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Lumina care nu apune
Întunericul învins de lumina sfântã:
un pas spre Adevãr, un pas spre Biruinþã ºi totul sub semnul Revelaþiei.
O luminã, cea pascalã, triumfãtoare
la capãtul unui drum. Al Crucii. Unul
marcat de încercãri ºi de suferinþã.
Cãci existenþa e doar trecere: aici, pe
pãmânt, ºi pe-trecere într-un dincolo suspendat într-o tainã inexprimabilã.
ªi tumult e viaþa fiecãruia dintre noi:
cei de-acum, cei de ieri daþi nemeritatei uitãri ºi cei ce vin de care ne îngrijim prea puþin, ori deloc.
Nu toþi. ªi nu de toþi. Nu ºi de zarafii
pe care Iisus i-a alungat din Templul
Ierusalimului decretându-l Casa Sa în
unicul Sãu moment de mânie.
Pe ei care, în dispreþul pildei christice, împânzesc ºi azi pãmântul de la
un cap la altul, sclavi ai banului ºi agenþi
ai nedreptãþii.
ªi care îºi fac din chivernisealã unica virtute ºi din huzur singura raþiune
de a fi.
Tumult ºi caznã e existenþa pãmânteanã.
ªi, rareori, câte un strop de bucurie, din cea adevãratã, întrucât meritatã, ivitã miraculos din Lumina pascalã
în clipa în care ne regãsim la strigãtul
mântuitor ce ne vesteºte Adevãrul Înviat, pe noi înºine în cea mai curatã ºi
înãlþãtoare clipã ce ne-a fost hãrãzitã
prin vrerea Fiului Domnului.
HRISTOS A ÎNVIAT!
(G.P.)
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Legea dãrii în platã
a fost publicatã
în Monitorul Oficial
ºi va intra
în vigoare peste
15 zile
Legea dãrii în platã a fost
publicatã în Monitorul Oficial
joi seara, urmând ca peste 15
zile românii care nu îºi mai pot
plãti ratele sã aibã posibilitatea
de a notifica banca în acest
sens. ‘’Legea nu are nevoie de
norme de aplicare, ca atare
peste 15 zile puteþi notifica
bãncile cã nu mai puteþi plãti
rata ºi aºteptaþi 30 de zile sã vã
cheme banca la negocieri. Dacã
nu se întâmplã asta, mergeþi la
un notar ºi transferaþi în
proprietatea bãncii imobilul
ipotecat ºi s-a terminat cu orice
datorie pe care o aveþi la
bancã!’’, a explicat pe Facebook iniþiatorul legii, deputatul
PNL Daniel Zamfir.
Preºedintele Klaus Iohannis a
anunþat joi cã a promulgat
legea dãrii în platã. ªeful
statului a precizat cã, iniþial, a
cerut Parlamentului reexaminarea legii dãrii în platã, iar
ulterior a constat cã Legislativul
a þinut cont de observaþiile sale
ºi a decis sã promulge actul
normativ.
Legea dãrii în platã a fost
adoptatã, miercuri, 13 aprilie, de
Camera Deputaþilor, for decizional, cu o majoritate de 207
voturi “pentru”, un vot “împotrivã” ºi o abþinere. Deputaþii au
stabilit astfel cã legea privind
darea în platã nu se va aplica
programului Prima Casã ºi au
majorat plafonul creditelor care
intrã sub incidenþa acestui act
normativ de la 150.000 la
250.000 de euro. De asemenea,
deputaþii au stabilit cã legea se
va aplica ºi celor care sunt în
proces de executare silitã.
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Marian Muhuleþ: Noul sistem informatic previne
votul ilegal, pot fi unele probleme cu internetul
Vicepreºedintele Autoritãþii Electorale Permanente (AEP), Marian Muhuleþ, a prezentat, ieri, aplicaþia informaticã pe baza cãreia se va face desemnarea operatorilor de calculator, în secþiile de votare,
la alegerile locale, afirmând cã noul sistem va preveni votul ilegal. „Acest sistem, implementat pentru prima datã în România, va facilita verificarea îndeplinirii condiþiilor prevãzute de lege pentru exercitarea dreptului de vot, va semnala tentativele de
vot ilegal, va facilita exercitarea dreptului de vot, va
asigura unicitatea înscrierii în listele electorale ºi va
agrega date statistice privind prezenþa alegãtorilor
la vot”, a declarat Muhuleþ. Acesta a mai spus cã în
urma implementãrii noului sistem informatic nu se
va mai putea vorbi despre vot ilegal, înþeles ca turism electoral, sau despre “persoane care au drepturile electorale interzise ºi se prezintã la vot”.
El a susþinut cã prin Registrul Electoral Naþional
gestionat de AEP au fost eliminate ºi eventuale
“cazuri de cetãþeni decedaþi prezenþi la urne”.
“Având aceastã bazã de date a alegãtorilor din
România (...) ºi utilizând-o deja la douã cicluri electorale, dupã cum ºtiþi, nu am mai avut cazuri de
cetãþeni decedaþi prezenþi la urne la ultimele douã
rânduri de alegeri”, a spus reprezentantul AEP.
Marian Muhuleþ a afirmat cã pentru alegerile
locale din 5 iunie s-a recrutat un numãr suficient
de operatori pentru cele 18.600 de secþii de votare, respectiv 30.643 de operatori care vor fi “extremitãþile sistemului informatic de monitorizare a prezenþei la vot ºi de prevenire a votului ilegal”. Totuºi, el a precizat cã în 326 de localitãþi existã un
deficit de maxim 5 operatori, iar în Capitalã deficitul este mai mare, fiind necesarã deplasarea unor
operatori dintr-un sector în altul. “La sectorul 1 ne
lipsesc 60 de persoane, la sectorul 2, 131 de persoane, la sectorul 4, 43 de persoane, la sectorul 5,
111 persoane. Din celelalte sectoare se vor putea
deplasa persoane ºi costurile de deplasare în Bucureºti nu sunt atât de mari. În judeþele în care va
trebui sã deplasãm dintr-o localitate în alta costurile vor fi acoperite din bugetul de organizare a

alegerilor”, a explicat reprezentantul AEP.
Cât priveºte instruirea operatorilor selectaþi
aceasta a fost fãcutã de STS ºi AEP în cadrul unor
sesiuni de training. “În cadrul acestor sesiuni, am
încercat sã testãm capabilitãþile fiecãrei persoane,
de naturã tehnicã, în sensul de a poseda minime
informaþii, de a ºtii sã opereze o tabletã, ºi apoi i sa prezentat aplicaþia pe care va lucra”, a spus
Marian Muhuleþ, precizând cã operatorii de calculator au la dispoziþie o platformã de training ºi un
Kit, care conþine o tabletã, un încãrcãtor, cartela
SIM aferentã tabletei ºi credenþialele de acces în
sistem, user ºi parolã.

La rândul sãu, Adrian Dragomir, directorul Direcþiei Informatice din cadrul AEP, a declarat cã
repartizarea operatorilor de calculator în secþiile
de votare se va face computerizat, printr-o aplicaþie, în baza opþiunii operatorilor pentru o localitate
anume ºi pe baza nivelului de cunoºtinþe de operare pe calculator a acestora, precizând cã s-au
stabilit trei niveluri de cunoºtinþe pentru operatori, avansat, mediu ºi cunoºtinþe de bazã. Marian
Muhuleþ a mai spus cã fiecare secþie de votare va
avea câte un operator de calculator, iar în secþiile
în care se va înregistra un numãr crescut de alegãtori în data de 5 iunie, se va putea disponibiliza ºi
al doilea operator de calculator.

Potrivit lui Muhulet, alegãtorul ajunge în secþia
de votare, va înmâna buletinul operatorului de calculator, care va scana partea de jos a cãrþii de identitate, din care va prelua doar codul numeric personal, ºi îl va introduce într-o bazã de date existentã la
nivel naþional, urmând ca operatorul sã informeze
preºedintele secþiei de votare cu privire la mesajul
generat de aplicaþie pe tabletã, dacã alegãtorul se
regãseºte în lista de la respectiva secþie de votare ºi
poziþia la care se regãseºte. “Asta va uºura procedurile în secþia de votare. Cei care au listele în faþã
nu vor mai trebui sã rãsfoiascã listele de alegãtori,
ci vor merge direct la numãrul care apare în aplicaþie”, a adãugat Muhuleþ,
Vicepreºedintele AEP a explicat cã sistemul face
posibilã apariþia unui mesaj care sã arate cã a mai
votat cineva în locul alegãtorului sau cã alegãtorul
nu are vârsta legalã împlinitã pentru a vota sau are
drepturile electorale suspendate. “Aceste mesaje
sunt tratate de preºedintele secþiei de votare pe
baza prevederilor legale, înºtiinþând Poliþia sau refuzând sã permitã accesul la procesul de votare”, a
mai spus Muhuleþ. Operatorii de calculator vor primi
85 de lei pe zi, impozabil, ºi vor fi plãtiþi 5 zile.
Întrebat ce se întâmplã dacã internetul va pica
în ziua alegerilor, Marian Muhuleþ a afirmat cã existã
“emoþii” în ceea ce priveºte acoperirea de internet, mai ales în zonele muntoase. “În 18.600 de
locaþii va fi implementat sistemul, unele sunt mai
bine acoperite din punct de vedere al transferului
de date, altele mai puþin,(...) dar am încercat pe cât
posibil, din punctul de vedere al transmisiunii datelor sã avem douã canale deschise pe fiecare locaþie. În sensul în care fiecare tabletã va avea o
cartelã SIM ºi va beneficia de suport de internet
wireless. STS s-a ocupat sã instaleze puncte de
acces în acele locaþii, iar în zonele muntoase vom
folosi transmisiuni de date prin intermediul satelitului”, a explicat Muhuleþ. De asemenea, Muhuleþ
a precizat cã “votul nu se va opri (dacã internetul
va pica – n.r), datele se încarcã offline, ºi se descarcã apoi în serverul central”.

Alegerile la CSM au fost
Aglomeraþie în vãmi, zeci de mii
suspendate dupã ce instanþa
de români vin acasã de Paºte
a sesizat Curtea Constituþionalã
Alegerile pentru componenþa
CSM au fost suspendate de instanþã, dupã ce magistraþii Curþii
de Apel Bucureºti au decis sesizarea Curþii Constituþionale a României, pentru a se stabili dacã mandatul fiecãrui membru CSM este
valabil ºase ani, independent de
mandatele celorlalþi membri. “Respinge excepþia inadmisibilitãþii cererii de sesizare a Curþii Constituþionale invocatã de pârâtul CSM.
Admite cererea de sesizare a Curþii Constituþionale formulatã de
reclamantã. Dispune sesizarea
Curþii Constituþionale a României
cu soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a prevederilor
art. 54 alin. 1 teza I ºi art. 57 din
Legea 317/2004. Admite acþiunea.
Dispune suspendarea executãrii
hotãrârii CSM nr. 338/29.03.2016
pânã la pronunþarea instanþei de
fond”, a decis Curtea de Apel Bucureºti.
Uniunea Naþionalã a Judecãtorilor din România a acþionat în instanþã Consiliul Superior al Magistraturii, în legãturã cu organizarea
alegerilor pentru componenþa consiliului, dupã ce noua modalitate
aprobatã de CSM, în urma unei hotãrâri a Senatului, prevede ca mandatul fiecãrui membru sã fie valabil ºase ani, independent de mandatele celorlalþi membri.

“Hotãrârea a cãrei revocare o
solicitãm prevede data alegerilor
doar pentru o parte din locurile
elective prin votul magistraþilor,
deºi mandatele membrilor Consiliului nu pot depãºi mandatul consiliului in care membrii au fost
aleºi. Este evident, din cuprinsul
dispoziþiilor legale ºi constituþionale, cã toate mandatele membrilor aleºi înceteazã la momentul finalizãrii mandatului consiliului însuºi, ele neputând curge în mod
individual ºi independent de mandatul consiliului”, aratã UNJR în
plângerea înaintatã instanþei.
“Dacã s-ar accepta opþiunea Senatului materializatã prin hotãrârea
menþionatã, nu va mai exista niciodatã un nou Consiliu, o „ºedinþã
de constituire” pentru ca membrii
sãi vor fi într-un continuu proces
de înnoire”, mai aratã UNJR în documentul citat.
Potrivit legii fundamentale, durata mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii este
de ºase ani. Uniunea Judecãtorilor susþine cã “CSM este un organ
colectiv ºi nu individual, de unde
reiese cã durata mandatului se referã la Consiliu ca întreg, ºi nu la
mandatul fiecãrui membru luat individual”. CSM a decis sã organizeze procedura de alegere în cazul
a 6 din 14 membrii aleºi.

