem
sã vindem clãdirea pentru cã este ilegat, nici
cel puþin sã accesãm fonduri europene, de-
oarece, pânã acum au fost doar fonduri pu-
blice ºi legea interzice acest lucru”, susþine
rectorul Universitãþii.

Liceul Internaþional Voltaire se va gãsi
pe lista de admitere computerizatã
ªi Liceul Voltaire a scãpat de probleme.

Este un liceu cu personalitate juridicã, cu
un viitor promiþãtor, un liceu internaþional

cu patru specializãri, care va deveni o opþi-
une viabilã pentru cei care terminã clasa a
VIII-a anul acesta. „Am fãcut primii paºi
pentru Liceul Voltaire, pentru cã acest li-
ceu nu a avut personalitate juridicã ºi nu a
putut primi finanþare de la Ministerul Edu-
caþiei. Am reuºit sã luãm personalitatea ju-
ridicã, de la 1 septembrie a.c vom primi ºi
fondurile de la MEC pe partea de preuni-
versitar, va fi un liceu într-adevãr internaþi-
onal, tutelat de Universitatea din Craiova,
dar finanþat de cãtre Minister, pentru cã
Universitatea nu îºi permite sã finanþeze li-
ceul, pe de o parte cã nu are bani, pe de
altã parte, dacã l-am finanþa ar fi un liceu
privat. Momentan va fiinþa în clãdirea Fa-
cultãþii de Mecanicã pentru cã nu se poate
gãsi foarte repede un spaþiu adecvat. Dar
dacã pe viitor vom gãsi un spaþiu potrivit,
împreunã cu autoritãþile locale, cu Consi-
liul Local, dar nu orice clãdire, ci una re-
prezentativã, pentru cã dacã tot este un li-
ceu internaþional, cu numele în acest mo-
ment, peste patru ani de zile eu mi-aº dori
ca într-adevãr sã fi un liceu internaþional.
Începând cu anul acesta, Liceul Internaþio-
nal Voltaire se va gãsi pe lista de admitere
computerizatã pentru cã de anul acesta are
personalitate juridicã. Se merge tot pe pa-
tru clase, vom primi coduri. Suntem de
acum înainte un liceu în rândul lumii”, sus-
þine prof.univ.dr Cezar Spânu.

În Craiova nu mai existã niciun teren
cu pistã

Proiectele vor continua. Fondurile euro-
pene vor fi accesate în continuare. Deja s-
au purtat discuþii cu staff-ul ADR SV Olte-
nia ºi se puncteazã soluþii pentru cercetare
ºi inovare. „Am avut o discuþie la Agenþia de
Dezvoltare Regionalã Sud Vest Oltenia de-
spre principalele axe care se vor deschide
acum. Mã refer la clãdirea de la Facultatea
de Automaticã Inginerie Electricã, campu-
sul, faimosul turn care stã sã cadã, un pro-
iect pentru Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport, unde avem campioni olimpici mon-
diali, dar nu avem nici mãcar un teren. Avem
o problemã cu retrocedarea unei pãrþi din
terenul de fotbal. Am avut câteva întâlniri
cu proprietarii ºi sperãm sã ajungem la o în-
þelegere, pentru cã dacã o sã îngrãdeascã
parcela respectiv, vom avea mari probleme,
mai ales la admitere, pentru cã la Educaþia
Fizicã ºi Sport sunt probe de aptitudine, pro-
be sportve, iar în acest moment, în Craiova
nu mai existã niciun teren cu pistã”, a con-
chis rectorul Universitãþii din Craiova.
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Dacã sufletul este în mod natural creº-
tin, aºa cum avertiza psihologul „abisu-
lui”, elveþianul C.G. Jung, asociindu-se,
astfel, sentinþei hegeliene potrivit cãreia
ar exista o vinere sfântã speculativã ce
se întâmplase ºi în istorie, atunci, cre-
dincioºi fervenþi sau nu, ar trebui sã nu
ne îndoim de adevãrul învãþãturii strã-
vechi „Ex cruce lux…”. Fãrã a-i ignora
în niciun caz corelativul de o acutã ac-
tualitate eticã statuând speranþa în victo-
ria dreptãþii.

Crucea, în ampla sa simbologie milena-
rã, revine în fiecare Vinere Mare (ori Nea-
grã, Seacã, aºa cum ºi-o numeau ºi ºi-o
respectau încã bunicii ºi strãbunicii noºtri
crescuþi în cultul cumpãtãrii), invitându-
le la reflecþie ºi la meditaþie. Acte care, de-
parte de a-ºi fi epuizat necesitatea, par mai

Nesfârºite cãile cruciiNesfârºite cãile cruciiNesfârºite cãile cruciiNesfârºite cãile cruciiNesfârºite cãile crucii
urgente decât oricând. Într-o epocã ºi,
deopotrivã, o lume ca ale noastre comuni-
carea ºi-a risipit aproape orice urmã de cu-
minecãturã, un alt termen pentru împãr-
tãºania pascalã, cãruia Noica îi atribuia,
prin alocarea prepoziþiei întru, proprii nu-
mai limbii noastre, un plus substanþial de
suport semantic în care ar trebui sã se fun-
damenteze actul oricãrei comunicãri.

Fiindcã suferinþa existã, ca dat în firea
omeneascã (crucea îi e emblemã identi-
tarã), nimic din ceea ce o priveºte – ºi o
provoacã ºi hrãneºte – nu trebuie sã ne
rãmânã strãin. Nihil humanus, ne îndem-
nau latinii, nimic din tot ceea ce vieþuieº-
te, de la ambientul familial ºi familiar pânã
la „cerurile” de deasupra otrãvite de mâi-
nile – ºi de minþile noastre – cu o nonºa-
lanþã aproape demoniacã.

Revenind la reflecþie, e de presupus,
în baza experienþei de-acum intrate în
modul de a trãi, cã ea nu doar cã ºi-a
risipit impedanþa, ca sursã a spunerii, aºa-
dar a comunicãrii, dar pare sã fi intrat în
jocul periculos al unei inversiuni refuta-
bile. Cãci, în satul global în care ne-am
încetãþenit în aceste ultimele decenii, nu
se mai comunicã, în sensul împãrtãºirii
de altãdatã, ci se tãifãsuieºte, se sporo-
voieºte; pe reþele, pe micile ecrane, ca ºi
pe stradã ori la birt, pe terasele ticsite de
venturianii caragialeani metamorfozaþi în
caþavenci, în mitici ocazionali, taclalele
sunt adunãri publice, parlamente ºi, nu o
datã, chiar sãli de judecatã.  Iar ele n-au
nimic de-a face cu un Eros travestit într-
un guru de mahala, ci chiar în postura
unui Zeus, smuls prea veselului sãu Olimp

pãgân ºi transferat, vinovat, în miezul
creºtinismului ce-a adus în scenã întâia
oarã în Istorie Individul uman în straiele
suferinþei mântuitoare. Nu a sa, ci a ce-
lorlalþi. A noastrã.

Ceea ce ne mai rãmâne, când nu ne re-
fuzãm spãlãrii pe mâini a lui Pilat, este sã
ne ducem crucea. Fiecare cum poate: unii
ca un rãsfãþ al sorþii, autodesemnaþi imuni
la pãcate, mai mari ori mai mici, alþii stri-
viþi sub povara mizeriei de toate felurile.
Cãci nesfârºite rãmân cãile crucii… Iar
Etica, a evreului Baruch Spinoza excomu-
nicat de ai sãi, asemenea lui Iisus, n-are
nicidecum vreo acoperire în bani. ªi nici
în averi. Chiar dacã, de-acolo pornind, un
alfabet al cumpãtãrii – ca balanþã a aºtep-
tãrii destinului nostru lumesc – s-ar cu-
veni re-învãþat. Lierã cu literã. Pas cu Pas.

În fiecare an, în sfârºitul de sãp-
tãmânã apropiat zilei de 9 Mai (Ziua
Europei), operele din Europa, ºi nu
numai, îºi deschid porþile cãtre un
public nou ºi cãtre cel existent pen-
tru a celebra aceastã formã de artã
ºi talentul celor care o produc. Zi-
lele Europene ale Operei (European
Opera Days / operadays.eu) sunt o
iniþiativã comunã a organismelor
Opera Europa ºi RESEO, în cola-
borare cu United States of Opera –
Benelux, Opera XXI – Spania, Reu-
nion des Operas de France, NOCC
– Marea Britanie, OperaNorge –
Norvegia ºi AMT – Rusia.