Traficul în zona punctelor de trecere a frontierei a crescut cu aproape
60 la sutã în aceste zile, cele mai aglomerate vãmi fiind cele din zona de
vest a þãrii, anunþã oficialii de la Inspectoratul General al Poliþiei de
Frontierã (IGPF).
Românii plecaþi peste hotare se întorc în numãr mare în þarã, zilele acestea, potrivit datelor oferite de reprezentanþii Poliþiei de Frontierã. Doar
în ultimele 24 de ore, la punctele de
trecere a frontierei au fost înregistrate 168.900 de persoane ºi 52.500 de
mijloace de transport. Potrivit oficialilor din IGPF valorile de trafic au
crescut cu aproape 60 la sutã faþa de
perioada anterioarã.
În aceste zile, pentru intrarea în
þarã, cele mai tranzitate puncte de trecere sunt cele de la frontiera cu Ungaria, Republica Moldova ºi Serbia.
Sunt aglomerate ºi punctele de trecere a frontierei cu
Bulgaria (GiurgiuRuse, Vama Veche ºi
Negru Vodã), mulþi
români îndreptânduse spre litoralul bulgãresc pentru zilele
de sãrbãtoare.
Reprezentanþii
Poliþiei de Frontierã
anunþã cã se lucreazã la capacitate maximã, fiind dispuse
mãsuri de suplimentare a personalului.
„Este folositã la maximum capacitatea

punctelor de trecere a frontierei ºi în
cele mai aglomerate, în funcþie de trafic, vor fi suplimentate arterele de
control pe sensul de intrare/ieºire ºi
echipamentele folosite pentru verificarea documentelor. În prezent, peste 3.000 de poliþiºti de frontierã desfãºoarã, zilnic, activitãþi de supraveghere ºi control la frontiera de stat,
fiind dispuse mãsurile necesare pentru o supraveghere sporitã a frontierei, respectiv prevenirea ºi combaterea migraþiei ilegale ºi a contrabandei cu bunuri de larg consum”, se
aratã într-un comunicat al IGPF.
Pentru cei care vor sã afle care este
situaþia la frontierele þãrii, IGPF reaminteºte cã pot accesa, chiar ºi de pe
mobil, site-ul Poliþiei de Frontierã
unde gãsesc aplicaþia de unde pot
afla informaþii despre timpii de aºteptare ºi valorile de trafic la punctele
de trecere.
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Ispita de a fi mai puþin riguroºi!
MIRCEA CANÞÃR

Ieromonahul Savatie Baºtovoi
– cãlugãr, eseist, poet, romancier
interesant, scriitor basarabean de
referinþã – care vieþuieºte la mânãstirea Noul Neamþ, din satul
Chiþcani, din Transnistria, exprimã pe site-ul rucodelie.ro o cugetare, cu care trebuie sã fim de
acord: sintagmele “Paºte Fericit”
sau “Sãrbãtori Fericite” sunt noutãþi ale lumii în care trãim, fericirea derivând, între altele, într-o
astfel de accepþiune, dintr-o masã
bogatã, o revedere a neamurilor
º.a.m.d. Urãrile respective nu se
gãsesc în istoria de peste 2.000
de ani a creºtinismului. Eruditul

ieromonah, care a condus revista de spiritualitate ortodoxã “Ekklesia” ºi a predat la Seminarul
Teologic din Chiºinãu, opineazã
cã e necreºtineºte sã converteºti
un eveniment atât de nelumesc
cum e Învierea lui Hristos întrun prilej de îmbuibare ºi petrecere. “Paºtele Domnului, aºa
cum se cântã în Canonul Învierii, este trecerea din moarte la viaþã ºi de pe pãmânt la
cer. Este de la sine înþeles cã
trecerea prin patimã ºi moarte nu poate fi fericitã ºi numai
Învierea este prilej de bucurie. În accepþiunea creºtinã

fericirea este o stare de graþie, condiþia sfinþilor, încununarea virtuþilor, rãsplata veºnicã, creºterea întru asemãnarea cu Hristos”. Înclinãm sã
fim mai puþin riguroºi decât ieromonahul Savatie Baºtovoi ºi o sã
ne justificãm demersul. Cheful
autohton are totuºi câteva merite, deloc neglijabile: mai întâi semnaleazã euforic prezenþa însãºi a
sãrbãtorii. Dimensiunea comunitarã e sporitã, jubilaþia are prestigiu imens. Pentru câteva zile participãm cu toþii, ceea ce nu ni se
întâmplã rar, de-a dreptul, la un
crez comun, dincolo de opþiunile

de conjuncturã ale fiecãruia. Pe
scurt, nu e rãu cã se stã la masã
ºi tipul acesta de comportament,
implicând ºi o anume socializare,
o bucurie împãrtãºitã, o cordialitate fie ºi superficialã sau pasagerã, nu este cu adevãrat reprobabil. Dreptate incontestabilã are,
totuºi, pãrintele Savatie Baºtovoi
atunci când vizeazã subtonul de
imposturã, falsul discursului despre credinþa omului simplu ºi
despre Iisus Hristos. O pastiºare fãrã har a stilului Petre Þuþea,
prin absenþa cu desãvârºire a
smereniei, din orice tip de vorbire. De la Hristos încoace creºti-

nii îºi spun “Hristos a înviat” –
aceasta este vestea care a
schimbat lumea, care a cutremurat iadul ºi a deschis Cerurile. A
spune “Hristos a înviat” ºi a rãspunde “Adevãrat a înviat” este
adevãrata mãrturisire de credinþã, însumarea Evangheliei în douã
cuvinte, îndeplinirea poruncii propovãduirii. Asta ne povãþuieºte pe
un ton sincer Savatie Baºtovoi.
Care ne mai spune “Nu vã temeþi ºi nu vã ruºinaþi sã spuneþi
“Hristos a înviat!” – “Adevãrat
a înviat!”. Desigur, dacã aveþi
aceastã convingere.
Hristos a înviat! Fiþi fericiþi!

Campionii de la SCM Craiova, felicitaþi de municipalitate
Primãria Craiova va organiza o festivitate
specialã în cadrul cãreia va fi premiatã echipa
masculinã de volei a SCM Craiova, care a câºtigat recent campionatul naþional de volei. Antrenorul Dãnuþ Pascu va primi ºi el titlul de Cetãþean de Onoare al Craiovei.
Distincþia îi va fi acordatã antrenorului Dãnuþ Pascu în cadrul
festivitãþii dedicate „Zilelor Craiovei”, la sfârºitul acestei luni.
Consilierii municipali au votat, în
ºedinþa de joi, cu majoritate de
voturi, atribuirea acestei înalte
distincþii sportivului craiovean, în
semn de recunoaºtere a rezultatelor sportive pe care le-a obþinut
atât din postura de voleibalist, cât
ºi ca antrenor. Ultima performanþã atinsã a fost câºtigarea titlului de campioni
ai României cu echipa masculinã de volei a SCM Craiova.
„Cred cã este cazul sã îi
felicitãm cu toþii ºi meritã sã
susþinem financiar în continuare SCM Craiova. Este
o zi binevenitã pentru cã
executivul s-a gândit ca pe
lista cetãþenilor de onoare
sã fie antrenorul Dãnuþ Pascu, cãruia, în cea mai mare
proporþie, i se datoreazã
acest rezultat”, a spus, în
ºedinþa de joi, consilierul
Bianca Predescu.

pentru cã a reuºit sã gãseascã resursa financiarã pentru a acorda
echipelor care fac parte din SCM
resursa financiarã necesarã pentru performanþã. Bravo, Dãnuþ
Pascu!”.
Pavel Badea l-a lãudat pe Dãnuþ Pascu, subliniind cã toatã cariera sa sportivã a fost legatã de
imaginea Craiovei.
„Dãnuþ Pascu este un cra-

Primul titlu dupã 23 de ani
Consilierul liberal Pavel
Badea, sportiv de carierã, a
felicitat echipa ºi antrenorul, dar ºi Primãria Craiova
pentru sprijinul financiar acordat.
„Este primul titlu pe care o
echipã îl ia dupã 23 de ani. Din
1993, când s-a câºtigat Cupa României la fotbal ºi campionatul la
volei bãieþi, de atunci nu s-a mai
obþinut nici un astfel de rezultat.
Felicitãri în primul rând Primãriei

iovean 100%. În cariera de
sportiv, dar ºi ca antrenor, el a
luptat pentru imaginea Craiovei, a Universitãþii din Craiova. Este o micã recompensã pe
care noi o atribuim acestui om
deosebit care dintotdeauna s-a
identificat cu Craiova”.

Echipa de aur a Craiovei
Consilierul Ionel Panã a sugerat autoritãilor locale cã, odatã cu
conferirea titlului de Cetãean de
Onoare antrenorului Dãnu Pascu, sã fie oferitã aceea’i distincie
’i echipei.

„Mã bucur cã
Dãnu Pascu s-a
întors în Craiova ’i
a reu’it sã facã o
campioanã naionalã. Dacã am putea sã dãm titlul de
Cetãean de Onoare ’i echipei, care
ar putea fi reprezentatã de cãpitanul ei, un jucãtor de
excepie, Licã Laureniu. Dacã s-ar
putea, nu ar fi
rãu”, a declarat
Ionel Panã.
Acesta a mai
spus cã Primãria
Craiova, împreunã
cu ale’ii locali, trebuie sã se gândeascã sã întreprindã ceva ca voleibali’tii de la SCM Craiova sã
fie recunoscutã drept echipa de
aur a Craiovei.

Festivitate specialã, organizatã
de Primãria Craiova
Primarul Lia Olguþa Vasilescu l-a felicitat pe antrenorul Dã-

nuþ Pascu pentru performanþa
de a aduce un titlu de campion
la Craiova, dupã o absenþã de
23 de ani.
„Anul acesta, executivul a propus trei nominalizãri, un scriitor,
un muzician foarte bun, considerat chiar între primii patru ai
acestui secol ºi antrenorul Dãnuþ Pascu, care ne-a adus cele
mai mari bucurii. Dupã 23 de ani,
sã aduci un titlu la Craiova este
foarte mare bucurie ºi, pânã la
urmã, o recunoaºtere a clubului
nostru sportiv care a fost finanþat în ultimii ani de cãtre dumneavoastrã, Consiliu Local, de
cãtre municipalitate”.
Potrivit primarului, echipa
masculinã de volei a SCM Craiova va fi invitatul special al festivitãþii organizate de Primãria
Craiova.
„Trebuie sã dãm Cezarului ce
este al Cezarului ºi sã recunoaºtem meritele, în primul rând, ale
antrenorului, dar nu în ultimul
rând ºi ale echipei care va fi, de
asemenea, premiatã într-o festivitate specialã”, a afirmat Olguþa Vasilescu.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Cadouri de la jandarmi pentru
cei mai puþin norocoºi
Sãptãmâna Mare a fost un
prilej pentru jandarmii doljeni sã
se gândeascã ºi la semenii lor
mai puþin norocoºi, pe care iau vizitat încãrcaþi cu daruri.
Astfel, o delegaþie de jandarmi
din cadrul Grupãrii de Jandarmi
Mobile Craiova a vizitat familia
Pîrvu, din localitatea Predeºti,
judeþul Dolj, o familie cu opt
copii, cel mai mic de un an, iar
cel mare de 13 ani. Patru dintre
ei merg la ºcoalã, unul la grãdiniþã, ceilalþi trei fiind încã mici pentru
a fi înscriºi la astfel de instituþii. În plus, jandarmii au vizitat ºi familia
Catara, din localitatea Vulpeni, judeþul Olt, o familie greu încercatã,
mama celor patru bãieþi, cu vârste între 4 ºi 15 ani, pãrãsindu-i în
luna noiembrie a anului trecut, dupã o luptã lungã cu o boalã necruþãtoare. La rândul lor, jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Judeþean
Dolj le-au dus cadouri celor 22 de copii de la ªcoala Gimnazialã Specialã „Sf. Vasile” ºi Casa de tip familial „Cãlimãneºti”, dar au trecut ºi
pe la patru familii nevoiaºe din Craiova astfel încât sã se bucure de
aceste sãrbãtori ºi sã simtã minunata atmosferã a Paºtelui.

Comercianþii de carne,
verificaþi de poliþiºti
În ultimele zile, în urma derulãrii activitãþilor specifice pentru asigurarea climatului de ordine ºi siguranþã publicã, premergãtor ºi pe timpul sãrbãtorilor pascale ºi Zilei Internaþionale
a Muncii, poliþiºtii din cadrul
Serviciului de Investigare a Criminalitãþii Economice, împreunã cu reprezentanþi din cadrul
DSVSA Dolj ºi inspectori din
cadrul Departamentului de Inspecþii al MADR, au desfãºurat mai multe activitãþi pe linia prevenirii ºi
combaterii faptelor de evaziune fiscalã ºi a activitãþilor ilicite de comerþ
din domeniul „comercializãrii cãrnii, produselor din carne ºi bãuturilor
alcoolice”. În cadrul activitãþilor au fost efectuate verificãri ºi controale la 24 de societãþi comerciale, dar ºi la 10 persoane fizice, astfel fiind
constatate 12 abateri de naturã contravenþionalã pentru care s-au aplicat amenzi de peste 47.000 lei. De asemenea, s-a dispus confiscarea a
50 kg carne ºi peste 2.500 l de vin. Astfel, în urma controlului efectuat
în Piaþa Centralã – Hala de Carne, s-a constatat cã reprezentanþii unui
agent economic ofereau spre vânzare 45 kg carne miel pentru care nu
aveau nici un fel de documente. Agentul economic a fost sancþionat
contravenþional cu suma de 10.000 lei conform Legii 12/1990 rep.,
dispunându-se totodatã confiscarea celor 45 kg carne miel, în valoare
de 1000 lei, au precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Peste 21.000 pachete de þigãri
de contrabandã descoperite
de oamenii legii
Poliþiºtii Brigãzii de Combatere a Criminalitãþii Organizate
(BCCO) Craiova au efectuat,
pe 26 aprilie a.c., trei percheziþii domiciliare, una în comuna
Pieleºti ºi douã în municipiul
Craiova, în urma cãrora au gãsit ºi ridicat în vederea continuãrii cercetãrilor nu mai puþin
de 21.443 de pachete de þigãri
de contrabandã, fãrã timbre de marcaj fiscal sau cu timbru fiscal din
Republica Moldova, Ucraina sau Polonia, dar ºi 14.650 lei. Acþiunea a
fost desfãºuratã într-un dosar instrumentat de DIICOT – Serviciul
Teritorial Galaþi, în care se fac cercetãri sub aspectul comiterii infracþiunilor de contrabandã ºi deþinere în afara antrepozitului fiscal de
produse accizabile supuse marcãrii, fãrã a fi marcate sau marcate
necorespunzãtor ori cu marcaje false, peste limitele prevãzute de lege,
cunoscând cã acestea provin din contrabandã. Þigaretele ºi banii au
fost trimise la Galaþi. Acþiunea s-a desfãºurat cu sprijinul unui echipaj
de jandarmi din cadrul GJMb Craiova.
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Oamenii legii,
la datorie de sãrbãtori
Peste 600 de poliþiºti
doljeni vor fi la datorie în
aceastã perioadã, pentru
a se asigura cã doljenii
vor petrece Sãrbãtoarea
Sfintelor Paºti în liniºte
ºi deplinã siguranþã. În
plus, ºi jandarmii celor
douã unitãþi din Craiova
vor fi angrenaþi în activitãþile de asigurare a
ordinii ºi liniºtii publice
în raza de competenþã.
În aceastã perioadã, activitãþile
poliþiºtilor doljeni se vor desfãºura, în sistem integrat – echipe mixte de ordine ºi siguranþã publicã,
în colaborare cu jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi
Judeþean Dolj ºi de la Gruparea de
Jandarmi Mobilã Craiova, precum
ºi cu agenþi din cadrul Poliþiilor
Locale. Oamenii legii vor patrula
în zonele aglomerate, fiind pregãtiþi sã intervinã pentru prevenirea
ºi combaterea infracþiunilor stradale, aplanarea stãrilor conflictuale, descurajarea elementelor infractoare ºi fluidizarea traficului
rutier. De asemenea, poliþiºti din
cadrul structurilor de ordine publicã din judeþ vor acþiona pentru
prevenirea furturilor ºi pentru asigurarea unui climat de siguranþã
publicã optim ºi în aceastã perioadã de sãrbãtoare. Poliþiºtii de investigaþii criminale vor executa
activitãþi specifice în vederea prevenirii ºi combaterii infracþiunilor
comise cu violenþã, a furturilor din
buzunare ºi a tâlhãriilor.
De pe principalele artere de circulaþie vor fi nelipsite echipajele
poliþiei rutiere care vor desfãºura
activitãþi de supraveghere a traficului rutier, pentru combaterea
excesului de vitezã ºi a consumului de bãuturi alcoolice precum ºi
pentru prevenirea accidentelor ºi
fluidizarea traficului rutier în zo-

nele aglomerate. „Ca în fiecare an,
comanda Inspectoratului de Poliþie al Judeþului Dolj îi asigurã pe
doljeni cã poliþiºtii vor fi prezenþi
în rândul cetãþenilor ºi în zona lãcaºurilor de cult, precum ºi în locurile unde se desfãºoarã manifestãri publice circumscrise Sfintelor
Sãrbãtori de Paºti pentru a preîntâmpina orice eveniment care sã
perturbe ordinea ºi liniºtea publicã”, a precizat agent ºef adjunct
Amelia Barbu, din cadrul Biroului
de presã al IPJ Dolj.

Mãsuri de ordine pentru toate
manifestãrile

În plus, cu prilejul sãrbãtorilor
pascale ºi a manifestãrilor specifice zilei de 1 Mai, Inspectoratul de
Jandarmi Judeþean Dolj ºi Gruparea de Jandarmi Mobilã Craiova vor
creºte mãsurile ºi acþiunile specifice de asigurare a ordinii publice
ºi siguranþei cetãþenilor. În acest
sens, în baza Planului de mãsuri
pentru creºterea siguranþei publice, aprobat de conducerea Ministerului Afacerilor Interne, cele
douã unitãþi de jandarmi vor participa la asigurarea mãsurilor de ordine publicã în locuri aglomerate
(pieþe, târguri, gãri, autogãri, discoteci, lãcaºe de cult), în staþiuni
turistice sau alte locuri de agrement

din zona de competenþã teritorialã.
Astfel, în perioada 30 aprilie – 2
mai a.c., peste 400 de jandarmi din
cadrul celor douã unitãþi vor asigura mãsurile de ordine publicã, la
Catedrala Mitropolitanã „Sfântul
Dumitru” ºi Biserica „Madona
Dudu”, la Mânãstirea din localitatea Maglavit, pentru desfãºurarea
în condiþii de siguranþã a activitãþilor specifice acestor sãrbãtori,
precum ºi la manifestãrile organizate în localitãþile Calafat, Bãileºti,
Radovan, Terpeziþa, Periºor, Giurgiþa, Mãceºu de Sus, Mischii, Greceºti, Brãdeºti, Cerãt. De asemenea, jandarmi din cadrul Grupãrii
de Jandarmi Mobile Craiova vor
asigura mãsurile de ordine publicã la mânãstirile Cãlui, Cozia,
Malaia, Ciunget, Gura Latoriþei,
Strâmba Jiu, Sf. Ana, Vodiþa,
Gura Motrului, Roºia de Amaradia, precum ºi alte locuri de agrement din zona de responsabilitate. Jandarmii vor fi prezenþi ºi la
sãrbãtori câmpeneºti precum
„Sãrbãtoarea Liliacului” din comuna Ponoare ºi „Sãrbãtoarea Primãverii” din Orºova (jud. Mehedinþi).
În ziua de 1 mai a.c., Gruparea
de Jandarmi Mobilã Craiova va
asigura ºi mãsurile de ordine publicã la meciul de fotbal dintre
echipele CSU Craiova – Chiajna.
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Spitalele asigurã doar „urgenþele” de Paºte
În zilele de Paºte, doljenii care au nevoie de îngrijiri
medicale se pot adresa serviciilor de primiri urgenþe
ºi camerelor de gardã ale spitalelor. Reprezentanþii
Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj au anunþat cã în
perioada 30 aprilie – 2 mai a.c. unitãþile sanitare au
program de zile libere, asigurând doar urgenþele.
Serviciul Judeþean de Ambulanþã ºi SMURD au activitate continuã, fiind apelabile la telefon 112.
Cabinetele de medicinã de familie asigurã permanenþa prin centrele de permanenþã cu funcþionare
non-stop din localitãþile: Amãrãºtii
de Jos, Bechet, Brabova, BulzeºtiFrãþila, Ciupercenii din Dos, Gherceºti, Ghidici, Goicea, Murgaºi, Pleniþa, Piscu Vechi, Vârvoru de Jos,
Sadova ºi Craiova – strada „George Enescu” nr.76, bl. 15 (Craioviþa
Nouã) ºi strada „Împãratul Traian”
nr. 213, bl. P4. La nivelul Direcþiei
de Sãnãtate Publicã Dolj funcþioneazã serviciul de gardã epidemiologie
între orele 8.00 ºi 22.00, telefon
0251/554872.

Avertisment din partea medicilor

Pentru a evita o vizitã neplãcu-

tã la spital, medicii craioveni avertizeazã cã masã de Paºte nu trebuie sub nici o formã sã se transforme într-un prilej de exces alimentar ºi bahic. Astfel, pornind ºi
de la ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani, medicii recomandã cumpãtare, pentru a evita problemele
de sãnãtate cum ar fi pancreatita
acutã, colicile biliare ºi toxiinfecþiile alimentare, cel mai des întâlnite în zilele de sãrbãtoare. Un
consum cumpãtat de produse tradiþionale ºi bãuturã este recomandat pentru a nu trece de la masa
festivã direct pe patul camerelor
de gardã. Evitând excesele, mielul la tavã sau la proþap, ouãle roºii, drobul, sosurile, salatele cu

maionezã, cozonacul, pascã ºi vinul care nu vor lipsi de pe masa
de sãrbãtori, petrecãreþii se pot feri
de problemele de sãnãtate cum ar
fi, indigestiile, colicile abdominale, balonãrile, arsurile gastrice,
mahmurealã, pancreatitele sau,
mult mai grav, decompensãri ale
unor afecþiuni cronice cum ar fi

Controale DSP Dolj înainte de Paºti

diabetul sau afecþiunile cardiovasculare sau digestive.
Bolnavii cronic sunt sfãtuiþi sã
opteze pentru carne de pasãre sau
de vitã, fiartã sau la grãtar. Aceeaºi recomandare se aplicã ºi în
cazul cardiacilor, diabeticilor ºi
persoanelor cu afecþiuni digestive renale. Sarea ºi condimentele

– ardei iute, hrean, usturoi – trebuie consumate cu prudenþã,
mai ales de persoanele cardiace.
Medicii atrag însã atenþia ºi în
ceea priveºte consumul de alcool. Nu este indicat, spre exemplu, amestecul de bãuturi, în
special spirtoase.
RADU ILICEANU

Scandalul dezinfectanþilor diluaþi:

Direcþiile de sãnãtate publicã
au recoltat 2.633 de probe de la
208 spitale publice ºi private
Direcþiile de sãnãtate publicã au recoltat 2.633 de probe
din 208 spitale publice ºi private cu paturi, care folosesc
dezinfectanþii achiziþionaþi de la compania Hexi Pharma.

Inspectorii Direcþiei de Sãnãtate Publicã (DSP) Dolj au efectuat
în aceastã perioadã mai multe controale în vederea protejãrii sãnãtãþii ºi siguranþei cetãþenilor ºi desfãºurarea în condiþii optime a sãrbãtorilor pascale.
Au fost verificate ºase supermarketuri, 13 carmangerii, 12 magazine alimentare ºi mixte. S-au prelevat teste sanitaþie ºi probe de apã.
Pentru neconformitãþile constatate
au fost aplicate 7 sancþiuni contravenþionale – 5 amenzi în valoare de
5.500 lei ºi 2 avertismente. Tot în
aceastã perioadã, echipele de con-

trol au verificat 5 laboratoare de
cofetãrie-patiserie, 3 brutãrii, 3 ateliere preparate din carne, 3 ateliere
preparate din lapte ºi 12 centre colectare lapte. S-au prelevat teste sanitaþie ºi probe de apã. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 6
sancþiuni contravenþionale – 5
amenzi în valoare de 6.500 lei ºi 3
avertismente.
Printre altele, inspectorii sanitari au verificat modul de recepþionare, depozitare, desfacere ºi manipulare a produselor alimentare.
De asemenea, au fost controlate
declaraþiile de conformitate sau

calitate, termenele de valabilitate
ºi proprietãþile organoleptice ale
produselor perisabile. Reprezentanþii DSP Dolj au mai avut în vedere verificarea expunerii la comercializare pe categorii de produse în agregate frigorifice, separate; verificarea conformitãþii aditivilor alimentari folosiþi în vopselele pentru ouã; verificarea profilului igienico-sanitar al unitãþilor
alimentare; verificarea echipamentului de protecþie, a gradului de
instruire, a stãrii de sãnãtate a personalului angajat.
RADU ILICEANU

„La nivelul a 41 de judeþe, au
fost recoltate un numãr de 2.633
teste de sanitaþie din 208 unitãþi
spitaliceºti publice ºi private cu
paturi, care folosesc dezinfectanþii achiziþionaþi de la compania în
cauzã. Pentru municipiul Bucureºti, din cele 43 de unitãþi sanitare publice, pânã la ora videoconferinþei, au raportat un numãr de
21 de spitale prelevarea a 202 teste de sanitaþie. În ceea ce priveºte
cele cinci unitãþi spitaliceºti de
mari dimensiuni private cu paturi
din Bucureºti, douã au declarat cã
nu utilizeazã dezinfectantul în cauzã, de la restul aºteptându-se
încã raportarea”, se aratã într-un
comunicat de presã remis, ieri,
agenþiei MEDIAFAX.

Ministerul a mai precizat cã laboratoarele tuturor Direcþiilor de
Sãnãtate Publicã vor funcþiona în
perioada sãrbãtorilor de Paºte pentru efectuarea testelor de laborator, care vor fi raportate la Ministerul Sãnãtãþii, în cadrul unei videoconferinþe care va avea loc
miercuri, 4 mai.
Ministrul Patriciu Achimaº-Cadariu a mai spus cã din luna mai
vor începe controalele mixte pe care
le anunþase, cu privire la testarea
produselor Hexi Pharma. „Totodatã, acesta a dispus Direcþiilor ca
pânã la data de 11 mai 2016 sã efectueze o analizã internã pe marginea
discrepanþelor dintre rezultatele controalelor inter ºi intra-judeþene”, se
mai aratã în sursa citatã.
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Programul unitãþilor bancare în perioada sãrbãtorilor pascale
Programul de Paºte al bãncilor este unul special. Deºi sunt zile nebancare, dacã aveþi
nevoie sã faceþi tranzacþii puteþi apela la bãncile deschise în centrele comerciale, pentru cã
acestea vor fi deschise conform programului mall-ului în care se aflã. În rest, toate unitãþile
stradale vor fi închise duminicã ºi luni, 1 mai.
Banca Comercialã Românã
(BCR) informeazã publicul cã unitãþile sale teritoriale retail ºi centrele de afaceri corporate nu vor
avea program cu publicul în zile
de 1 ºi 2 mai 2016 (SÎrbÎtori legale). Programul de lucru cu publicul este afiºat la loc vizibil în toate
unitãþile bãncii. BCR a luat toate
mãsurile pentru a asigura colectarea numerarului de la clienþii bãncii. Va fi asiguratã ºi alimentarea
cu cash a bancomatelor (ATM), a
automatelor de schimb valutar
(ASV) ºi a maºinilor multifuncþionale (MFM) care vor fi permanent

la dispoziþia clienþilor, 24 de ore din
24, 7 zile din 7, inclusiv de sãrbãtorile legale. În aceastã perioadã,
deþinãtorii de carduri BCR vor putea face plãþi la oricare dintre comercianþii care acceptã carduri, iar
serviciul de Asistenþã de urgenþã
pentru deþinãtorii de carduri va fi
disponibil 24 de ore din 24.

Zonele 24 Banking BCR vor fi
disponibile tuturor posesorilor
de carduri bancare
Mai mult, clienþii bãncii vor avea
acces 24/7 la propriile resurse financiare ºi vor putea sã efectueze

operaþiuni bancare: prin internet,
utilizând Click 24 Banking BCR:
de la orice calculator, accesând
www.bcr.ro; de pe telefonul mobil, utilizând aplicaþia Touch 24
Banking BCR pentru iPhone ºi
Android sau accesând m.24banking.ro de pe telefonul mobi; prin
telefon, utilizând Alo 24 Banking
BCR (apel gratuit InfoBCR, la
numãrul
0800.801.BCR
(0800.801.227) din orice reþea
naþionalã, disponibil non-stop) ºi
prin intermediul echipamentelor de
tip self service disponibile în zonele 24 Banking sau la terþi. În
plus, clienþii care apeleazã InfoBCR vor beneficia non-stop de
urmãtoarele servicii: suport tehnic în utilizarea serviciilor de Internet ºi Mobile Banking; asistenþã de urgenþã pentru deþinãtorii de
carduri BCR ºi de informaþii personalizate ºi generale despre produsele ºi serviciile BCR. Zonele 24
Banking BCR vor fi disponibile
tuturor posesorilor de carduri
bancare. 24 Banking BCR este o
zonã amenajatã în cadrul anumitor unitãþi BCR, disponibilã 24 de
ore din 24, 100% automatizatã,
dotatã cu echipamente care permit efectuarea de operaþiuni bancare cu ºi fãrã numerar.