Peste 100 de case de operã
participante ºi o temã comunã:

„Teatrul Lumii”
Potrivit unui comunicat de pre-

sã al Operei craiovene, prima edi-
þie a Zilelor Europene ale Operei a
avut loc în februarie 2007, la ace-
eaºi datã la care Opera Europa ºi

Opera Românã Craiova sãrbãtoreºte Opera Românã Craiova sãrbãtoreºte Opera Românã Craiova sãrbãtoreºte Opera Românã Craiova sãrbãtoreºte Opera Românã Craiova sãrbãtoreºte Zilele Europene ale OpereiZilele Europene ale OpereiZilele Europene ale OpereiZilele Europene ale OpereiZilele Europene ale Operei
Zilele Europene ale Operei (European Opera

Days) – manifestãri ce au scopul de a spori apre-
cierea acestui gen în societatea actualã – sunt
celebrate pentru prima datã în Craiova. Cea de-a
X-a ediþie a evenimentului se va desfãºura pe în-
tregul continent în perioada 6-8 mai ºi va fi mar-
catã de aproape 90 de instituþii ºi companii de pro-

Conferinþele G.R.I.S.C.U.,
deschise de lector univ. dr. Cristina Bogdan

Fotoclubul „Mihai Dan-Cãlinescu” a
împlinit 17 ani de existenþã

La Galeriile de Artã ale Cercului Mili-
tar Craiova s-a deschis, miercuri, expo-
ziþia omagialã retrospectivã de artã foto-
graficã a av. Mihai Dan-Cãlinescu, intitu-
latã „Oameni, locuri, sensuri”. Eveni-
mentul a marcat împlinirea a 17 ani de la
înfiinþarea Fotoclubului „Mihai Dan-Cãli-
nescu”. Acesta a luat fiinþã pe 23 aprilie
1999, ca membri fondatori având doar
12 împãtimiþi de fotografie.  În prezent
are înscriºi peste 60 de membri, dintre
care mai mult de jumãtate cu activitate
expoziþionalã curentã. Încã de la înfiinþa-
re, fotoclubul a organizat un curs de Teh-
nicã ºi Artã Fotograficã, pe care l-au
absolvit 35 de promoþii (aprox. 800 de
tineri), care au constituit ºi „pepiniera”
viitorilor artiºti fotografi din cadrul fotoclubului. Membrii acestuia au
participat la foarte multe saloane naþionale ºi internaþionale de fotografie,
precum ºi la expoziþii individuale ºi de grup, atât în þarã, cât ºi peste
hotare, obþinând numeroase diplome, premii ºi medalii. Fotoclubul orga-
nizeazã bienal Salonul Naþional de Artã Fotograficã „Mihai Dan-Cãli-
nescu”, cu participare internaþionalã.

MAGDA BRATU

Grupul de Istorie
Culturalã (G.R.I.-
S.C.U.) din cadrul In-
stitutului de Cercetãri
Socio-Umane „C.S.
Nicolãescu-Plopºor” al
Academiei Române ºi
Secþia de Etnografie a
Muzeului Olteniei lan-
seazã seria Conferin-
þelor G.R.I.S.C.U. Po-
trivit cercet. ºt. dr. Ni-
colae Mihai, acestea
„vor fi organizate de
douã ori pe an ºi vor
avea invitaþi de calitate, din þarã ºi
din strãinãtate, ºi teme originale ºi
de actualitate”. Evenimentul inau-
gural va fi conferinþa intitulatã „De
la osuar la memorialul online.
Strategii simbolice ºi tehnologii

actuale pentru stocarea amintirii”,
care va fi susþinutã de lector univ.
dr. Cristina Bogdan, de la Facul-
tatea de Litere a Universitãþii din
Bucureºti. Cu acelaºi prilej va avea
loc lansarea volumului de studii

„Pentru o istorie
culturalã a cãrþii
ºi a practicilor de
lecturã”, coordo-
nat de Cristina
Bogdan ºi Alexan-
dru Ofrim ºi apã-
rut anul trecut la
Editura Universi-
tãþii din Bucureºti.
Lucrarea va fi pre-
zentatã de prof.
univ. dr. Nicolae
Panea ºi dr. Nico-
lae Mihai, mode-

rator fiind dr. Cornel Bãlosu. Atât
conferinþa, cât ºi lansarea vor avea
loc joi, 5 mai, de la ora 16.00, la
Secþia de Etnografie a Muzeului
Olteniei (Casa Bãniei).

MAGDA BRATU

fil din 24 de þãri. Între acestea, ºi Opera craio-
veanã, care va organiza duminicã, 8 mai, de la
ora 19.00, pe scena Filarmonicii „Oltenia”, spec-
tacolul festiv „Gala de Operã”. De asemenea, in-
stituþia iniþiazã o campanie în cadrul cãreia spec-
tatorii sunt invitaþi sã rãspundã la întrebarea „Ce
este opera pentru tine?”.

Cercetãrile efectuate prin sondaje de opinie aratã cã peste 60% din
participanþii la European Opera Days au mers pentru prima datã la Ope-
ra din oraºul lor în cadrul acestui weekend festiv. Este o dovadã a intere-
sului general faþã de operã ºi faptul cã, de la prima ediþie a evenimentului,
peste 1.000.000 de oameni au luat parte la diversele iniþiative oferite în
cadrul Zilelor Europene ale Operei.

Opera National de Paris au gãzduit
primul Forum European al Operei,
în colaborare cu Fedora, RESEO
ºi Juvenilla. „Forumul European al
Operei a adus atunci laolaltã peste
600 de participanþi – aproximativ
400 de profesioniºti din domeniu,
50 de artiºti, 70 de iubitori ºi prie-
teni ai acestui gen muzical ºi peste
100 de tineri delegaþi.

Dar pentru ca aceastã reuniune
majorã sã rezoneze dincolo de gra-
niþele Parisului, au fost create Zi-
lele Europene ale Operei, încura-
jând companiile de profil din Eu-
ropa sã îºi deschidã porþile ºi sã
primeascã un public divers în ca-
drul unor activitãþi speciale. Cu
peste 100 de case de operã parti-
cipante, evenimentul a înregistrat
un mare succes în rândul publicu-
lui”, se precizeazã în comunicat.
De atunci, o temã anualã oferã fie-
cãrei ediþii o nouã abordare ºi noi
unghiuri de inspiraþie, la aceastã a

X-a ediþie ea fiind „Teatrul Lumii”.

Zece craioveni vor primi gratuit
câte o invitaþie

la „Gala de Operã”
 „Gala de Operã” organizatã de

Opera Românã Craiova pe data de
8 mai, va cuprinde pagini muzicale
celebre în interpretarea Orchestrei
ºi Corului instituþiei, sub conduce-
rea muzicalã a maestrului Gaetano
Soliman (Italia). Spectacolul îi va
aduce în luminile rampei pe soliºtii
invitaþi Cristina Park (Coreea de
Sud), George Andguladze (Geor-
gia), ªtefan Ignat (Bucureºti), alã-
turi de Renata Vari, Florin Ormeni-
ºan ºi Sorin Drãniceanu.

Cu acelaºi prilej, Opera craio-
veanã iniþiazã o campanie, arãtân-
du-ºi deschiderea ºi începând un
dialog între instituþie, artiºti ºi pu-
blic. În perioada 26 aprilie – 4 mai
a.c., spectatorii sunt invitaþi sã rãs-
pundã la întrebarea „Ce este opera

pentru tine?”. Mesajele, care pot
cuprinde un singur cuvânt sau pa-
gini întregi, sunt aºteptate pe pa-
gina Facebook a instituþiei (prin co-
mentariu sau mesaj privat) sau
printr-un e-mail la adresa imagine-

@operacraiova.ro. Zece dintre par-
ticipanþi, aleºi prin tragere la sorþi
în data de 5 mai, vor primi câte o
invitaþie de douã locuri la specta-
colul „Gala de Operã” din 8 mai.

MAGDA BRATU
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În apropierea sãrbãtorilor pas-
cale, ªcoala Gimnazialã Coþofe-
nii din Dos, alãturi de Clubul de
Iniþiativã Comunitarã “Creativã”,
cu sprijinul autoritãþilor locale,
a organizat în cadrul proiectului
ACCESS derulat de fundaþia
World Vision România, un eve-
niment cu totul deosebit ºi emo-
þionant dedicat copiilor, tinerilor
ºi adulþilor cu dizabilitãþi din co-
munitate. Pentru a-ºi exprima
deschiderea ºi prietenia, copiii i-
au întâmpinat cu ouã înconde-
iate, mesaje, desene ºi felicitãri
de Paºte.

Spectacolul de cântece ºi dan-
suri populare, pregãtit cu multã
dãruire, a fost oferit de cãtre An-
samblul “Mlãdiþele”, din care fac
parte copii din ªcoala Gimnazia-

lã “Coþofenii din Dos” ºi de An-
samblul “Oltenaºii”, din care fac
parte copii din ªcoala Gimnazia-
lã “Scaeºti”. Acurateþea cu care
copiii au cântat ºi au dansat a
stârnit admiraþia celor prezenþi,
care i-au rãsplãtit cu zâmbete,
aplauze ºi cuvinte frumoase. Per-
soanele cu dizabilitãþi invitate s-
au integrat cu usurinþã în atmo-
sfera evenimentului, au comuni-
cat ºi s-au simþit foarte bine.

“Mi-a adus bucurie evenimen-
tul de astãzi ºi mi-a plãcut sã îi
vãd pe copii, atât de bine pregãtiþi
ºi dornici sã ne facã sã ne simþim
bine. Mulþumesc pentru invitaþie
ºi pentru atmosfera de sãrbãtoa-
re”, a spus Ion Gruia, beneficiar
al proiectului ACCESS, derulat de
fundaþia World Vision România.