Contact Center-ul BRD va
funcþiona dupã program
În ziua de luni, 2 mai 2016,

Securitatea ºi sãnãtatea în muncã –
un capitol aflat în atenþia tuturor
Organizaþia Mondialã a
Muncii sãrbãtoreºte, în fiecare an, Ziua Internaþionalã
a Securitãþii ºi Sãnãtãþii în
Muncã, pe 28 aprilie. În
2016, Campania se numeºte
„Stresul profesional – o provocare colectivã” ºi urmãreºte concentrarea atenþiei
asupra riscurilor, fiind onorate ºi victimele accidentelor
de muncã. Inspectoratul Teritorial de Muncã Dolj a onorat aceastã zi ºi, mai mult, a
prezentat ºi rezultatele unei
campanii în construcþii, din
aceastã lunã.
Inspectoratul Teritorial de
Muncã Dolj a organizat o
campanie de conºtientizare,
privind importanþa creãrii
unei culturi de prevenire în
domeniu. Tema sãrbãtorii din
acest an este postatã ºi pe site-ul
ITM Dolj.
„Suntem în plinã campanie de
verificare la lucrãrile în construcþii, cu risc de surpãri sau de cãdere de la înãlþime. Au fost verificate 22 de ºantiere temporare ºi
mobile, fiind acordate 10 amenzi,
în cuantum de 80.000 de lei, iar
pentru un ºantier s-a dispus sistarea activitãþii. Vreau sã atrag

atenþia cã securitatea ºi sãnãtatea
în muncã se constituie într-o activitate foarte importantã, iar pe
ºantierele mari ale Craiovei – stadionul „Ion Oblemenco”, Complexul comercial „Mercur”– se lucreazã conform legislaþiei ºi nu au
fost probleme. Dificultãþile au
apãrut la agenþii economici mai
mici”, a spus Cãtãlin Mohora,
inspector-ºef al Inspectoratului

Teritorial de Muncã Dolj.
În domeniul „Relaþii de muncã”, în acelaºi domeniu al construcþiilor, au fost depistate 13
persoane care lucrau fãrã forme
legale de angajare, la trei angajatori, fiind fãcutã de inspectorii de
muncã o propunere de cercetare
sub aspect infracþional, ºi s-au
aplicat douã amenzi în total de
60.000 de lei.
CRISTI PÃTRU

agenþiile din majoritatea centrelor
comerciale din þarã, precum ºi cea
din Aeroportul „Henri Coandã”, vor
fi disponibile pentru clienþi. În perioada Sãrbãtorilor Pascale, Contact Center-ul BRD va funcþiona
dupã urmãtorul program : 30 aprilie 2016 - Serviciul MyBRD Contact va fi disponibil cu toate opþiunile între orele 08:00 – 16:00 ; pe 1
ºi 2 mai 2016 vor fi disponibile
opþiunile automate de consultare
sold/operaþiuni; serviciile de urgenþa dedicate posesorilor de carduri
si utilizatorilor MyBRD (Net si
Mobile) / Multix/BRD@ffice. Serviciul MyBRDContact este apelabil la numerele de telefon: 0800
803803 (apel gratuit în reþeaua
Telekom), +4021 302 61 61 (numãr cu tarif normal apelabil din þarã
ºi strãinãtate) sau *BANCA
(*22622 - apel cu tarif normal în
reþelele Orange ºi Vodafone) ºi
email: mybrdcontact@brd.ro

A doua zi de Paºti,
toate oficiile poºtale
vor fi închise
Compania Naþionalã Poºta Românã a anunþat cã în ziua de luni,
2 mai, a doua zi de Paºti, toate
oficiile poºtale din mediul urban
ºi rural vor fi închise.
Programul anunþat este în conformitate cu prevederile Codului
Muncii, potrivit cãrora prima ºi a
doua zi de Paºti sunt declarate zile
de sãrbãtoare legalã, în care nu se
lucreazã. Sâmbãtã, 30 aprilie 2016,
subunitãþile poºtale vor funcþiona
conform programului normal de
lucru aferent zilei de sâmbãtã.
Ca urmare a programului anunþat, este posibil ca trimiterile poºtale prezentate în zilele de 29 ºi
30 aprilie 2016 sã înregistreze
timpi mai mari de circulaþie.
MARGA BULUGEAN

Tramvaiul vine
în a treia zi de Paºte

Miercuri, în a treia zi de Paºte,
craiovenii vor putea circula din nou
cu tramvaiul. Potrivit conducerii
RAT Craiova, tramvaiul va circula
între orele 5.00 ºi 22.00, iar pânã
când va fi dat oficial în folosinþã va
trece prin mai multe probe tehnice
pentru testarea ºinei care a fost reabilitatã din fonduri europene. Ultima probã, din cele trei, este programatã pentru noaptea de marþi
spre miercuri, între orele 23.00 ºi
5.00. În ºedinþa de joi, consilierii

municipali au aprobat concesiunea
reþelei de transport electric cãtre SC
RAT SRL, care a fost reabilitatã
odatã cu Calea Bucureºti. „Pentru
a evita incidente în trafic odatã cu
reluarea circulaþiei tramvaielor, RAT
Craiova atenþioneazã conducãtorii
auto ºi pietonii sã circule cu prudenþã ºi sã nu blocheze calea de
rulare a tramvaielor”, se aratã întrun comunicat de presã al societãþii
de transport public.
LAURA MOÞÎRLICHE

sâmbãtã, 30 aprilie 2016
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Mortalitatea infantilã, de trei ori
mai mare în comune
Evoluþia fenomenelor demografice, în primele douã luni ale acestui an, a fost caracterizatã
de o creºtere a nupþialitãþii, dar ºi de o scãdere a natalitãþii. Grav este cã sporul natural este
negativ, iar în mediul rural rata deceselor este dublã faþã de cea din urban. Cãsãtoriile celor de
la sate se desfac tot mai repede, deºi abia ajungem, în Dolj, la douã cãsãtorii la mia de locuitori. Cum natalitatea în rândul familiilor din rural este tot mai scãzutã ºi decesele de aici reprezintã peste 60% din total, viitorul satelor doljene este pecetluit.
Dinspre Direcþia Judeþeanã de
Statisticã Dolj ne livreazã, aºa cum
ne-am obiºnuit, informaþii conforme cu realitatea crudã a societãþii
doljene actuale. Sunt date statistice îngrijorãtoare. Astfel, în primele douã luni ale acestui an s-au înregistrat 910 nãscuþi-vii, cu 73 mai
puþini decât în perioada 01.01.28.02.2015, iar rata natalitãþii a fost
de 7,8‰ pe total judeþ, cu diferenþe pe cele douã medii: urban
(8,1‰) ºi rural (7,4‰). Numãrul
deceselor a fost de 1.691, în perioada 01.01.-29.02.2016, ºi a scãzut cu 253 faþã de perioada aceeaºi perioadã din 2015.

Sporul natural indicã un deficit al nãscuþilor-vii faþã de cel al
deceselor de 781 persoane, ceea
ce corespunde unei rate negative a sporului natural de 6,7 persoane la 1.000 locuitori (-8,2‰
în perioada 01.01.-28.02.2015).
Se remarcã faptul cã, sporul natural este negativ atât în mediul
rural (-12,2‰), cât ºi în mediul
urban (-2,2‰).

Douã cãsãtorii
la mia de locuitori!

Se nasc tot mai puþini
ºi mor mai mulþi
Ca ºi în perioada 01.01.28.02.2015, în primele luni ale
anului în curs, peste 60,0% din
numãrul deceselor provin din mediul rural, continuând sã se menþinã decalajul semnificativ între cele
douã medii: 10,3‰ în urban com-

parativ cu 19,7‰ în rural.
Numãrul decedaþilor sub 1 an
a înregistrat 5 cazuri în perioada
01.01.-29.02.2016, în scãdere cu
un caz faþã de perioada 01.01.28.02.2015. Mortalitatea infantilã

a scãzut în mediul urban de la
4,0‰, în perioada 01.01.28.02.2015, la 1,9‰ în perioada
01.01.-29.02.2016, iar în mediul
rural a crescut de la 8,3‰ la
10,3‰.

Numãrul cãsãtoriilor de 245 în
perioada 01.01.-29.02.2016 a crescut cu 7 comparativ cu perioada
01.01.-28.02.2015, revenind 2,1
cãsãtorii la 1.000 locuitori.
Rata nupþialitãþii a crescut, în
mediul rural, de la 1,8‰ în perioada 01.01.-28.02.2015, la 2,0‰ în
perioada 01.01.-29.02.2016, iar în
mediul urban a fost 2,2‰ atât în
perioada 01.01.-28.02.2015, cât ºi
în perioada 01.01.-29.02.2016.

Numãrul divorþurilor (61 cazuri) a
scãzut cu 28 cazuri în perioada
01.01.-29.02.2016, faþã de perioada 01.01.-28.02.2015, rata divorþialitãþii fiind de 0,52‰ în perioada 01.01.-29.02.2016 ºi 0,76‰ în
perioada 01.01.-28.02.2015.

Au crescut divorþurile la sate
Frecvenþa desfacerii cãsãtoriilor
în perioada analizatã a avut un nivel
mai ridicat în mediul rural (54,1%)
faþã de mediul urban (45,9%). În
cele douã luni recenzate s-au înregistrat cu 5 divorþuri mai mult în
mediul rural decât în mediul urban.
Judeþul Dolj, în perioada 01.01.29.02.2016, se situeazã în clasamentul pe þarã pe locul: al 9-lea referitor la numãrul nãscuþilor-vii; al
3-lea referitor la numãrul decedaþilor; al 15-lea referitor la numãrul
cãsãtoriilor; al 28-lea referitor la
numãrul divorþurilor; al 21-lea referitor la numãrul decedaþilor în
vârstã de sub un an.

Doljul pierde peste 42 de milioane
de euro la exporturi
Comerþul internaþional cu bunuri la nivelul judeþului Dolj în anul 2015, potrivit datelor comunicate
de Direcþia de Statisticã Dolj, ne aratã cã importãm cel mai mult din Germania ºi Italia ºi tot cãtre
aceste state exportãm, în principal. Totuºi, anul trecut, valoarea exporturile fãcute de Dolj a fost mai
micã cu peste 42 de milioane de euro decât cea din anul 2014.

Exporturile de bunuri (FOB) la nivelul judeþului Dolj
au fost, în anul 2015, de 1.096.877 mii euro, cu 3,7%
mai mici (-42.101 mii euro) faþã de anul 2014. Exporturile situeazã judeþul Dolj pe locul al 13-lea pe
þarã. Volumul exporturilor de bunuri la nivelul judeþului Dolj a deþinut 2,0% din exporturile României. Produsele industriale au reprezentat 91,3% în total exporturi, iar produsele din agriculturã ºi silviculturã au
deþinut o pondere de numai 8,7%. În structura pe
mãrfuri a exporturilor cinci secþiuni deþin 94,5% din
total exporturi.

În cãdere liberã exporturile de maºini
ºi echipamente electrice
Pe locul I, ca pondere în total exporturi, se situeazã exporturile de “Mijloace de transport” cu 50,7%
înregistrând o scãdere cu 4,8% faþã de anul 2014. Pe
locul al II-lea s-au situat exporturile de “Maºini, aparate ºi echipamente electrice” cu 23,8% din total exporturi, fiind mai mici cu 46.245 mii euro (-15,0%)
decât în anul 2014. Exporturile din secþiunea “Produse vegetale” ocupã locul al III-lea cu 8,6% din total
exporturi ºi au crescut cu 25.333 mii euro faþã de
anul 2014. O pondere mai micã deþin secþiunile: „Materii textile ºi articole din acestea” care ocupã locul al
IV-lea cu 7,8% ºi “Materiale plastice, cauciuc ºi articole din acestea” care ocupã locul al V-lea cu 3,6%.
Exporturile judeþului Dolj s-au îndreptat, în special, cãtre Italia (19,7%), Germania (19,1%), Marea
Britanie (15,6%), Franþa (7,9%), Iordania (5,0%) ºi
India (3,4%).

Ponderea importurilor de bunuri din Dolj
a fost de 1,5%
Importurile de bunuri (CIF) derulate în anul
2015 au fost de 939.094 mii euro, cu 9.960 mii
euro (-1,0%) mai puþin decât în anul 2014.
În clasamentul pe þarã, judeþul Dolj se situeazã
pe locul al 13-lea, deþinând 1,5% din valoarea importurilor României. Cinci secþiuni de mãrfuri deþin 85,8% din totalul importurilor.
În anul 2015, cele mai importante au fost importurile de “Maºini, aparate ºi echipamente electrice”, reprezentând 37,0%. Nivelul acestei secþiuni a scãzut cu 39.870 mii euro (-10,3%) comparativ cu anul 2014. Importurile din secþiunea “Mijloace de transport”, au crescut cu 15.475 mii euro
(+6,0%) faþã de anul 2014. Acestea ocupã locul al
II-lea ºi deþin 29,1% din total importuri (27,2% în
anul 2014). Pe locul al III-lea ca pondere în total
importuri (8,3%) s-au situat importurile de “Metale comune ºi articole din acestea”, care au crescut cu 5.737 mii euro (+7,9%) faþã de anul 2014.
Importurile de “Materii textile ºi articole din acestea” ocupã locul al IV-lea cu 6,4% în total importuri, iar importurile de “Materiale plastice, cauciuc ºi articole din acestea”ocupã locul al V-lea
cu 5,0%.
Principalele þãri din care au provenit importurile judeþului Dolj sunt: Germania (22,7%), Italia
(12,3%), Turcia (8,9%), Marea Britanie (8,2%),
Cehia (6,4%), Polonia (5,8%) ºi Franþa (5,6%).

A scãzut ºi excedentul comercial. Astfel, balanþa comercialã în anul
2015 prezintã un excedent de 196.499 mii euro – preþuri FOB faþã de
perioada corespunzãtoare din anul precedent când s-a înregistrat un
excedent de 229.051 mii euro. Gradul de acoperire a importurilor prin
exporturi în anul 2015 a fost de 121,8% faþã de 125,2% în anul 2014.
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Bucuraþi-vã :
Hristos Cel Înviat este cu noi!

Învierea Mântuitorului Iisus Hristos este
cea mai mare sãrbãtoare creºtinã, învãþãtura care stã la temelia credinþei noastre. De
aceea, Apostolul Pavel spune: “Dacã Hristos n-a înviat, zadarnicã este atunci propovãduirea noastrã, zadarnicã ºi credinþa voastrã” (I Corinteni 15, 14). Sinaxarul marii
sãrbãtori învaþã: “În Sfânta ºi Marea Duminicã a Paºtilor prãznuim Învierea cea aducãtoare de viaþã a Domnului Dumnezeu ºi
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe care
o numim ºi Paºte, dupã cuvântul care în
vechiul grai evreiesc înseamnã trecere. Pentru cã aceasta este ziua în care Dumnezeu a
adus de la început lumea dintru nefiinþã întru fiinþã, în aceastã zi, smulgând Dumnezeu poporul israelian din mâna faraonului, l-

a trecut prin Marea Roºie ºi tot în aceastã zi
S-a pogorât din ceruri ºi S-a sãlãºluit în sânul Fecioarei. Iar acum, smulgând tot neamul omenesc din adâncul iadului, l-a suit la
cer ºi l-a adus iarãºi la vechea vrednicie a
nemuririi”. În lumina divinã a Învierii se naºte
bucuria deplinã a sufletului care se regãseºte în comuniunea cu Hristos. Aceastã bucurie are însuºirea de a fi eternã pentru cã toate motivele de întristare rãmân lipsite de orice importanþã în faþa biruinþei asupra morþii.
Învierea este, fãrã îndoialã, un fapt istoric,
real ºi irevocabil, o siguranþã absolutã a creºtinilor cã Iisus a murit, luând asupra Sa pãcatele oamenilor, a Înviat ºi stã în Ceruri dea dreapta Tatãlui. Niciun evanghelist nu descrie Învierea Domnului, deoarece nu au fost
martori la aceastã minune, doar consemneazã ce s-a petrecut dupã ce Hristos a ieºit din
mormânt. Din evanghelii aflãm cã în prima
zi a sãptãmânii, duminica, femeile mironosiþe au venit cu miresme la mormântul lui Hristos, sã ungã, dupã obicei, trupul lui Iisus.
Maria Magdalena, venitã cu celelalte femei,
ajunge prima la mormânt ºi, uimitã de vederea pietrei ridicate ºi a mormântului gol, nu
le mai aºteaptã ºi aleargã sã le vesteascã
apostolilor cele petrecute. Pe când femeile
mironosiþe mergeau cãtre apostoli sã vesteascã cele întâmplate, sunt întâmpinate de
Hristos cu urmãtoarele cuvinte: “Bucuraþivã!” ºi “Nu vã temeþi!” El le repetã îndemnul dat de înger: “Duceþi-vã ºi vestiþi fraþilor
Mei, sã meargã în Galileea ºi acolo mã vor

vedea!” La mormânt ajung ºi Ioan ºi Petru.
În afarã de prezenþa giulgiului ºi a mahramei, care arãtau cã Hristos a înviat, apostolii au simþit în mormânt ceva minunat, o experienþã învãluitã în tainã, care a constituit o
adevãratã iluminare. Din acest moment, Ioan
a crezut fãrã ºovãialã în Învierea lui Hristos.
Cei doi apostoli vor merge sã vesteascã ºi
celorlalþi Învierea lui Hristos. Maria Magdalena, care îi urmase, nu pleacã de la mormânt, rãmâne aici sã plângã. Gândul ei era
cã trupul lui Iisus fusese furat. Pe când plângea, potrivit Scripturii, i se aratã doi îngeri.
Dupã puþin timp, i se aratã ºi Hristos, pe
care Îl aseamãnã pentru început cu un grãdinar, cãruia îi cere sã-i spunã unde a fost
pus Hristos. Dupã ce Îl recunoaºte, primeºte misiunea sã meargã ºi sã vesteascã ucenicilor: “Mergi la fraþii Mei ºi le spune: Mã
voi sui la Tatãl Meu ºi Tatãl vostru!” Învierea lui Hristos nu este o simplã revenire la
viaþa pãmânteascã, ci începutul altei vieþi:
viaþa veºnicã, în care trupul omenesc nu mai
este supus stricãciunii. De aceea, Biserica
Ortodoxã cântã în ziua de Paºti: “Prãznuim
astãzi omorârea morþii ºi începutul unei alte
vieþi, veºnice”. Omul ar fi trebuit sã nu cunoascã moartea ºi sã rãmânã în starea de
nepãcãtoºenie pânã la întãrirea definitivã în
bine, pentru a avea parte de viaþa cea veºnicã. Pentru cã Adam a pãcãtuit, însã, omul
ºi-a atras moartea, iar gândul la moarte poartã
în sine un fior ce nu poate fi ocolit. Sufletul
a rãmas nemuritor, dar trupul a fost supus

morþii. Pânã la jertfa lui Iisus Hristos pe Cruce, orice moarte era jalnicã, ea nefiind luminatã de nãdejdea Învierii. Dupã mântuirea
câºtigatã prin Învierea lui Iisus Hristos moartea a cãpãtat o mãreþie nespusã, Sfântul Pavel ajungând sã spunã: “Pentru mine viaþa este
Hristos ºi moartea un câºtig!” (Filipeni 1, 21).
Astãzi ni s-au deschis porþile Raiului ºi ale
Împãrãþiei Cerurilor. Astãzi îngerii se bucurã
împreunã ºi preamãresc pe Dumnezeu. Suntem datori înaintea lui Dumnezeu sã ne strãduim neîncetat, sã pãstrãm dreapta credinþã,
sã trãim în duhul dragostei creºtine, sã lepãdãm din casele ºi inimile noastre toatã rãutatea, toatã întristarea ºi pãcatul ºi sã primim
cu bucurie pe Hristos Cel Înviat! Sã ne închinãm Crucii pe care S-a rãstignit Hristos! Sã
urmãm cu credinþã ºi nãdejde pe Mântuitorul
nostru, împreunã cu Maica Domnului, cu
Apostolii, cu toþi sfinþii, cu pãrinþii ºi înaintaºii noºtri! Sã ne sãrutãm duhovniceºte frate
cu frate, sã ne împãcãm, sã ne iubim unii pe
alþii fiindcã astãzi am dobândit iertarea ºi mântuirea prin Înviere! Nimeni sã nu fie trist, nimeni sã nu-ºi piardã credinþa ºi nãdejdea în
necazurile vieþii, cãci Hristos Cel Înviat este
cu noi! Îl purtãm în noi ºi va rãmâne în veci
cu noi, de vom rãmâne în dragostea Lui si-I
vom pãzi poruncile! Cu aceastã credinþã dãtãtoare de viaþã, care ne dã putere ºi biruinþã,
sã cântãm împreunã: “Hristos a înviat din
morþi, cu moartea pe moarte cãlcând ºi celor
din morminte viaþã dãruindu-le!”.
Preot LIVIU SÃNDOI

Spectacol pentru copii în premierã
la TTeatrul
eatrul Naþional Craiova
„Un minunat spectacol, plin de culoare, energie
ºi bucurie” anunþã reprezentanþii Teatrului Naþional „Marin Sorescu” pentru sãptãmâna viitoare.
Este vorba despre „Fata moºului ºi fata moaºei”,
de Bogdan Ulmu, dupã o foarte cunoscutã poveste
scrisã de Ion Creangã. Premiera va avea loc joi, 5
mai, ora 11.00, în Sala „Amza Pellea”. Regia este

realizatã de Raluca Pãun, decorul ºi costumele sunt
creaþia tinerei scenografe Alexandra Panaite, iar
muzica este special compusã de Marius Hristescu.
Spectacolul îi are în distribuþie pe tinerii actori Monica Ardeleanu, Costinela Ungureanu, Petronela
Zurba, Ramona Drãgulescu, Raluca Pãun, Marian
Politic ºi Claudiu Mihail.
Raluca Pãun – actriþã din 2003 a Naþionalului craiovean – a semnat deja regia mai multor
spectacole din repertoriul acestei instituþii: „Legãturi de sânge”, de Beth Henley (2011-2012),
„Cabina artistelor” de Arnost Goldflam (2012-2013) ºi
„Legãturi primejdioase” de Choderlos de Laclos (20122013). Numeroase spectacole ale Companiei „Teatrulescu” din Craiova au fost prezentate în regia sa, între care
„O noapte furtunoasã” de I.L. Caragiale (2009), „Nebãnuitele urmãri ale unui temperament violent” de A.P. Cehov (2009), „Senzaþional”, dupã piesa „Românie dragã,
Elveþia mea” de Cornel Udrea, „Cenuºãreasa” (2014), la
care semneazã ºi textul.
Alexandra Panaite, care a realizat decorul ºi costumele
pentru aceastã premierã, se aflã la cea de-a doua colaborare
cu scena craioveanã, dupã scenografia spectacolului „Exploziv”. Are multiple preocupãri în zona de creaþie scenograficã ºi a colaborat la numeroase producþii de scurtmetraj,

remarcate deja la renumite festivaluri de film, naþionale ºi
internaþional (Cannes, Anonimul, Next, Timishort). În 2011
a fost laureatã cu Premiul al III-lea în cadrul Concursului
Naþional de Scenografie „George Lowendal”, a participat la
expoziþia de grup „Ionescu, Ionesco?”, în cadrul Cvadrienalei de Scenografie de la Praga, iar în 2015 a obþinut Premiul
pentru cel mai bun proiect scenografic în cadrul Galei Absolvenþilor, Master, U.N.A.T.C.
Muzica spectacolului este special compusã de Marius
Hristescu, dirijor, compozitor ºi orchestrator craiovean,
cunoscut ºi pentru fructuoasa colaborare cu artistul Tudor Gheorghe.
MAGDA BRATU

ªi în Dolj, o alternativã la sistemul public de educaþie
La fel ca în toatã þara, ºi în Dolj
funcþioneazã sistemul de studiuîn regim particular pentru toþi copiii. Sunt
acreditate peste zece instituþii de învãþãmânt din acest domeniu.
Aºa cum este menþioneazã Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, în Craiova funcþioneazã 14 unitãþi particulare
de învãþãmânt: Grãdiniþa cu Program
Normal „Axia”, Liceul Tehnologic
UCECOM „Spiru Haret”, ªcoala Gimnazialã Particularã „Ethos”, Grãdiniþa
cu Program Normal „Ethos”, ªcoala

Postlicealã Teologico-Sanitarã „Sf. Iosif”, Grãdiniþa Romano-Catolicã „Sf.
Anton”, ªcoala Postlicealã Sanitarã
„Christiana”, ªcoala Postlicealã Ecologicã „Sf. ªtefan”, ªcoala Primarã
„Terraveda”, ªcoala Specialã de Studii Sanitare „Queen Elizabeth”, ªcoala Sanitarã „San – Eco- Med”, ªcoala
Postlicealã „Edunet”, Grãdiniþa cu Program Normal „Madona Dudu”, Grãdiniþa cu Program Prelungit „Little Diamonds”.
În judeþ, existã ºi alte instituþii de învãþãmânt particular: ªcoala Postlicea-

lã Sanitarã „Gheorghe Þiþeica” din Calafat, Grãdiniþa cu Program Prelungit
„Raykids”din Cârcea, ªcoala Postlicealã
Sanitarã „Queen Elizabeth” Filiaºi ºi
ªcoala Postlicealã Sanitarã „Ion Nanuti”din comuna Cãlãraºi. Se poate vorbi
de o creºtere a unitãþilor particulare de
învãþãmânt, altele, pe lângã cele deja
acreditate, fiind deja în aºteptare. De
asemenea, de reþinut cã în sistemul privat sunt respectate regulamentele din sistemul public de învãþãmânt.
CRISTI PÃTRU
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externe

Germania
Germania arar putea
putea reduce
reduce indemnizaþiile
indemnizaþiile ªTIRI
sociale
sociale pentru
pentru imigranþii
imigranþii din
din UE
UE

Un acord pentru încetarea
luptelor din Damasc
pentru 24 de ore, în vigoare
de la miezul nopþii