Moment dedicat sãrbãtorilor
pascale

Scopul evenimentului a fost sã
contribuie la conºtientizarea nevoii
de integrare socialã a persoanelor cu
dizabilitãþi în comunitate, la sensibi-
lizarea copiilor cu privire la proble-
matica dizabilitãþii, precum ºi la edu-
carea lor referitor la modul cel mai
potrivit de interacþiune cu persoanele
cu dizabilitãþi. De asemenea, eveni-
mentul a fost un moment dedicat
sãrbãtorilor pascale. La final, toate
persoanele cu dizabilitãþi din proiec-
tul ACCESS au primit un pachet de
sãrbãtori, constând în cozonac, ouã
ºi figurine de ciocolatã.

Evenimentul a fost susþinut de
Fundaþia World Vision România prin
Proiectul Access - proiect dedicat

persoanelor imobilizate care este
implementat de World Vision Româ-
nia alãturi de Fundaþia Motivation
România, în perioada martie 2014 -
iunie 2017. La final, cel puþin 1.200
de persoane cu dizabilitãþi locomo-
torii vor beneficia de scaune rulante
potrivite ºi de instruirea necesarã
pentru o utilizare adecvatã. La nivel

local World Vision România susþine
activitãþi de integrare socialã prin
conºtientizarea membrilor comuni-
tãþii, a beneficiarilor direcþi ºi mem-
brilor familiilor lor pentru a asigura
participarea socialã ca premisã pen-
tru o viaþã normalã a persoanelor
imobilizate în scaun rulant.

RADU ILICEANU

Încã o calificare în lotul naþional
Elevii craioveni nu se dezmint ºi aduc faimã oraºului ºi

judeþului. La Olimpiada Naþionalã Interdisciplinarã „ªtiinþe-
le Pãmântului” cei doi colegi de clasã , de la Colegiul Naþi-
onal „Fraþii Buzeºti”, Mãdãlina Stãnãºel ºi Radu Roma-
nescu,  cei care, în anul anterior, au modificat istoria, merg
mai departe pe partea de performanþã. Mãdãlina Stãnãºel  a
obþinut calificarea în lotul lãrgit al României, pentru „inter-
naþionale”, iar Radu Romanescu a luat „menþiune specialã”
la faza naþionalã a concursului. De asemenea, cei doi au
obþinut menþiuni ºi la „Chimie”, împreunã cu ei, la distonc-
þii naþionale fiind ºi  Florian Cãlina („Buzeºti”),  Claudiu
Jijãu ºi Oana ªerbana (ambii de la Colegiul Naþional „Ca-
rol I”). „Olimpiada Naþionalã Interdisciplinarã „ªtiinþele Pã-
mântului” este o competiþie ºcolarã cu un grad înalt de
dificultate, la care au participat elevi de excepþie din învãþãmântul liceal, în domeniile biologie, chimie, fizicã ºi
geografie. Au fost douã probe de concurs – una teoreticã, cealaltã practicã. Ne mândrim cu aceºti elevi, la fel
ºi cu cei de la „Chimie”. Ne aduc bucurie ”, a declarat prof.  Nicoleta Liþoiu, inspector „Chimie” ºi purtãtor de
cuvânt al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

Concursul a fost lansat de Mi-
nisterul Educaþiei Naþionale ºi Cer-
cetãrii ªtiinþifice ºi valorizeazã ex-
perienþele pozitive  ale unitãþilor  de
învãþãmânt preuniversitar în deru-
larea proiectelor finanþate prin pro-
iecte europene. La faza naþionalã
au intrat în competiþie 117 proiec-
te, iar judeþul Dolj a fost reprezen-
tat de trei proiecte de înaltã calita-
te: „Open Doors for Non Formal”
(ªcoala Gimnazialã din Ghindeni)”,
Programul „Erasmus +, European
Network of social  economy ini-
tiatives for adults with disabilites
– NO Limit (Liceul Tehnologic
„Beethoven”); „1914 – 2014 – Il
y a 100 ans, la Grande Guerre: re-
gards croises d’ eleves en Euro-
pe”  (Liceul „Charles Laugier ”
din Craiova). Faza naþionalã a fost
precedatã de cea judeþeanã, la
care au participat 17 proiecte ºi
85 de elevi, competiþia fiind carac-
terizatã de o luptã frumoasã, fair-
play, în colaborarea ºi spiritul de
echipã au fost calitãþi predominan-

Un copil din CraiovaUn copil din CraiovaUn copil din CraiovaUn copil din CraiovaUn copil din Craiova
este primul în þarã laeste primul în þarã laeste primul în þarã laeste primul în þarã laeste primul în þarã la
„„„„„Made for EuropeMade for EuropeMade for EuropeMade for EuropeMade for Europe”””””

În perioada 21-24 aprilie, la Satu Mare s-a desfãºu-
rat Concursul Naþional „Made for Europe” , la care
judeþul Dolj a obþinut locul I, prin elevul Constantin
Adrian Ionuþ, de la liceul Tehnologic Special „Beet-
hoven” Craiova.

te. Produsele realizate ºi prezen-
tate în cadrul concursului au avut
grad mare de aplicabilitate educa-
þionalã ºi utilitate în evoluþia per-
sonalitãþii elevilor beneficiari. Pre-
miul I obþinut de cãtre elevul de la
„Beethoven” nu este o întâmplare
singularã. De mai mulþi ani, jude-
þul este fruntaº în rândul progra-
melor cu finanþare europeanã în
educaþie. În 2015, 22 de unitãþi de
unitãþi de învãþãmânt din Dolj au
accesat proiecte în valoare de pes-
te 950.000 de euro, prin Erasmus+,
la care s-au adãugat aproape
400.000 de euro, prin proiecte de
alocare ºi inovare, un cuantum de
10%  DIN FONDURILE ALO-
CATE LA NIVEL NAÞIONAL.
Între 2012-2014, 95 de programe
au beneficiat de finanþare euro-
peanã.

Un beneficiu general
Beneficiul este în primul rând

al elevilor, dar ºi comunitãþile au
un câºtig. „Prin atragerea aces-

tor fonduri ºi mobilitãþi realizate
de cadrele didactice ºi elevii din
strãinãtate realizãm ºi o promo-
vare a României, ca brand inter-
naþional, dar ºi turistic. Toþi cei
care ne-au cãlcat pragul pentru
mobilitãþi educaþionale au spus cã
nu ºi-ar fi închipuit cã România
este o þarã atât de frumoasã ºi
primitoare. De aceea, ne mân-
drim cu premiul obþinut de  Con-
stantin Adrian Ionuþ”, a decla-
rat prof.  Nicoleta Liþoiu, pur-
tãtor de cuvânt al Inspectoratului

ªcolar Judeþean Dolj.

Contribuþii bugetare importante
În anii 2015/2016, Doljul a fost

vizitat de aproximativ 3.000 de
participanþi din alte þãri, din spa-
þiul intracomunitar, la care s-au
adãugat ºi state „extra”, contri-
buþia la buget fiind impresionan-
tã. „Acest lucru este posibil da-
toritã eforturilor depuse de ISJ
Dolj, prin Departamentul de Pro-
iecte Educaþionale, care, prin spe-

cialiºtii de acolo, au realizat nu-
meroase cursuri de formare ºi
consiliere destinate cadrelor di-
dactice interesate pentru realiza-
rea unui învãþãmânt atractiv ºi de
calitate. Programul „Erasmus+”
susþine experienþe de învãþare de
calitate pentru elevi ºi profesori,
iar „Made in România” este ce-
rinþã prioritarã ”, a declarat prof.
Ani Drãghici, inspector în cadrul
Departamentului de Proiecte Eu-
ropene al ISJ Dolj.
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Ministrul italian de Interne, Angeli-
no Alfano, a denunþat drept “inaccep-
tabil” planul Austriei de a construi un
gard pe un segment al frontierei din-
tre cele douã state, pe distanþa pasului
Brenner, pentru a împiedica un posi-
bil val de imigranþi sã pãtrundã în þarã.
“Logica de a construi bariere este in-
acceptabilã”, a comentat ieri, la tele-
viziunea Canale 5, Alfano care trebuia
sã se întâlneascã în cursul zilei cu
omologul sãu austriac, Wolfgang So-
botka, la Roma. “Îi voi spune foarte
clar cã deciziile unilaterale sunt con-
trare reglementãrilor europene”, a ex-
plicat ministrul italian.Austria a anun-
þat miercuri intenþia de a construi un
gard pe o distanþã de circa 400 de
metri a frontierei cu Italia, în zona pasului
Brenner, singurul punct de tranzit rutier ac-
cesibil pentru camioane dintre cele douã sta-
te. Circa 50 de imigranþi ajung în Austria prin
pasul Brenner zilnic, ceea ce ar duce la o
creºtere de 500 de sosiri pe zi în urmãtoare
sãptãmâni ºi luni, relata miercuri Tiroler Ta-
geszeitung, citând estimãri ale poliþiei aus-