Germania intenþioneazã sã limiteze drastic accesul la indemnizaþiile
sociale pentru imigranþii din Uniunea
Europeanã, prin urmarea exemplului
Marii Britanii, mãsura vizându-i în
special pe cei din þãrile din Europa
Centralã ºi de Est, inclusiv din România ºi Bulgaria. Potrivit proiectului de lege elaborat de ministrul social-democrat al Muncii, Andrea Nahles, cetãþenii europeni care locuiesc
în Germania vor fi de acum înainte
excluºi de pe lista celor care primesc
ajutoare sociale dacã nu lucreazã.
Textul, criticat puternic de opoziþie,
prevede ca imigranþii intraeuropeni
fãrã un loc de muncã sã nu poatã
avea acces la ajutoarele publice decât dupã cinci ani de ºedere în Germania. Ministrul a dat asigurãri cã proiectul de
lege corespunde “practicii curente” ºi cã acest
termen de cinci ani este în toatã Europa un termen riguros. Cei care nu vor mai putea beneficia de indemnizaþii sociale vor avea posibilitatea, cu toate acestea, sã solicite o alocaþie tranzitorie de o lunã, acordatã o singurã datã ºi care
are rolul de a acoperi cheltuielile elementare
(hranã, îngrijire, adãpost). Posibilitatea acordãrii
unui împrumut pentru acoperirea cheltuielilor
de întoarcere în þara de origine este de asemenena prevãzutã. Aceste mãsuri, care trebuie încã
adoptate în Consiliul de miniºtri ºi validate de
parlamentari, sunt propuse urmând exemplul cerinþelor premierului briranic, David Cameron,
care vrea sã reducã numãrul de imigranþi intra-

europeni pe teritoriul britanic. Mãsura, consideratã discriminatorie în contextul principiului
european privid libera circulaþie, a generat îngrijorãri în rândul þãrilor din Europa Centralã ºi
de Est, ai cãrei cetãþeni sunt vizaþi. La finalul
anului 2015, Tribunalul federal pentru probleme sociale a decis ca orice cetãþean din Uniunea Europeanã, chiar ºi fãrã un loc de muncã,
sã aibã dreptul de a beneficia de ajutoare sociale dupã ºase luni. Aceastã decizie a declanºat o
dezbatere în Germania ºi a suscitat îngrijorare
din partea municipalitãþilor, care finanþeazã ajutorul social ºi care se temeau cã ea ar putea atrage cetãþeni din state UE al cãror nivel de trai este
inferior celui din Germania, precum România sau
Bulgaria. Andrea Nahles a propus modificarea

legii în sensul înãspririi condiþiilor de
acordare a acestor ajutoare. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a spus,
la începutul lunii ianuarie, cã românii
care lucreazã în Germania sunt foarte
bine primiþi, dar cei care vor sã beneficieze de ajutoare sociale fãrã sã aibã
un loc de muncã trebuie sã se adreseze þãrii de unde provin, precizând totodatã cã UE nu funcþioneazã ca o “uniune socialã”. Afirmaþiile cancelarului
Germaniei au fost fãcute la Berlin, în
cadrul conferinþei de presã pe care
Merkel a susþinut-o la finalul întrevederii cu premierul român, Dacian Cioloº. “Putem sã lucrãm peste tot în Europa, aceastã intenþie nu include cã
putem sã primim ºi prestaþii sociale
încã din prima zi”, a spus Merkel. Angela Merkel a fãcut referire directã atunci la
cetãþenii români, precizând cã cei care muncesc sunt bineveniþi în Germania, dar cei care
cer ajutor social din partea statului german fãrã
a lucra trebuie sã se adreseze statului de proveninenþã. Ea a afirmat cã trebuie modificatã ºi
legislaþia. “Fiecare român care lucreazã la noi
este foarte bine primit, sunt foarte mulþi români
în Germania în ultimul timp, dar dacã este vorba de ajutoare sociale care nu se bazeazã pe o
activitate de muncã sunt de pãrere cã aceastã
persoanã poate sã se ducã înapoi în patria respectivã. Noi nu suntem o uniune socialã, avem
diferite sisteme sociale, aceste lucruri trebuie
sã le reflecte ºi legislaþia ºi trebuie sã gãsim o
soluþie”, a mai spus Merkel.

Peste 150 de persoane arestate în Franþa în urma
protestelor violente pe fondul reformei Muncii
Peste 150 de persoane au fost
arestate joi searã ºi în cursul nopþii în Franþa, dupã ce confruntãri
violente au izbucnit între manifestanþi ºi forþele de ordine, în cadrul
protestelor la care au participat

50.000 de oameni pentru a denunþa proiectul legii muncii. Potrivit
poliþiei franceze, 124 de arestãri au
fost fãcute în timpul protestelor de
joi în Paris ºi alte oraºe din þarã, în
care au fost rãniþi 24 de poliþiºti,

unul aflându-se în stare gravã. Prefectul poliþiei din Paris, Michel
Cadot, a declarat cã în spatele violenþelor de joi se aflã grupuri foarte bine organizate ºi metodice, în
condiþiile în care numãrul forþelor
de ordine a fost suplimentat pe
fondul decretãrii stãrii de urgenþã
în urma atacurilor teroriste de la
Paris din noiembrie. Violenþele au
continuat ºi în cursul nopþii de joi
spre vineri, când zeci de tineri
mascaþi s-au confruntat cu forþele
de ordine în Piaþa Republicii din
Paris, iar 27 dintre aceºtia au fost
arestaþi. Poliþia a explicat vineri dimineaþã cã violenþele au izbucnit,
dupã ce forþele de ordine au intervenit pentru cã un grup de 150 de
tinerii mascaþi a refuzat sã renunþe
pãrãseascã locul. Dintre cei 27 care
au fost arestaþi, 24 au fost plasaþi
în custodia poliþiei. Joi, în Nantes,

Rennes ºi Lyon, au izbucnit confruntãri violente între manifestanþi
ºi forþele de ordine, în timpul manifestaþiilor la care au participat salariaþi, studenþi ºi liceeni, pentru a
patra zi de proteste la îndemnul a
ºapte sindicate ale salariaþilor faþã
de textul reformei din domeniul
Muncii. Protestele au izbucnit pe
tema textului noii reforme a legii
Muncii pe care încearcã sã o introducã ministrul francez al Muncii
Myriam El Khomri, reformã care
ar fi mai curând în favoarea angajatorilor ºi nu a angajaþilor, împiedicând crearea de locuri de muncã
pentru cei tineri, dupã cum reclamã sindicatele salariaþilor. Proiectul a fost revizuit de Guvernul francez dupã mai multe proteste ale
cetãþenilor, dar modificãrile nu au
mulþumit protestarii care au continuat sã iasã în stradã.

Doi bãrbaþi inculpaþi în Marea Britanie
pentru sprijin financiar oferit lui Mohamed Abrini
Doi bãrbaþi au fost inculpaþi, ieri, în Marea
Britanie pentru cã au oferit sprijin financiar
lui Mohamed Abrini, suspectat de implicare
în atentatele teroriste din Paris ºi Bruxelles,
au indicat procurorii britanici. Mohammed Ali
Ahmed ºi Zakaria Boufassil, ambii în vârstã
de 26 de ani, originari din Birmingham, au
compãrut vineri la un tribunal din Londra. Ei
sunt acuzaþi cã i-au dat lui Abrini 3.000 de
lire sterline (3.800 de euro), când acesta se
aflase în Birmingham anul trecut. Cei doi au

fost arestaþi pe 15 aprilie împreunã cu alte
trei persoane în cadrului “unei anchete ample
lansate de unitatea de poliþie contra terorismului din West Midlands”, potrivit unui comunicat anterior al poliþiei. Mohamed Abrini,
în vârstã de 31 de ani, a fost arestat pe 9
aprilie ºi inculpat pentru implicare în atentatele din Bruxelles ºi Paris. El este cel de-al
treilea bãrbat de pe aeroportul Zaventem,
unde s-au detonat doi atacatori kamikaze pe
22 martie în cadrul atentatelor soldate cu 32

de morþi în total. Abrini este acuzat ºi de implicare în atentatele teroriste din Paris de pe
13 noiembrie, în care au murit 130 de persoane. Abrini a fost surprins anul trecut de
camere de supraveghere în compania lui Salah Abdeslam, care ar fi singurul atacator rãmas în viaþã din comandoul de la Paris. O a
treia persoanã, Soumaya Boufassil, în vârstã
de 29 de ani, a fost inculpatã ieri de tribunalul londonez pentru colectare de fonduri în
scopuri teroriste.

Un acord pentru introducerea
“unui regim de liniºte” în
capitala Damasc ºi în provincia
Latakia din Siria, agreat de
SUA ºi Rusia, a intrat în
vigoare de la miezul nopþii.
“Regimul de liniºte” va fi în
vigoare timp de 24 de ore
pentru zona din jurul Damascului ºi 72 de ore în cazul
provinciei Latakia. Moscova ºi
Washington vor acþiona în
vederea asigurãrii respectãrii
acordului. Anunþul vine la o
sãptãmânã dupã lupte intense
în oraºul Alep (la nord de
Latakia), unde forþele administraþiei Bashar al-Assad au
declanºat o amplã ofensivã
pentru a recupera pãrþi din oraº
aflate sub controlul rebelilor,
confruntãri în care au murit
peste 200 de persoane, potrivit
Observatorului Sirian pentru
Drepturile Omului. Din 27
februarie, un armistiþiu parþial
este în vigoare în Siria, dar nu
este valabil ºi în cazul organizaþiilor teroriste Stat Islamic ºi AlNusra, afiliatã Al-Qaida. Însã
luptele s-au reluat în ultimele
sãptãmâni, în special în zona
din jurul oraºului Alep, al
doilea cel mai mare oraº din
þarã. Siria se confruntã din
martie 2011 cu un conflict între
forþele regimului Bashar alAssad ºi grupãri rebele, printre
care se aflã ºi organizaþii teroriste
precum Stat Islamic. Potrivit
unui raport realizat de Centrul
Sirian pentru Studii Politice,
prezentat la începutul lunii
februarie, circa 470.000 de
persoane au murit în acest
conflict, peste 1,9 milioane au
fost rãnite ºi 45% dintre locuitori
(peste 10,5 milioane) ºi-au
pãrãsit locuinþele, mutându-se în
alte zone ale þãrii sau emigrând.

Un elicopter cu 14 oameni
la bord, prãbuºit în Norvegia
Un elicopter s-a prãbuºit
lângã oraºul norvegian Bergen,
la bordul aeronavei aflându-se
15 oameni. Elicopterul s-a
prãbuºit în apropiere de oraºul
norvegian Bergen, al doilea cel
mai mare oraº din þarã. Potrivit
martorilor, s-ar fi produs o
explozie puternicã la bordul
elicopterului ºi mai multe
persoane au cãzut în Marea
Norvegiei. Reprezentanþi ai
serviciilor de intervenþie au
declarat pentru presa localã cã
elicopterul este “distrus în
totalitate”. Elicopterul s-ar fi
prãbuºit pe un fragment de
insulã. În imaginile surprinse de
la faþa locului ºi difuzate de
televiziunea naþionalã TV2, se
putea observa cum din zona
respectivã se ridicã un fum
negru gros. Potrivit publicaþiei
norvegiene Aftonbladet, elicopterul se îndrepta din Brage unde se
aflã instalaþii petroliere spre
Bergen.
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programe TV

SÂMBÃTÃ - 30 aprilie

DUMINICÃ - 1 mai

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 Zestrea românilor
07:30 Zestrea românilor
08:00 Vorbeºte corect!
08:15 Dragonul, ursul… ºi alte
animale
1983, Olanda, Animaþie, Familie
09:45 Discover România
10:00 Zon@
10:30 Maºini, teste ºi verdicte
11:00 Ecce Via-Aceasta este
Calea
12:00 Discover România
12:20 Dragoste veºnicã (R)
1998, SUA, Dramã
14:00 Telejurnal
14:30 Ecosisteme din Þara
Galilor
15:00 Ora regelui
16:10 Departe de casã
2004, SUA
17:50 Vorbeºte corect!
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
19:57 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:10 Pentru cine bat clopotele?
1943, SUA, Acþiune, Aventuri,
Dramã, Rãzboi
23:50 Universul credinþei
00:45 La masa de Paºti
02:30 Sport
02:40 Telejurnal
03:30 Exclusiv în România
04:11 Discover România
04:20 Viaþa satului
05:35 Viaþa satului
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Ce se întâmplã doctore ?
11:00 Arena bucãtarilor
11:30 Ferma vedetelor (R)
13:00 Bake Off România (R)
15:00 Românii au talent (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Iisus din Nazareth
1977, Italia, Biografic, Dramã,
Istoric
22:00 Clipa de fericire
23:45 Slujba de Înviere
00:15 Doamna Doubtfire, tãticul
nostru trãsnit
1993, SUA, Comedie, Dramã,
Familie
02:30 Clipa de fericire (R)
04:00 Ce spun românii (R)
05:00 Iisus din Nazareth (R)
1977, Italia, Biografic, Dramã,
Istoric
06:15 Arena bucãtarilor (R)
06:45 Doamna Doubtfire, tãticul
nostru trãsnit (R)
1993, SUA, Comedie, Dramã,
Familie

10:00 Lassie
1997, Canada, Dramã, Familie
10:30 Chefi la cuþite
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Te cunosc de undeva
23:40 Slujba de Înviere
00:15 La început a fost cuvântul
2000, SUA, Aventuri, Dramã,
Fantastic
02:00 Observator (R)
02:45 O minciunã gogonatã
2002, SUA, Comedie
04:30 La început a fost cuvântul
(R)
2000, SUA, Aventuri, Dramã,
Fantastic
06:00 Observator

07:00 Teleenciclopedia
07:55 Vorbeºte corect!
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:30 Zestrea românilor
11:10 Midnight Stallion
2013, SUA, Acþiune
12:45 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Festivalul de circ de la
Monte Carlo, editia 34
15:00 Politicã ºi delicateþuri
16:00 Gala Umorului
17:00 Preþuieºte viaþa!
17:45 Vorbeºte corect!
18:00 Lozul cel mare
18:45 România deºteaptã la
New York
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 The Light at the Edge of
the World
23:20 Concert Alessandro
Safina
00:20 Comorile pierdute din
Marele Canion
01:50 Vorbeºte corect!
01:55 Telejurnal
02:45 Gala Umorului
03:35 Festivalul de circ de la
Monte Carlo, editia 34
04:00 Universul credinþei
05:20 Tezaur folcloric
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

09:15 Puterea imaginaþiei
2009, SUA, Germania, Comedie, Dramã, Fantastic
11:30 Epoca de gheaþã 3:
Apariþia dinozaurilor
13:30 Apropo Tv
14:30 Avem un zoo!
17:00 Cum sã dai afarã din casã
un burlac de 30 de ani
2006, SUA, Comedie, Romantic,
Dragoste
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ferma vedetelor
22:30 Clipa de fericire
00:30 Apropo Tv (R)
01:15 Puterea imaginaþiei (R)
2009, SUA, Germania, Comedie, Dramã, Fantastic
03:00 Ferma vedetelor (R)
04:30 Ce spun românii (R)
05:30 Epoca de gheaþã 3:
Apariþia dinozaurilor (R)
2009, SUA, Acþiune, Animaþie,
Aventuri, Comedie, Familie,
Romantic

09:00 Te cunosc de undeva
(R)
12:30 Next Star (R)
16:00 Observator
17:00 Nea Mãrin Miliardar
(R)
1979, România, Comedie
19:00 Observator
20:00 Chef de râs
22:30 Bravo, România!
01:00 O loviturã îndrãzneaþã
2009, SUA, Comedie, Crimã
03:00 Observator (R)
03:45 Bravo, România! (R)
06:00 Observator

TVR 2
07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 Locuri, oameni ºi comori
08:30 Oglinda cerului-Bistriþa
nemþeanã
09:00 Pângãraþi, harul dintr-o
paginã de letopiseþ
09:30 Mic dejun cu un campion
10:30 Sãlãºluiri în Grãdina Maicii
Domnului-Bisericani, Tarcãu,
Durãu
11:00 Cununi monahale în Munþii
Stâniºoarei-Petru Vodã ºi Paltin
11:30 Destine ca-n filme
12:30 Prin Þara Zânelor
13:00 Deportaþii
14:10 Miracol în pãdure
1997, Dramã
15:50 Interzis, arestat, cenzurat
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Popasuri folclorice
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Locuri, oameni ºi comori
19:00 Arte , carte ºi capricii
20:10 Am ales Paradisul
2010, Italia, Dramã
22:10 Iluzionistul
2009, Marea Britanie, Franta,
Animaþie
23:45 Festivalul Internaþional
George Enescu 2015
01:25 Miracol în pãdure
03:00 Arte , carte ºi capricii

HBO
07:30 Nu vom avea niciodata
Parisul
09:05 Liga dreptãþii: Tronul din
Atlantis
10:20 Dansuri de stradã:
show-ul vedetelor
12:05 Interstellar: Cãlãtorind
prin univers
14:50 Cel mai mare ipohondru
16:40Bhopal: O rugãciune
pentru ploaie
18:25 Acasã la tata
20:00 Hot Pursuit: Urmãrire
periculoasã
21:30 Lumea e a mea
23:15 Hai sã fim poliþiºti!
01:00 Bãieþii care fac istoria

ACASÃ
08:45 Teleshopping
09:15 Lupta rozelor (R)
11:15 Teleshopping
11:30 In umbra trecutului (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Pasiune interzisã
15:00 Diamantul nopþii
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 Sufletul meu pereche
19:00 Subiectul e cãsãtoria
21:00 Suflet cãlãtor
23:00 Vise de smarald
00:00 Slujba de Inviere
00:15 Santa Diabla
01:15 Suflet cãlãtor (R)
03:15 Acasã la români
05:00 Vise de smarald (R)
06:00 Avenida Brasil

PRO CINEMA
07:30 Doamne de poveste
08:30 Viaþa începe la 17 ani (R)
10:00 Harold, optimistul (R)
11:45 La bloc (R)
14:00 Conspiraþia tãcerii (R)
16:00 La bloc
18:15 Cum þi-e scris
20:30 Barabba
00:30 Conspiraþia tãcerii (R)
02:30 Cine A.M.

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
12:00 Rezumate UEFA Europa
League
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Rezumate UEFA Champions League, Manchester City Real Madrid
15:00 Rezumate UEFA Champions League, Atletico Madrid Bayern Munchen
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Skandenberg - Finalele
României
22:30 Snooker Show
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Skandenberg - Finalele
României

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Secrete de stil
10:30 Jurnalul STV Junior (R)
11:30 All Inclusive
12:00 Buletin de Bucureºti (R)
1982, România, Comedie
14:00 Focus
15:00 Îmblânzirea scorpiei
16:00 Schimb de mame (R)
18:00 Focus
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Alo, aterizeazã strãbunica!
1981, România, Comedie,
Familie
22:30 60 de minute
23:30 Pãrintele Arsenie Boca,
omul lui Dumnezeu
2011, România, Documentar
01:30 Pãrintele Arsenie Boca în
duh ºi adevãr
2013, România, Documentar
03:30 Alo, aterizeazã strãbunica!
(R)
1981, România, Comedie,
Familie
05:30 Ion: Blestemul pãmântului,
blestemul iubirii (R)
1980, România, Dramã, Istoric

KANAL D
07:00 ªtirile Kanal D (R)
07:30 Pastila de râs (R)
08:00 Teleshopping
08:45 Restaurant Europa
09:30 Pastila de râs
10:00 Iosif (R)
1995, Italia, SUA, Germania,
Aventuri, Dramã
12:00 Sport, dietã ºi o vedetã
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Teleshopping
13:45 Roata norocului (R)
16:00 Te vreau lângã mine
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Asta-i România!
21:30 Iisus
1999, Italia, Germania, SUA,
Cehia, Biografic, Dramã, Istoric
01:30 ªtirile Kanal D (R)
02:30 Asta-i România! (R)
04:00 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

TVR 2
07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Petrecerea Iepuraºilor
11:30 Fost-a odatã un schit
smerit... Mãnãstirea Secu
12:00 Cap compas
12:30 A doua emigrare
13:00 Naturã ºi aventurã
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Haiducii
1966, România, Aventuri
15:50 Poveºti citadine
16:10 La zi de mare Sãrbãtoare
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Drumul lui Leºe
19:30 Europa 360°
20:10 Rãpirea fecioarelor
1968, România, Aventuri
21:50 Poveºti citadine
22:10 Rãzbunarea haiducilor
1968, România, Aventuri
23:45 Festivalul Internaþional
George Enescu 2015
01:20 Arhiva de Aur
03:00 Ferma
04:00 Naturã ºi sãnãtate
04:30 A doua emigrare
05:00 Drumul lui Leºe
06:00 Documentar 360°-GEO
06:55 Imnul României

HBO
07:25 Godzilla 3D
09:30 Scooby-Doo ºi monstrul
de pe Lunã
10:50 Aºa se scrie istoria!
12:30 O altã adresã de pominã
14:20 Acasã
15:55 Hotelul Best Exotic
Marigold 2
18:00 Godzilla 3D
20:00 Spioana
22:00 Urzeala tronurilor
22:55 Aferim!
00:40 Chuck Norris versus
comunism
02:00 Supravieþuitorul
04:00 Urzeala tronurilor
05:00 Silicon Valley
05:30 Vicepreºedinta
06:00 Acasã

ACASÃ
08:45 Teleshopping
09:15 Suflet cãlãtor (R)
11:15 Teleshopping
11:30 Subiectul e cãsãtoria (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Pasiune interzisã
15:00 Diamantul nopþii
16:00 Zodiacul de ACASA
17:00 Sufletul meu pereche
19:00 Din dragoste pentru
Evangeline
21:00 Prinþesa Diana
23:00 Vise de smarald
00:00 Santa Diabla
01:00 Zodiacul de acasã (R)
02:00 Diamantul nopþii (R)
03:00 Doctorul casei
05:00 Vise de smarald (R)
06:00 Vorbeºte lumea

PRO CINEMA
07:15 La bloc (R)
09:30 Cum þi-e scris (R)
11:45 Barabba (R)
15:45 La bloc
18:00 Michael Jackson: Asta-i tot
20:30 500 de zile cu Summer
22:30 Inimã nebunã
01:00 500 de zile cu Summer (R)
02:45 Cine A.M.

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Rezumate UEFA Champions League, Manchester City Real Madrid
12:00 Rezumate UEFA Champions League, Atletico Madrid Bayern Munchen
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Pimp my ride. Cel mai tare
din parcare!
14:30 Pimp my ride. Cel mai tare
din parcare!
15:00 Cupa Meseriaºilor
15:30 Magazin UEFA Champions League
16:00 Eroi.ro
17:00 Cupa sus, România!
Finala Cupa României 2011:
Steaua - Dinamo
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 România face legea!
Local Kombat Superstars
22:00 K.O. de România!
23:00 Snooker Show
00:00 ªtiri Sport.ro

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:00 La TV (R)
2015, Comedie
08:45 Casa: construcþie ºi
design
09:20 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
14:00 Veronica
1972, România, Familie,
Muzical
16:00 Cronica cârcotaºilor (R)
18:00 Focus
19:30 Cireaºa de pe tort (R)
20:30 Schimb de mame (R)
22:30 O ºatrã urcã la cer
1976, Rusia, Dramã
00:30 Pãrintele Arsenie Boca,
omul lui Dumnezeu (R)
2011, România, Documentar
02:30 Pãrintele Arsenie Boca în
duh ºi adevãr (R)
2013, România, Documentar
04:00 O ºatrã urcã la cer (R)
1976, Rusia, Dramã
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

KANAL D
07:00 ªtirile Kanal D (R)
07:30 Sport, dietã ºi o vedetã
(R)
08:00 Teleshopping
08:45 Restaurant Europa
09:30 Testul de rezistenþã (R)
10:00 Maria Magdalena
2000, Italia, Dramã, Istoric
12:00 Pastila de râs
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Teleshopping
13:45 Iisus (R)
1999, Italia, Germania, SUA,
Cehia, Biografic, Dramã, Istoric
17:15 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Roata norocului
22:00 Ochii din umbrã
00:00 Aripile întunericului
2004, SUA, Acþiune, Horror,
SF
02:00 ªtirile Kanal D (R)
03:00 Ochii din umbrã (R)
04:45 Pastila de râs (R)
05:15 RESTAURANT EUROPA
(R)
06:00 Teleshopping
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Anunþul tãu!
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului
Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi vacante: 5 posturi psiholog practicant ºi 5 posturi asistent social. Condiþii generale de
participare la concurs: Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale prevãzute la art.3
din Regulamentul-cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant aprobat prin H.G. nr. 286/2011 cu modificãrile ulterioare. Condiþii specifice de participare la concurs: ·
5 posturi psiholog practicant; studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã în domeniul
psihologiei. · 5 posturi asistent
social - studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã în
domeniul asistenþei sociale.
Concursul se organizeazã la sediul Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj în data 25 mai 2016,
ora 10.00 (probã scrisã) ºi în data
de 27 mai 2016, ora 14.00 (interviul). Dosarele de concurs se
depun la sediul Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Dolj, în termen de 10 zile lucrãtoare de la
data publicãrii prezentului
anunþ, respectiv pânã pe data
de 16.05.2016. Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Direcþiei Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului
Dolj, telefon 0251/407009, pagina
de internet www.dgaspcdolj.ro.

publicitate
S.C. EXPERT PREV S.R.L.
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi
îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului


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

Menajerã pentru
curãþenie o zi pe
sãptãmânã, peste
55 ani, din Craiova. Telefon: 0727/
226.367.
CERERI SERVICIU

Ionescu Nicolae doresc sã fiu angajat la
un patron cu maºina
proprie, marca Espero. Telefon: 0760/
084.961.
PRESTÃRI SERVICII

Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoaCENTRUL COMERCIAL SUCPI se. Telefon: 0766/
vã oferã spaþii moderne, 359.513.
la cele mai bune preþuri!!! Tapiþerladomiciliu.Telefon: 0768/623.964;
Te aºteptãm
0351/416.198.

în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,
sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.
Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrât
ºi sunã la numãrul
de telefon: 025
1/438.440.
0251/438.440.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA
închiriazã
spaþii
ºi birouri.
Relaþii la
telefon:
0771/289.009.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Periºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Casã Leu 3 camere,
bucãtãrie, hol, pivniþã, anexe, garaj, 1700
mp teren 70.000 lei
negociabil. Telefon:
0735/ 495.862.
Vând casã mobilatã
3 camere, sat Mogoºeºti, comuna
Goieºti - Dolj. Telefon: 0351/460.839;
0760/ 024.474.
Casã mare boiereascã cu toate utilitãþile
superîmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon: 0742/450.724.

Vând garsonierã
TERENURI
Bucureºti, Dristor,
24.000 Euro. Exclus Vând pãdure Borãsagenþii. Telefon: cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
0724/167.883.
Vând teren intravilan
APARTAMENTE
4100 mp la10 km
2 CAMERE
Vând apartament 2 Craiova cu pomi, vie,
camere decoman- grãdinã flori. Telefon:
date, microcentra- 0727/884.205.
lã, coloanã apã se- Vând–sauschimbteparat, etaj 4/10 - renintravilan4300mp
Ciupercã. Telefon: la 10 km de Craiova,
cadastru fãcut. Tele0746/660.001.
fon: 0727/884.205.
3 - 4 CAMERE
Apartament 4 deco- VÂND teren împrejmandate toate îm- muit zona Selgros,
bunãtãþirile. Telefon: 750 mp, 22 Euro/
0745/ 995.125.
mp. Telefon: 0729/
170.160.
CASE
VÂND casã+te- Vând 3690 mp teren
ren, zona Izvoru intravilan în Cârcea
Rece. Telefon: tarlaua 17. Telefon:
0763/359.072.
0721/995.405.
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Vând teren Lot
500 mp Craiova Cartier ªimnicu de
Jos la DJ – cadastru. Telefon: 0744/
563.823.
Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua
Naþionalã CraiovaBechet, localitatea
Secui. Preþ convenabil. Telefon: 0764/
214.269.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000
Euro. Telefon: 0752/
641.487.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrejmuit, asfalt, lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
SPAÞII COMERCIALE

Vând spaþiu - Centrul Istoric. Telefon:
0744/581.777.
AUTO
STRÃINE

Vând auto Volkswagen Golf 4 din 2002,
înmatriculat în România, benzinã. Detalii la telefon: 0768/
954.944.
Vând Skoda Octavia Tour 1.6 benzina, unic proprietarde nouã, super întreþinutã, toate consumabilele schimbate recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.

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

Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite,
cu geamuri, presã
hidraulicã mase plastice, 2 butelii. Telefon:
0767/153.551.
Vând þuicã. Telefon:
0747/674.714;
0745/751.558.
Vând cuier mare. Telefon: 0742/884.839.
Vând gãini pitice COCHINCHINA outoare. Telefon: 0721/
483.933.
Vând 12 bucãþi taburele din lemn melaminat. Telefon: 0728/
911.350.
Vând în Iºalniþa:
pompã de udat grãdina Kama, 4 bare
cornier 70 cm lungi
de 2,80 m 1 leu/kg,
douã foi tablã zincatã 2/1 m, drujbã electricã Einºel cu lanþ
rezervã - 220 lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând combinã
JOHN DEERE730. Telefon 0772/
096.357.
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În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Regulamentul de organizare ºi desfãºurare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzãtoare funcþiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeþean Dolj, precum ºi din cadrul instituþiilor din subordinea Consiliului Judeþean Dolj, aprobat prin Dispoziþia Preºedintelui Consiliului Judeþean Dolj nr. 613/2015, întocmit în conformitate cu prevederile H.G. 286/
2011, cu modidicãrile ºi completãrile ulterioare, Consiliul Judeþean Dolj organizeazã concurs, la sediul din Craiova, Calea Unirii, nr.19, pentru ocuparea
unui post vacant de conducere în regim contractual pe perioadã nedeterminatã de director în cadrul Centrului Medico Social Brabova.
Concursul va consta în 3 etape succesive, dupã cum urmeazã:
- selecþia dosarelor de înscriere;
- proba scrisã - 25.05.2016, ora 10,oo;
- proba de interviu – data ºi ora susþinerii probei de interviu se afiºeazã
odatã cu rezultatele probei scrise.
Potrivit art.3 din acelaºi Regulament, în vederea participãrii la concurs,
candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
Conditii generale:
- are cetãtenia românã, cetãtenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spaþiului Economic European ºi domiciliul în
România;
- cunoaþte limba românã, scris þi vorbit;
- are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
- are capacitate deplinã de exercitiu;
- are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau
de unitãtile sanitare abilitate;
- îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime sau alte
condiþii specifice potrivit cerinþelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârºirea unei infracþiuni
contra umanitãtii, contra statului ori contra autoritãþii, de serviciu sau în
legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justitiei, de fals ori a unor
fapte de corupþie sau a unei infracþiuni sãvârsite cu intenþie, care ar face-o
incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu excepþia situaþiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiþii specifice :
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de
lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã;
- vechime în specialitatea studiilor absolvite necesarã exercitãrii funcþiei
- 5 ani.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de 16.05.2016
la sediul Consiliului Judeþean Dolj din Calea Unirii nr.19, ora 16,00.
Informaþii suplimentare se pot obþine de la sediul Consiliului Judeþean
Dolj din Calea Unirii nr. 19, Serviciul Organizare Resurse Umane, camera 1
sau la telefon: 0251/408 211.