Doi jurnaliºti turci
condamnaþi la închisoare
pentru reproducerea unor
caricaturi cu Mahomed

Doi jurnaliºti turci au fost condam-
naþi ieri de un tribunal din Istanbul la
doi ani de închisoare fiecare, pentru cã
au preluat într-un editorial din 2015
caricaturi cu Mahomed din publicaþia
satiricã francezã Charlie Hebdo.
“Curtea le-a dat câte o pedeapsã de doi
ani”, a precizat Bulent Utku, avocatul
celor doi, adãugând cã va face recurs în
cazul sentinþei de ieri. Hikmet Cetinka-
ya ºi Ceyda Karan ºi-au ilustrat edito-
rialul din data de 14 ianuarie 2015,
apãrut în ediþia print a ziarului Cum-
huriyet care susþine opoziþia turcã, cu
douã versiuni ale unor caricaturi cu
Mahomed publicate de redacþia Charlie
Hebo dupã atentatele teroriste de pe 7
ianuarie 2015 de la sediul publicaþiei
franceze din Paris. Cumhuriyet, care se
opune regimului islamo-conservator al
preºedintelui Recep Tayyip Erdogan,
este singura publicaþie din lumea arabã
ºi unul dintre cele cinci publicaþii
internaþionale care au reprodus câteva
dintre caricaturile publicate de Charlie
Hebdo dupã atentatele de pe 7 ianuarie
2015. Respectiva ilustraþie îl înfãþiºeazã
pe Mohamed cu lacrimi în ochi, þinând
o pancartã cu mesajul “Je sunt Char-
lie”, sloganul folosit de manifestanþii
care au defilat în Franþa ºi în strãinãta-
te pentru a condamna atacurile teroriste
în care au murit 17 persoane în Paris.
Premierul turc islamo-conservator
Ahmet Davutoglu a denunþat decizia
respectivã a ziarului, considerând-o “o
gravã provocare”. Cei doi jurnaliºti au
fost acuzaþi de “incitare la urã” ºi
“insulte la adresa valorilor religioase”.

Emisarul ONU pentru
Siria face un apel cãtre
Obama ºi Putin
sã “salveze” armistiþiul
din þarã

Mediatorul ONU Staffan de Mistura
a cerut, ieri, liderilor Statelor Unite ºi
Federaþiei Ruse sã “salveze” armistiþiul
de douã luni care abia mai rezistã în
Siria ºi sã revigoreze procesul de pace
deteriorat. “(...)Lansez apelul meu
pentru o iniþiativã urgentã luatã de
Statele Unite ºi Rusia la cel mai înalt
nivel, întrucât atât accentul pus de
preºedintele Obama cât ºi cel pus de
preºedintele Putin au legãturã cu ceea
ce a fost o iniþiaivã unicã care a început
foarte bine. Trebuie sã se ºi încheie
foarte bine”, a spus de Mistura. Statele
Unite ºi Rusia trebuie sã convoace o
adunare ministerialã a marilor puteri ºi
a celor regionale care fac parte din
Grupul Internaþional de Susþinere a
Siriei (ISSG), a mai spus el. “Nu existã
niciun motiv ca cei doi, care au investit
atât de mult capital politic în acestã
poveste de succes ºi care au un interes
comun sã nu vadã cum Siria sfârºeºte
într-un alt cerc al rãzboiului, sã nu
poatã revigora ce au creat ºi care încã
mai rezistã, dar se menþine cu greu”, a
adãgat de Mistura. “Cum poþi avea
negocieri importante când existã doar
ºtiri despre bombardamente? Este ceva
ce chiar ºi eu cred cã este dificil, vã
puteþi imagina ce cred sirienii?”, a spus
de Mistura, adãugând cã intenþioneazã
sã reia negocierile în mai, fãrã a
specifica o datã.

Confruntãri violente între membrii par-
tidului turc AK de la putere ºi cei ai opozi-
þiei prokurde au izbucnit miercuri searã în
Parlamentul turc în timpul dezbaterilor pri-

Secretarul general al Naþiunilor Unite,
Ban Ki-Moon, a denunþat mãsurile “tot mai
restrictive” contra imigranþilor aplicate de
statele europene. “Aceste politici afectea-
zã negativ obligaþiile statelor membre în
ceea ce priveºte aplicarea legilor umanita-
re internaþionale ºi a legilor europene”, a
continuat secretarul general al ONU.
“Avem, din punct de vedere moral ºi le-
gal, (...) obligaþia sã îi ajutãm pe aceia care
încearcã sã fugã din calea rãzboiului, abu-
zurilor la adresa drepturilor umane ºi per-
secuþiilor”, a mai spus oficialul ONU. Aces-
ta s-a declarat alarmat ºi de creºterea sen-
timentelor xenofobe. Ban Ki-Moon a fã-
cut aceste declaraþii în cadrul unui discurs
susþinut în Parlamentul de la Viena, la doar
o zi dupã ce parlamentarii austrieci au vo-
tat un nou pachet de mãsuri pentru restric-

triece. Tot miercuri, premierul italian Mat-
teo Renzi a catalogat drept “ruºinoasã” în-
chiderea pasului Brenner, fiind contrarã le-
gislaþiei europene. Parlamentul austriac a
adoptat, miercuri, un nou pachet de mãsuri
pentru restricþionarea accesului imigranþilor,
prin care va putea refuza sã mai primeascã
extracomunitari în þarã în baza decretãrii unei

stãri de risc la adresa ordinii pu-
blice pe fondul valului mare de
imigranþi. În baza activãrii unei
asemenea stãri de alertã, toþi imi-
granþii vor fi respinºi la graniþã,
fãrã a li se permite accesul în
þarã. Doar minorii neînsoþiþi, fe-
meile cu copii mici, solicitanþii
de azil care au rude apropiate în
Austria ºi care riscã sã fie su-
puºi unor tratamente inumane
dacã sunt trimiºi înapoi în þãrile
lor vor avea voie sã intre în Aus-
tria. De luni, Austria a introdus
noi controale la frontiera cu Un-
garia, pentru a preveni alte rute
pentru traficanþii de imigranþi, în
condiþiile în care tot mai multe

cazuri de traversare ilegalã s-au înregistrat
în þarã pe fondul închiderii rutei balcanice la
jumãtatea lunii martie. Austria a fost critica-
tã de nenumãrate ori pentru politicile sale dure
privind gestionarea valului de imigranþi din
þarã, printre care impunerea de cote zilnice
de imigranþi - 3.200 de sosiri per zi -, dar ºi
limitarea de solicitãri de azil la 37.500 pe an.

þionarea accesului imigranþilor,
prin care Austria va refuza sã
mai primeascã extracomunitari
în þarã în baza decretãrii unei
stãri de risc la adresa ordinii
publice pe fondul valului mare
de imigranþi. Amendamentele au
fost votate miercuri pentru a
asigura suportul legislativ nece-
sar guvernului de a acþiona în
cazul în care numãrul mare de
imigranþi depãºeºte capacitatea
de lucru a instituþiilor publice
sau reprezintã un risc la adresa
ordinii publice. În baza activã-
rii unei asemenea stãri de alertã, toþi imi-
granþii vor fi respinºi la graniþã, fãrã a li se
permite accesul în þarã. Ministrul austriac
de Interne, Wolfgang Sobotka, a explicat

cã nu doar cei care solicitã azil au dreptul
de a trãi în siguranþã, ci ºi cetãþenii aus-
trieci. Austria a primit 90.000 de azilanþi
anul trecut.

vind acordul cu Uniunea Europeanã pe
tema migraþiei, Parlamentul suspendându-
ºi activitatea pânã lunea viitoare. Parlamen-
tarii s-au lovit ºi s-au îmbrâncit miercuri

searã ca urmare a disensiunilor în privinþa
operaþiunilor ample ale Turciei împotriva
militanþilor kurzi din sud-estul þãrii. În
urma incidentelor violente, Parlamentul a
anunþat cã îºi va suspenda activitatea pânã
luni când parlamentarii se vor întâlni în
sesiune completã. Parlamentarii turci tre-
buiau sã lucreze vineri ºi sâmbãtã la legis-
laþia necesarã pentru ridicarea sistemului
de vize în cazul liberei circulaþii în Euro-
pa, un aspect-cheie al acordului UE-Tur-
cia, solicitat în schimbul reþinerii imigran-
þilor pe teritoriul turc în încercarea de a
diminua fluxul acestora în Europa. UE a
avertizat Turcia cã trebuie sã îndeplineas-
cã 72 de criterii pentru a da curs acestei
solicitãri. Violenþele au izbucnit dupã ce
Ferhat Encu, un membru al Partidului De-
mocratic Popular prokurd, a adus în dis-
cuþie subiectul operaþiunilor militare lan-
sate de guvern din sud-estul þãrii împotri-
va grupãrii radicale Partidul Muncitorilor
din Kurdistan (PKK), acuzând cã mai mulþi
civili au pierit în confruntãri.
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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



14 / cuvântul libertãþii vineri, 29 aprilie 2016publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

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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Anunþul tãu!
BEJ Iovan Cornel, cu sediul în Bãileºti,

str.Carpaþi, bl.2, sc.2, ap.4, vinde la licitaþie publi-
cã în data de 12.05.2016, ora 10.00, la sediul birou-
lui imobilului situat în Giurgiþa, având Cartea Fun-
ciarã nr.31053 ºi numãr cadastral 125, compus din
teren în suprafaþã de 1081mp pe care se aflã con-
struitã o halã cu suprafaþa construitã de 187.88mp.
Imobilul este evaluat la suma de 123735Lei. Imobi-
lul urmãrit este liber de sarcini. Preþul de începere
a licitaþiei este de 123735Lei. Somãm pe toþi cei care
pretind vreun drept asupra imobilului urmãrit sã-l
anunþe pe executorul judecãtoresc înaintea datei
stabilite pentru vânzare. Invitãm pe toþi cei care
doresc sã cumpere imobilul urmãrit silit sã se pre-
zinte la data, locul ºi ora stabilite pentru vânzare,
având asupra sa cartea de identitate ºi pânã la
aceastã datã sã prezinte oferta de cumpãrare. Ofer-
tanþii trebuie sã consemneze, la dispoziþia execu-
torului judecãtoresc, cel mai târziu pânã la terme-
nul de vânzare, o garanþie de participare de cel pu-
þin 10% din preþul de începere a licitaþiei. Creditorii
urmãritori, intervenienþii, coproprietarii pe cote
pãrþi ºi titularii unui drept de preemþiune nu au
obligaþia de a depune garanþia de participare.

Societatea Cooperativa de Consum Segar-
cea vinde prin licitaþie deschisã cu strigare în ziua
de 26.05.2016, ora 10.00 Magazin Universal Goi-
cea. Licitaþia va avea loc la sediul cooperativei si-
tuat în Segarcea , str. Unirii Nr.115. În caz de nead-
judecare, licitaþia rãmâne deschisã în fiecare zi de
joi pânã la vânzare . Relaþii la sediul cooperativei.
Telefon: 0251/ 210.482.

PRIMÃRIA Comunei Teasc, cu sediul în sat
Teasc, str.Bechetului, nr.197, comuna Teasc, jude-
þul Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea unei
funcþii contractuale vacante, ªef SVSU din cadrul
Serviciul Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã, nu-
mãr posturi -1, conform H.G.nr.286 din 23 martie
2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Con-
cursul se va desfãºura astfel: -Proba scrisã în data
de 24.05.2016, ora 10.00; -Proba interviu în data de
26.05.2016, ora 10.00. Pentru participarea la con-
curs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoa-
rele condiþii: -studii: studii medii absolvite cu di-
plomã de bacalaureat; -vechime: nu este necesa-
rã. Candidaþii vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile lucrãtoare de la pu-
blicarea anunþului în Monitorul Oficial, Partea a III-
a, la sediul Primãriei Comunei Teasc. Relaþii supli-
mentare la sediul: Primãriei Comunei Teasc, tele-
fon: 0251.370.788 ºi pe site-ul instituþiei.

ADMINISTRATORUL unic Oltenceanu Marius
al SC ROBUC SA, cu sediul în comuna Bucovãþ,
judeþul Dolj, convoacã în temeiul Legii 31/1990, la
sediul societãþii, pe data de 29.05.2016, ora 12.00,
Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor cu ur-
mãtoarea ordine de zi: 1.Prezentarea ºi aprobarea
bilanþului contabil pe anul 2015. 2.Prezentarea ra-
portului de gestiune al administratorului unic.
3.Prezentarea raportului comisiei de cenzori. 4.Di-
verse. În cazul în care la prima convocare Aduna-
rea Generalã Ordinarã nu va fi þinutã din lipsa cvo-
rumului necesar, Adunarea Generalã Ordinarã va
avea loc în data de 30.05.2016, la sediul societãþii,
la ora 12.00, cu aceeaºi ordine de zi.

 Consiliul de Administraþie al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, anunþã organi-
zarea concursului pentru ocuparea funcþiei de MANAGER – persoanã fizicã,  în confomitate
cu prevederile Ordinului 1082/2010 modificat cu Ordinul nr. 1488/2014.

Concursul se va desfãºura la sediul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, din
strada Nicolae Titulescu, nr. 40, în data de 15 06.2016, ora 10.00- pentru probã scrisã,
respectiv în data de 17.06.2016 ora 10.00 – pentru susþinere aproiectului de management.

La concurs se pot înscrie candidaþii care îndeplinesc urmãtoarele condiþii,
cumulative:

a) Sunt absolvenþi ai unei instituþii de învatamant superior medical, economic-financiar sau
juridic;

b) Sunt absolvenþi ai unor cursuri de perfectionare în management sau management sanitar,
agreate de Ministerul Sanãtãþii ºi stabilite prin ordin al Ministrului Sãnãtãþii sau absolvenþi ai
unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrative organizat într-
o instituþie de învãþãmant superior acreditatã potrivit legii;

c) Managerul trebuie sã fie cadru  universitar sau medic primar ºi sã fie absolvent al unor
cursuri de perfecþionare în management sau management sanitar, agreate Ministerul Sãnãtãþii
stabilite prin Ordin  al Ministrului Sãnãtãþi;

d) au cel putin 2 ani vechime în posturi prevãzute cu studii superioare de lungã duratã
conform legii;

e) nu sunt condamnaþi penal sau în curs de urmãrire penalã;
f) sunt apþi din punct de vedere medical (fizic ºi neuropsihic);
g) nu au vârsta de pensionare conform legii.
Dosarul de înscriere trebuie sã cuprindã :
a) cererea de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copia legalizatã a diplomei de licenþã sau echivalente;
d) copia legalizatã a documentelor care atestã absolvirea cursurilor de perfecþionare în
e)  management sau management sanitar, ori copia legalizatã a diplomelor masterat sau

doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituþie de
învãþãmânt superior acreditatã potrivit legii;

f) documente care sã ateste calitatea de cadru didactic sau copie legalizatã a certificatului
de medic primar;

g) curriculum vitae;
h) copii ale diplomelor de studii ºi alte acte ce atestã efectuarea unor specializãri competen-

te /atestate etc. în domeniul managementului sanitar;
i) adeverinþã care atestã vechimea în posturi cu studii universitare de lungã duratã sau

copie duppã carnetul de munca certificatã “ în conformitate cu originalul” de catre conduce-
rea unitãþii;

j) cazierul judiciar;
k) adeverinþã din care rezultã cã este apt medical fizic ºi neuropsihic;
l) declaraþia pe propria rãspundere privind necolaborarea cu securitatea înainte de anul

1989;
m) copie legalizatã a actelor (certificat de cãsãtorie, etc) prin care ºi-a schimbat numele

dupã caz;
n) proiectul de management realizat de candidat;
o) mandatul poºtal de platã a taxei de participare la concurs în valoare de 800 lei achitatã în

contul unitãþii sanitare publice sau chitanþa de platã a acestei sume la casieria unitãþii sanitare
publice , dupã caz;

Bibliografia ºi temele cadru pentru proiectul de management, precum ºi regulamentul cadru
de desfãºurare a concurului vor fi afiºate la sediul Spitalului Clinic Municipal Filantropia
Craiova, str. Nicolae Titulescu, nr. 40 ,pe site-ul Spitalului www.filantropia.ro. sº cel al Pri-
mãriei Craiova www.primariacraiova.ro.

Dosarul de înscriere se depune la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Spitalului
Clinic Municipal Filantropia Craiova, Str. Nicolae Titulescu  nr. 40 în perioada 29.04.2016 -
07.06.2016 de luni pânã joi, între orele 07.30-16.00 ºi vineri între orele 07.30-13.30.

In termen de trei zile de la data finalizãrii înscrierilor,  comisia de concurs verificã, studiazaã
dosarele depuse ºi stabileºte pentru fiecare candidat rezultatul prin înscriere a menþiunii “
Admis” sau “ Respins”.

Rezultatul se va fi afiºat la Sediul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, strada
Nicolae Titulescu, nr. 40, cât si pe site-urile Spitalului ºi cel al Primãriei Municipiului Craiova.

Candidaþii pot sã conteste aces trezultat în termen de 24 de ore de la data afiºãrii rezultatelor.
Contestaþiile se soluþioneazã de cãtre Comisia de soluþionare a contestaþiilor în termen de

48 de ore de la data expirãrii termenului de depunere a acestora.
Candidaþilor declaraþi” Respinºi” li se returneazã 75% din suma de participare la concurs

conform legislaþiei în vigoare.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0351/455787 Serviciul Resurse Umane.
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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

DIRECÞIA DE EVIDENÞÃ
A PERSOANELOR

În contextul proceselor electorale care urmeazã
sã se desfãºoare în acest an, facem un apel cãtre
toþi cetãþenii municipiului Craiova ºi ai localitãþi-
lor deservite de Direcþia de Evidenþã a Persoane-
lor Craiova, respectiv Almãj, Bratovoeºti, Bresta,
Bulzeºti, Coþofenii din Dos, Coþofenii din Faþã,
Gherceºti, Ghindeni, Malu Mare, Mischii, Podari,
Robãneºti, Terpeziþa, Þuglui, Vîrvoru de Jos, sã
verifice valabilitatea actelor de identitate.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae doresc
sã fiu angajat la un pa-
tron cu maºina proprie,
marca Espero. Telefon:
0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Tele-
fon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Bucu-
reºti, Dristor, 24.000
Euro. Exclus agenþii. Te-
lefon: 0724/167.883.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate, mi-
crocentralã, coloanã apã
separat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. Telefon: 0746/
660.001.
3 - 4 CAMERE
Apartament 4 decoman-
date toate îmbunãtãþirile.
Telefon: 0745/ 995.125.

CASE
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor +
anexe, apã curentã, cana-
lizare la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.

Casã Leu 3 camere, bu-
cãtãrie, hol, pivniþã, ane-
xe, garaj, 1700 mp teren
70.000 lei negociabil. Te-
lefon: 0735/ 495.862.
Vând casã mobilatã 3
camere, sat Mogoºeºti,
comuna Goieºti - Dolj. Te-
lefon: 0351/460.839;
0760/ 024.474.
Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.
VÂND casã+teren, zona
Izvoru Rece. Telefon:
0763/359.072.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren intravilan
4100 mp  la10 km Cra-
iova cu pomi, vie, grãdi-
nã flori. Telefon: 0727/
884.205.
Vând – sau schimb te-
ren intravilan 4300 mp la
10 km de Craiova, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp,
22 Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând 3690 mp teren in-
travilan în Cârcea tarla-
ua 17. Telefon: 0721/
995.405.

Vând teren Lot 500 mp
Craiova - Cartier ªimnicu
de Jos la DJ – cadastru.
Telefon: 0744/563.823.
Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua Naþio-
nalã Craiova- Bechet, lo-
calitatea Secui. Preþ con-
venabil. Telefon: 0764/
214.269.
Vând teren 1000 m Câr-
cea 10.000 Euro. Telefon:
0752/641.487.
Vând 5000 m gara Pie-
leºti, 20.000 Euro ºi parce-
lat. Telefon. 0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.

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

AUTO
STRÃINE

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar- de nouã, su-
per întreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un
defect. Telefon: 0766/
632.388.
Vând auto Volkswagen
Golf 4 din 2002, înmatri-
culat în România, ben-
zinã. Detalii la telefon:
0768/954.944.
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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!

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!

Vand Seat Leon 1.6. In-
matriculata RO; - An fa-
bricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP; Ben-
zina; Euro 4; - Aer Con-
ditionat; 6 airbaguri; -
Geamuri Electrice; Inchi-
dere centralizata; ABS;
Servodirectie; Xenon; -
Interior recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Relatii
la telefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând bicicletã damã, giur-
giuvele vopsite, cu gea-
muri, presã hidraulicã
mase plastice, 2 butelii.
Telefon: 0767/153.551.
Vând þuicã. Telefon:
0747/674.714; 0745/
751.558.
Vând cuier mare. Tele-
fon: 0742/884.839.
Vând gãini pitice CO-
CHINCHINA outoare.
Telefon: 0721/483.933.
Vând 12 bucãþi taburele
din lemn melaminat. Te-
lefon: 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 zinca-
tã 2/1 m, drujbã electri-
cã Einºel cu lanþ rezervã
- 220 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând combinã JOHN
DEERE-730. Telefon
0772/096.357.

Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, canapea,
fotolii, scaune, bibliote-
cã, aspirator, masã,
saltea copil. Telefon:
0770/298.240.
Producãtor - vând puiet
florifer, gladiole Olande-
ze la kg ºi cepe florifere
chiparoase (tuberoze)
anul III. Telefon: 0727/
714.184.
Vând cutie metalicã pen-
tru pãstrat armã de vâ-
nãtoare. 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 Grun-
ding cu telecomandã -
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând TV color D- 102
cm, cãrucior handicapat,
pat mecanic, schelã con-
strucþii, sobã cãrãmidã
completã, polizor 2500W.
Telefon: 0768/083.789.
Vând 8 jaluzele metalice
(4 gri ºi 4 albe). Telefon:
0251/452.233.
Vând COMBINÃ CP.12
ºi LADA 1025 (eventual
subansamble). Telefon:
0730/304.591.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

Vând frigider 320 litri, bo-
canci, ghete, pantofi mi-
litari noi piele negru, pie-
se Dacia noi, calculator
instruire copii prin televo-
zor, telefon Eboda sigi-
lat, piei bovinã ºi oaie
vopsite. Telefon: 0735/
445.339.
Vând loc de veci Sineas-
ca douã gropi suprapu-
se, bocanci din piele mã-
rimea 43 îmblãniþi. Tele-
fon: 0771/385.734.
Vând douã cuþite de ghi-
lotinã noi-1,15ml preþ 100
lei. Telefon: 0351/
808.490 dupã ora 16.00.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jgheaburi
acoperiº,  aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre alu-
miniu  20 litri noi, reduc-
tor oxigen sudurã, alter-
nator 12vV nou, arzãtoa-
re gaz sobã D 600.  Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu 3
roþi - 60 lei negociabil, cã-
ruþ copil sport - 50 lei. Te-
lefon: 0351/181.202.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând maºini de tricotat
Fineþea, triploc, maºinã
de surfilat. Telefon: 0745/
589.825.
Vând hotã nouã, mãtu-
rã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radia-
tor cu 3 trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
Caut electrician pentru
un Volvo, cãrucior pen-
tru copii, televizor Gol-
dstar, maºinã de cusut
Ileana, bicicletã copii, 4
gropi suprapuse Roma-
neºti. Telefon: 0729/
977.036.

Vând maºinã de cusut
Ileana, maºinã Singer,
casã de marcat Sam-
sung pentru firme. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã, ca-
merã 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 nefolosit.
Telefon: 0720/231.610.
Vând loc de veci cimitirul
Sineasca – Craiova di-
mensiuni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/271.285.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închiriere apar-
tament douã camere de-
comandate, Craioviþa
Nouã-Materna, complet
utilat. Telefon:0729/
033.903
Ofer spre închiriere apar-
tament 3 camere ultra-
central. Prefer familie in-
telectuali. Telefon: 0756/
790.172.
Inchiriez pe termen lung
apartament 2 camere
decomandate,. mobilat,
recent renovat, zona
Grãdina Botanicã. Tele-
fon: 0767/ 008.528.

Închiriez apartament 2
camere, decomanda-
te, etaj 2, ultracentral,
microcentralã, aer con-
diþionat, liniºte ºi igie-
nã deplinã, înconjurat
de verdeaþã. Telefon:
0722/956.600.

CERERI ÎNCHIRIERI
Caut camerã. Telefon:
0764/308.822.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restaurant 50
locuri (Piaþa Gãrii). Tele-
fon: 0744/629.775.

Închiriez teren pentru
amplasare a 5 magazi-
ne între blocuri vad foar-
te bun. posibilitate de
cumpãrare. Telefon:
0761/665.763.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Handbalistele de la SCM Cra-
iova au acces, miercuri searã,
în sferturile de finalã ale Cupei
României, la capãtul unui suc-
ces cu 35-25, la Polivalenta din
Bãnie, în compania Universitã-
þii Alexandrion Cluj. Calificarea
s-a conturat în partea secun-
dã, dupã ce, la odihnã, favori-
tele publicului intraserã cu un
avans de doar un gol, 17-16.

Ana Maria Horobeþ, care în
final a suferit o accidentare gra-
vã, a fost cea mai prolificã ju-
cãtoare a SCM-ului, cu 7 go-
luri, urmatã de Alexandra An-
drei (6), Daniela Bãbeanu (5), Jelena Zivko-
vic, Cristina Florica, Simona Iovãnescu (toa-
te cu câte 4), Laurisa Landre (3) ºi Alexan-
dra Gavrilã (2).

„A fost un meci greu, aºa cum preconi-
zam, ºi ne bucurãm cã am reuºit sã ne impu-
nem. Mulþumim spectatorilor care ne susþin
meci de de meci, conducerii clubului ºi spon-
sorilor, datoritã cãrora am obþinut aceste re-
zultate”, a spus tehnicianul Simona Gogîrlã.

CS Podari primeºte, astãzi, vizita celei de
a treia clasate, FC Voluntari II, formaþie care
a înregistrat un bilanþ maxim în ultimele ºase
partide. Cel mai recent a fost un 4-0, pe te-
ren propriu, cu FC Aninoasa, timp în care
oamenii lui Florin ªoavã cedau cu 0-1, la
Alexandria, în faþa celor de la Sporting Mã-
gurele, punând astfel capãt celei mai bune
perioade a acestei stagiuni (douã victorii ºi o
remizã).

În tur, doljenii au fost învinºi la limitã, 2-3.
Partida de la Podari va fi condusã de o

brigadã olteneascã, compusã din Liviu Bã-
lãceanu (Tg. Jiu) – Ovidu Dorobanþu (Ola-
nu/Vâlcea) ºi Maria Mãdãlina Mazilu (Rm.
Vâlcea).

HANDBAL (F) – CUPA ROMÂNIEI

SCM se dezlãnþuie în parteaSCM se dezlãnþuie în parteaSCM se dezlãnþuie în parteaSCM se dezlãnþuie în parteaSCM se dezlãnþuie în partea
secundã ºi merge în sferturisecundã ºi merge în sferturisecundã ºi merge în sferturisecundã ºi merge în sferturisecundã ºi merge în sferturi

Iatã ºi restul rezultatelor din optimi:
CSM Unirea Slobozia – CS Mãgura Cisnã-
die 32-22, CSM Bistriþa – CS Rapid USL
Metrou Bucureºti 28-34, CSM Ploieºti –
HCM Baia Mare 27-29, CSU Danubius Ga-
laþi – HCM Roman 16-33, HC Dunãrea Brãi-
la – HCM Rm. Vâlcea 28-25, HC Alba Sebeº
– HC Zalãu 35-36, ASC Corona 2010 Bra-
ºov – CSM Bucureºti 29-33.

Tragerea la sorþi a sferturilor de finalã va
avea loc în data de 4 mai.

LIGA A III-A

Adversar tare pentru PodariAdversar tare pentru PodariAdversar tare pentru PodariAdversar tare pentru PodariAdversar tare pentru Podari
Universitatea II, în mod normal,

trei puncte ca ºi acontate
Tot astãzi, CS U II Craiova pleacã mare

favoritã în disputa de la Motru, în condiþiile
în care teamul gorjean n-a obþinut nici mã-
car un punct în acest retur, în opt partide.
Alb-albaºtrii vin dupã un 0-2 la Deva, iar
Minerul dupã un 0-3 cu Filiaºiul, la Iºalniþa.

În prima ciocnire a sezonului, cele douã
au încheiat au nedecis, 1-1.

În partida de la Motru, dreptatea va fi
împãrþitã de Mihai Spânu – George Suciu ºi
Anghel Todea, toþi din Cluj-Napoca.

Cealaltã reprezentantã a noastrã în acest
eºalon, ACSO Filiaºi, stã în aceastã rundã.

SERIA 3 – Etapa a 22-a
Astãzi, ora 17:00: CS PODARI – FC Vo-

luntari II, Atletic Bradu – CS Afumaþi, Spor-
ting Roºiori – Urban Titu, CS ªtefãneºti –
Concordia Chiajna II, FC Aninoasa – SCM
Piteºti, Dinicu Golescu Câmpulung – AFC
Hãrman. Sporting Turnu Mãgurele va câºti-
ga la “masa verde”, scor 3-0, disputa cu In-
ter Olt, deoarece formaþia din Slatina s-a re-
tras din campionat.
1. Piteºti 44 8. ªtefãneºti 26
2. Afumaþi 44 9. Chiajna II 25
3. Voluntari II 40 10. PODARI 25
4. Dinicu G. 39 11. Aninoasa 19
5. Mãgurele 36 12. Hãrman 16
6. Bradu 31 13. Titu 13
7. Roºiori 29
Locul 1 promoveazã, locul 13 – posibil re-
trogradabil.

SERIA 4 – Etapa a 25-a
Astãzi, ora 17:00: Minerul Motru – CS U II

CRAIOVA, CSM Lugoj – Pandurii II Tg. Jiu,
Metalurgistul Cugir – FC Hunedoara, Mille-
nium Giarmata – Naþional Sebiº, ACS ASU Poli
Timiºoara – Performanþa Ighiu, Mãgura Cisnã-
die – CS Ineu, Nuova Mama Becicherecu Mic
– Cetate Deva. ACSO FILIAªI stã.
1. Ighiu 50 9. Pandurii II 31
2. ASU Poli* 49 10. Cisnãdie* 29
3. Cugir* 45 11. Ineu* 27
4. Sebiº 40 12. CRAIOVA II* 21
5. Hunedoara 35 13. FILIAªI 19
6. Deva* 33 14. Motru 18
7. Lugoj* 32 15. Giarmata* 15
8. Becicherecu* 31
* - un joc mai puþin.
Locul 1 promoveazã, locul 14 – posibil re-
trogradabil, locul 15 retrogradeazã.

Play-off – etapa a 4-a
Astãzi, 17:30: Recolta Ostroveni – ªtiinþa

Danubius Bechet, Dunãrea Calafat – Progresul
Segarcea. Derby-ul Viitorul Cârcea – Tractorul
Cetate a avut loc asearã.

1. Cetate 35 4. Ostroveni 24
2. Calafat 32 5. Bechet 23
3. Cârcea 31 6. Segarcea 18

Primul loc accede într-un baraj de promovare.

LIGA A IV-A
Play-out – etapa a 4-a

Astãzi: Unirea Leamna – Luceafãrul Craio-
va, SIC Pan Unirea – ªtiinþa Malu Mare (ambe-
le 17:30), Metropolitan Iºalniþa – Dunãrea
Bistreþ (18:00).

1. Bistreþ 23 4. Unirea 13
2. Iºalniþa 20 5. Luceafãrul 10
3. Leamna 14 6. Malu Mare 4
Ultimele douã clasate retrogradeazã.

Dupã ce marþi ºi-au adjudecat titlul de
campioni (3-1 la general cu Municipal Za-
lãu), o premierã pentru voleiul masculin cra-
iovean, Pascu ºi compania au ajuns, din ur-
bea transilvãneanã, direct la Sala Polivalen-
tã din Bãnie, unde, în pauza meciului de
handbal dintre SCM Craiova ºi U Alexan-
drion Cluj, au prezentat trofeul fanilor. Cam-
pionii au fost primiþi cu fast ºi s-au bucurat

VOLEI

Campionii au prezentat trofeul
suporterilor de la Polivalentã

Dan Pascu: “Mã bucur enorm cã am reuºit sã sã aducem un titlu Craiovei, dupã o pauzã atât de mare”

alãturi de suporteri.
„Am venit victorioºi de la Zalãu, ºtiu cã

mulþi ºi-ar fi dorit sã fie ºi meciul 5, pentru a
câºtiga titlul la Craiova, dar este o satisfac-
þie foarte mare sã câºtigi titlul pe terenul ad-
versarului. Am fãcut faþã unui public care a
pus o presiune enormã. A fost o atmosferã
de finalã, ultimul set toþi spectatorii au stat
în picioare. Mã bucur enorm pentru cã am

fãcut faþã acestei presi-
uni ºi am reuºit sã
scriem istorie, sã adu-
cem un titlu Craiovei
dupã o pauzã atât de
mare”, a afirmat antre-
norul Dan Pascu.

Bãnia nu mai cuceri-
se un titlu de campioa-
nã din 1993, perfor-
manþã trecutã atunci în
contul formaþiei mascu-
line de handbal.

Atletico Madrid s-a impus cu 1-0, miercuri
searã, în turul semifinalei Ligii Campionilor, cu
Bayern Munchen, pe „Vicente Calderon”
(52.127 spectatori). Strategia lui Diego Simeo-
ne era bine-cunoscutã: un solid bloc defensiv,
extrem de mobil, apt sã se desfacã rapid, în
momentul recuperãrii balonului. Schema a
funcþionat perfect ºi de aceastã datã. Dupã ce
a împiedicat pe FC Barcelona (1-2, 2-0) în
faza precedentã a competiþiei, Atletico Madrid
a realizat o altã prestaþie inteligentã. Din minu-
tul 11, graþie golului marcat de Saul Niguez
(care a depãºit într-o cursã fenomenalã nu mai
puþin de patru adversari), jucãtorii madrileni
au intrat în avantaj. Bavarezii au ripostat prin
Vidal (13), Alaba (17), Douglas Costa (25) sau
Coman (41), fãrã a putea restabili egalitatea ºi
aproape de dublarea avantajului a fost Antoine
Griezmann (30). Finul tactician, Pep Guardiola,
nu a gãsit cheia desfacerii mecanismului de-
fensiv advers, nici dupã revenirea de la vestia-
re, deºi i-a trimis în teren pe Ribery ºi Muller.
Bayern Munchen s-a dovedit a fi mai incisivã
ºi o mare ocazie a lui Alaba (min. 54), când
balonul a întâlnit transversala porþii lui Oblak,
ca ºi oportunitãþile lui Benadia (min. 90+1) ºi
Vidal (min. 90+3) au dat teribile emoþii asis-
tenþei. Potenþatã de Diego Simeone sã punã
presiune pe echipa adversã. Totuºi, ºi Atletico
se putea desprinde, dar Torres (75), a fost ºi
el oprit de barã.

Saul Niguez (21 de ani) este la al treilea gol
în Liga Campionilor ºi realizarea lui permite lui

DIGI SPORT 1
14:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu al

Rusiei, la Sochi: sesiune de antrenamente /
17:30 – FOTBAL – Liga a II-a: Rapid Bucu-
reºti – Dunãrea Cãlãraºi / 20:00 – FOTBAL –
Liga I: FC Botoºani – FC Voluntari.

DIGI SPORT 2
10:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu al

Rusiei, la Sochi: sesiune de antrenamente / 12:00
– TENIS (F) – Turneul de la Praga, în Cehia:
semifinalã / 14:00, 16:00, 18:00 – TENIS (F) –
Turneul de la Rabat, în Maroc: semifinalele la
simplu ºi finala la dublu / 21:00 – FOTBAL
Portugalia – Liga Sagres: Benfica – Guimaraes.

DIGI SPORT 3
19:15 – VOLEI (F) – Divizia A1, play-off,

finala, meci 4: CSM Târgoviºte – CS Alba Blaj /
21:30 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Paris SG –
Rennes.

DIGI SPORT 4
21:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Spor-

ting Gijon – Eibar.
DOLCE SPORT 1
10:00, 14:00 – FORMULA 1 – Marele Pre-

miu al Rusiei, la Sochi: sesiuni de antrena-
mente / 17:30 – FOTBAL – Liga a II-a: Rapid
Bucureºti – Dunãrea Cãlãraºi / 20:00 – FOT-
BAL – Liga I: FC Botoºani – FC Voluntari /
2:30 – BASCHET NBA.

DOLCE SPORT 2
21:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Spor-

ting Gijon – Eibar.
EUROSPORT
12:00 – SNOOKER – Campionatul Mon-

dial, la Sheffield, în Regatul Unit: semifinale /
15:00 – CICLISM – Turul Turciei: etapa a 6-a
/ 16:30, 21:00 – SNOOKER – CM, la Shef-
field: semifinale.

EUROSPORT 2
15:00 – CICLISM – Turul Yorkshire, în Re-

gatul Unit / 19:00 – FOTBAL Polonia – Ek-
straklasa: Gornik Zabrze – Slask Wroclaw /
21:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga: FC
Augsburg – FC Koln.

LOOK TV
20:00 – FOTBAL – Liga I: FC Botoºani –

FC Voluntari.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

Atletico câºtigã turul cu Bayern

Atletico Madrid sã se gãseascã într-o poziþie
confortabilã, înaintea partidei retur de sãptã-
mâna viitoare. Bavarezii au protestat la arbitrul
englez Mark Clatenburg, în minutul 29, când
Savici a atins balonul cu mâna în suprafaþa de
pedeapsã, fãrã a se dicta penalty. Un singur
detaliu, care sugereazã fizionomia jocului: Ba-
yern Munchen, posesie 73% - Altetico Ma-
drid 27%.

Atletico: Oblak – Juanfran, Gimenez, Sa-
vici, Filipe Luis – Saul Niguez (Partey 85),
Gabi, Fernandez, Koke – Griezmann, Torres.

Bayern: Neuer – Lahm, Martinez, Alaba,
Bernat (Benatia 77) – Xabi – Costa, Alcantara
(Muller 70), Vidal, Coman (Ribery 64) – Le-
wandowski.

În prima semifinalã, Manchester City a re-
mizat, marþi, pe teren propriu, cu Real Ma-
drid, scor 0-0.

LIGA CAMPIONILOR – SEMIFINALE
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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

Lumina Sfântã a Învierii sã vã
împlineascã alãturi de cei dragi,

bucurându-vã de liniºte, sãnãtate ºi
armonie!

HRISTOS
A ÎNVIAT!

 Asociaþia Judeþeanã de Fotbal  Dolj

Preºedinte, Silviu Bogdan

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-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

Deºi mai sunt ºase etape de disputat din actuala
stagiune, Universitatea Craiova s-a despãrþit de Silviu
Izvoranu, cel mai vechi jucãtor din lot. „Izvo” a
debutat în alb-albastru în toamna anului 2013, într-
un meci la Târgu Mureº, în care a fost eliminat pe
final, el încasând un cartonaº roºu ºi la ultima apa-
riþie pentru Universitatea, la meciul de acasã cu FC
Botoºani, din turul play-out-ului. În vârstã de 33
de ani, stoperul a marcat golul revenirii în Liga I,
într-un meci disputat la Reºiþa ºi încheiat 1-1. „Uni-
versitatea Craiova anunþã încetarea raporturilor con-
tractuale cu Silviu Izvoranu. A fost unul dintre arti-
zanii promovãrii Universitãþii pe prima scenã” se
aratã în comunicatul postat pe site-ul oficial al clu-

În ultima etapã din Liga Elitelor
U19, Universitatea Craiova, cu mai
mult de jumãtate dintre titulari ab-
senþi, a pierdut cu 1-0 în deplasa-
re cu Pandurii Târgu Jiu. Antreno-
rul Adrian Popescu a utilizat for-
mula: Gabor – Gherghenescu, Ion,
Ivan, Andrei – Stroe, Iuga, Pacio-
nel, Rodeanu – Cristea, D. Staicu.
Au mai intrat: ãrineanu, Cojocaru.
Juniorii mari ai Craiovei au termi-
nat campionatul pe locul 6, cu 29
de puncte, ratând calificarea în fa-
zele finale. În semifinale s-au cali-
ficat douã echipe din Cluj, Univer-
sitatea ºi Ardealul, dar ºi Dinamo
ºi Viitorul.

În schimb, pentru calificarea în
semifinale rãmâne în cursã echipa
de juniori B a ªtiinþei, angrenatã în
campionatul Liga Elitelor U17. În
etapa a 19-a, Universitatea Craio-
va a trecut de LPS Satu Mare cu
6-1, goluri marcate de: Gârbiã 3,
Cârlig, Bârzan ºi Bora. Antrenorul
Mugur Guºatu a început cu: Vlad
– Constantinescu, Bãloi, Enache,

Juniorii under 17 rãmân
în cursa pentru semifinale

Bogdan – Buzan, Gârbiã, oiu, Dinu,
Bârzan – Cârlig. Au mai intrat:
Gunie, Bora, Marcov, Stancu, Po-
pescu. Cu trei etape rãmase din
sezonul regulat, Universitatea Cra-
iova under 17 are 52 de puncte,
fiind pe primul loc, dar are trei
meciuri grele pânã la final, cu Pan-
durii, U Cluj ºi Ardealul Cluj.

La juniori B, Universitatea Cra-
iova – ‘coala Gicã Popescu 4-2, au
marcat: Mihãilã 2, ‘erban, Vadasis.
Antrenorul Marian Calafeteanu a
folosit echipa: Bobonete – ‘erban,
Ionescu, Sima, Vadasis – Screciu,
Dobre, Stãiculescu, Nichifor –
Grigora’cu, Mihãilã. Au mai jucat:
Manea, Cojocaru.

La juniori D, Universitatea Cra-
iova – Oltenia Craiova 4-1, au mar-
cat: Vãduva 2, Capac, Zaharia.
Pentru Universitatea au jucat: Vlãs-
ceanu – Sârbu, Neicu, Nedelcu,
Duã B, Duã L., Banã, Capac, Vã-
duva. Au mai intrat: Gãgeatu, Lã-
pãdãtescu, Sichitiu, Zaharia, Bu’u.
Antrenor: Bogdan Vrãjitoarea.

Stoperul de 33 de ani ºi-a reziliatStoperul de 33 de ani ºi-a reziliatStoperul de 33 de ani ºi-a reziliatStoperul de 33 de ani ºi-a reziliatStoperul de 33 de ani ºi-a reziliat
contractul cu Universitatea, cei maicontractul cu Universitatea, cei maicontractul cu Universitatea, cei maicontractul cu Universitatea, cei maicontractul cu Universitatea, cei mai
vechi jucãtori din lotul Craiovei suntvechi jucãtori din lotul Craiovei suntvechi jucãtori din lotul Craiovei suntvechi jucãtori din lotul Craiovei suntvechi jucãtori din lotul Craiovei sunt

acum Ivan ºi Vãtãjeluacum Ivan ºi Vãtãjeluacum Ivan ºi Vãtãjeluacum Ivan ºi Vãtãjeluacum Ivan ºi Vãtãjelu

bului. Stoperul a mai evoluat în carierã la Oþelul,
FC Timiºoara, Dinamo,  Universitatea Cluj. El a fost
adus la Universitatea în 2013, dupã ce evoluase doi
ani în Ucraina, la Volyn Luþk ºi în vara lui 2014 a
mai evoluat pentru o scurtã perioadã la CSM Rm.
Vâlcea. În perioada petrecutã la Universitatea, Iz-
voranu a marcat de trei ori. Dupã plecarea lui Izvo-
ranu, cei mai vechi jucãtori din lotul Craiovei sunt
Andrei Ivan ºi Bogdan Vãtãjelu.

Altfel, s-a stabilit programul ’i televizãrile etapei a
10-a din Campionatului Naional Liga I. Astfel, parti-
da dintre ACS Poli Timiºoara ºi Universitatea Craio-
va va încheia runda, urmând sã se dispute luni, 9
mai, de la ora 20.30.
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