Vând covor persan
2200/1800 bine întreþinut - 80 lei, cruce marmurã scrisã
1200/400/100- 80
lei, sãpun de casã 5
lei kg, televizor color
Grunding cu telecomandã - 70 lei. Telefon: 0770/303.445.

Vând TV color D102 cm, cãrucior
handicapat, pat
mecanic, schelã
construcþii, sobã
cãrãmidã completã, polizor 2500W.
Telefon: 0768/
083.789.

Caut electrician
pentru un Volvo, cãrucior pentru copii,
televizor Goldstar,
maºinã de cusut
Ileana, bicicletã copii, 4 gropi suprapuse Romaneºti. Telefon: 0729/977.036.

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.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare
pentru gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice
Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de
regimuri alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului de instituþionalizare ºi relaþii medicale vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei”
din comuna Malu Mare (lângã Liceul Agricol).
Telefon: 0766/581.157.

Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, canapea, fotolii, scaune, bibliotecã, aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat armã
de vânãtoare. Telefon: 0721/995.405.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon: 0722/943.220.
Vând maºinã de cusut Ileana, maºinã
Singer, casã de marcat Samsung pentru
firme. Telefon: 0727/
884.205.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pantofi militari noi piele
negru, piese Dacia
noi, calculator instruire copii prin televozor, telefon Eboda
sigilat, piei bovinã ºi
oaie vopsite. Telefon:
0735/445.339.

Vând loc de veci Sineasca douã gropi
suprapuse, bocanci
din piele mãrimea 43
îmblãniþi. Telefon:
0771/385.734.
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã
ora 16.00.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu 20 litri noi,
reductor oxigen sudurã, alternator 12vV
nou, arzãtoare gaz
sobã D 600. Telefon:
0251/427.583.
Vând bicicletã copiii
cu 3 roþi - 60 lei negociabil, cãruþ copil
sport - 50 lei. Telefon: 0351/181.202.
Vând hotã nouã, mãturã electricã. Telefon: 0351/459.314.
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Vând loc de veci cimitirul Sineasca – Craiova dimensiuni 1,50
x 3 m zona N. Telefon: 0764/271.285.
Vând maºini de tricotat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat.Telefon: 0745/589.825.

Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
Luni - V
ineri
Vineri
9.00 - 20.00,
Sâmbătă 9.00 - 1
8.00,
18
ÎNCHIRIERI OFERTE
8.00.
18
Ofer spre închirie- Duminică 9.00 - 1
re apartament douã
camere decomandate, Craioviþa
Nouã-Materna,
complet utilat. Telefon: 0729/033.903
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere ultracentral. Prefer
familie intelectuali.Telefon: 0756/790.172.
Inchiriez pe termen
lung apartament 2
camere decomandate,. mobilat, recent
renovat, zona Grãdina Botanicã. Telefon:
0767/ 008.528.

Închiriez apartament
2 camere, decomandate, etaj 2, ultracentral, microcentralã,
aer condiþionat, liniºte ºi igienã deplinã,
înconjurat de verdeaþã. Telefon: 0722/
956.600.

Închiriez teren pentru amplasare a 5
magazine între blocuri vad foarte bun.
posibilitate de cumpãrare. Telefon:
0761/665.763.

Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
DIVERSE
imitaþie, dimensiunile
Singura argintãrie
1x0,50 m, butelii araCERERI ÎNCHIRIERI din Craiova, situatã
gaz voiaj 5 litri. NeCaut camerã. Tele- în ValeaVlãicii (vis-agociabil. Telefon:
fon: 0764/308.822. vis de Electrica) unde
0251/598.518;
SPAÞII COMERCIALE gãsiþi bijuterii lucrate
0748/233.140.
Închiriez Restau- manual, cu argint la
Vând cadru metalic
rant 50 locuri (Pia- schimb ºi manopera/
inox nou pentru hanþa Gãrii). Telefon: obiect. Telefon:
dicap, masã sufra0351/423.493.
0744/629.775.
gerie 6 persoane,
preþ negociabil. TeleANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
fon: 0351/446.918.
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
Vând calorifer cu 11  VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
elemenþi electric nou, Talonul - contract de micã publicitate nr: .................
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele- Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.
fon: 0770/687.430. Subsemnatul.................................................................................
Vând cãruþ sport Domiciliat în ............................................................................
copii, maºinã de Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
spãlat Alba Lux, la rubrica ...................................... la data de ....................
barcã artizanalã, asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
camerã auto. Telefon: 0351/181.202; .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0773/970.204.
Vând convenabil sau .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
scimb cu un calorifer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de fontã folosit un ca- .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
lorifer de tablã 1,20 / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,60 nefolosit. Telesâmbãtã, 30 aprilie 2016 Semnãtura:..........................................
fon: 0720/231.610.
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SPORT LA TV ÎN PERIOADA 30 APRILIE - 3 MAI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
12:00, 14:30 – FOTBAL – Liga a II-a:
CS Mioveni – FC Braºov, Gaz Metan Mediaº – Chindia Târgoviºte / 17:00, 19:30 –
FOTBAL – Liga I: CSMS Iaºi – Petrolul,
CFR Cluj – ACS Poli Timiºoara / 23:05 –
FOTBAL Spania – La Liga: Granada – Las
Palmas / 5:00, 6:00 – BOX – Galã la Washington, în SUA: James DeGale vs. Rogelio Medina, Lucian Bute vs. Badou Jack.
DIGI SPORT 2
12:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu al
Rusiei, la Sochi: sesiune de antrenamente /
13:00 – TENIS (F) – Turneul de la Praga,
în Cehia: finala / 15:00 – FORMULA 1 –
Marele Premiu al Rusiei, la Sochi: calificãri /
17:00, 19:15, 21:30 – FOTBAL Spania –
La Liga: Real Sociedad – Real Madrid, Atletico Madrid – Rayo Vallecano, Betis – Barcelona.
DIGI SPORT 3
15:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Nantes – Nice / 19:30 – HANDBAL (M) – Liga
Campionilor, sferturi de finalã, manºa retur:
Barcelona – THW Kiel / 21:45 – FOTBAL
Italia – Serie A: Chievo – Fiorentina.
DIGI SPORT 4
14:15 – MOTO GP – ADAC GT Masters: cursa 1 / 16:00 – TENIS (F) – Turneul de la Rabat, în Maroc: finala / 18:00 –
GIMNASTICÃ – FIG World Challenge: ziua
1 / 20:00, 22:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Monaco – Guingamp, Lyon – Gazelec Ajaccio.
DOLCE SPORT 1
12:00 – FOTBAL – Liga a II-a: CS Mioveni – FC Braºov / 15:00 – FORMULA 1 –
Marele Premiu al Rusiei, la Sochi: calificãri /
17:00, 19:30 – FOTBAL – Liga I: CSMS
Iaºi – Petrolul, CFR Cluj – ACS Poli Timiºoara / 23:05 – FOTBAL Spania – La Liga:
Granada – Las Palmas.
DOLCE SPORT 2
12:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu al
Rusiei, la Sochi: sesiune de antrenamente /
14:30 – FOTBAL – Liga a II-a: Gaz Metan
Mediaº – Chindia Târgoviºte / 17:00, 19:15,
21:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Real
Sociedad – Real Madrid, Atletico Madrid –
Rayo Vallecano, Betis – Barcelona.
DOLCE SPORT 3
16:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga: Bayern Munchen – Monchengladbach /
18:45 – HANDBAL (M) Germania – Cupa:
Bergischer – Magdeburg.
DOLCE SPORT 4
16:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga: Hannover – Schalke.
EUROSPORT 1
12:00 – SNOOKER – Campionatul Mondial, la Sheffield, în Regatul Unit: semifinale
/ 17:00, 19:30 – FOTBAL Anglia – Premier
League: West Bromwich – West Ham, Arsenal – Norwich / 21:35 – SNOOKER –
CM, la Sheffield: semifinale.
EUROSPORT 2
11:30 – MOTOCICLISM – Campionatul
Mondial, la Imola, în Italia / 13:00 – CICLISM – Turul Turciei: etapa a 7-a / 14:00
– MOTOCICLISM – CM, la Imola / 16:30,
19:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga:
Bayern Munchen – Monchengladbach, Leverkusen – Hertha Berlin / 23:00 – FOTBAL SUA/Canada – MLS: Seattle Sounders
FC – Colombus Crew.

LOOK TV
14:30 – FOTBAL Scoþia – Premier League: Hearts – Celtic.
LOOK PLUS
17:00, 19:30 – FOTBAL – Liga I: CSMS
Iaºi – Petrolul, CFR Cluj – ACS Poli Timiºoara.

Duminicã
DIGI SPORT 1
14:00, 15:00 – FORMULA 1 – Marele
Premiu al Rusiei, la Sochi: încãlziri ºi cursa /
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: CS U Craiova – Concordia Chiajna, Steaua – Pandurii.
DIGI SPORT 2
13:30 – FOTBAL Italia – Serie A: Juventus – Carpi / 17:00 – FOTBAL Spania – La
Liga: Espanyol – Sevilla / 21:45 – FOTBAL
Italia – Serie A: Lazio – Inter.
DIGI SPORT 3
13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Bilbao
– Celta Vigo / 16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Milan – Frosinone / 18:00 – HANDBAL (M) – Liga Campionilor, sferturi de finalã, manºa retur: Paris SG – HC Zagreb /
19:45 – FOTBAL Belgia – Pro League: Club
Bruges – Genk / 21:30 – FOTBAL Spania –
La Liga: Valencia – Villarreal.
DIGI SPORT 4
16:00 – GIMNASTICÃ – FIG World
Challenge: ziua a 2-a / 20:00 – CURSE DE
MAªINI – Nascar.
DOLCE SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: CS U
Craiova – Concordia Chiajna, Steaua – Pandurii.
DOLCE SPORT 2
13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Bilbao
– Celta Vigo / 17:00 – FOTBAL Spania – La
Liga: Espanyol – Sevilla / 19:30 – FOTBAL
Ucraina – Premier League: ªahtior Doneþk
– Dinamo Kiev / 22:30 – BASCHET NBA.
DOLCE SPORT 3
13:00 – TENIS (F) – Turneul de la Madrid, în Spania: ziua 1 / 18:30 – FOTBAL
Anglia – Premier League: Southampton –
Manchester City / 21:30 – FOTBAL Spania
– La Liga: Valencia – Villarreal.
DOLCE SPORT 4
16:00 – HANDBAL (M) Germania – Cupa
/ 19:15 – FOTBAL Spania – La Liga: De-

portivo – Getafe.
EUROSPORT 1
12:15 – MOTOCICLISM – Campionatul
Mondial, la Imola, în Italia / 14:00, 16:05 –
FOTBAL Anglia – Premier League: Swansea
– Liverpool, Manchester United – Leicester /
18:00, 21:00 – SNOOKER – Campionatul
Mondial, la Sheffield, în Regatul Unit: finala.
EUROSPORT 2
14:00 – CICLISM – Turul Yorkshire, în
Regatul Unit / 22:45 – FOTBAL SUA/Canada – MLS: Portland Timbers – Toronto FC.
LOOK TV
15:30 – FOTBAL Belgia – Pro League:
Anderlecht – Gent / 18:00 – FOTBAL – Liga
I: CS U Craiova – Concordia Chiajna.
LOOK PLUS
20:30 – FOTBAL – Liga I: Steaua – Pandurii.

Luni
DIGI SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Viitorul – ASA Tg. Mureº, Astra – Dinamo.
DIGI SPORT 2
13:00 – TENIS (M) – Turneul de la Madrid, în Spania: ziua 1.

DIGI SPORT 3
20:00, 22:00 – FOTBAL Italia – Serie A:
Genoa – Roma, Napoli – Atalanta.
DIGI SPORT 4
21:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Malaga – Levante.
DOLCE SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Viitorul – ASA Tg. Mureº, Astra – Dinamo.
DOLCE SPORT 2
16:30 – TENIS (F) – Turneul de la Madrid, în Spania: ziua a 2-a / 22:00 – FOTBAL Anglia – Premier League: Chelsea –
Tottenham.
DOLCE SPORT 3
21:00 – TENIS (F) – Turneul de la Madrid, în Spania: ziua a 2-a.
DOLCE SPORT 4
21:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Malaga – Levante.
EUROSPORT 1
16:00, 21:00 – SNOOKER – Campionatul Mondial, la Sheffield, în Regatul Unit: finala.
EUROSPORT 2
19:30 – FOTBAL Germania – 2.Bundesliga: Karlsruher SC – Sandhausen / 21:15 –
FOTBAL Germania – Bundesliga: Werder
Bremen – Stuttgart.
LOOK TV
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Viitorul – ASA Tg. Mureº, Astra – Dinamo.

Marþi
DIGI SPORT 2
13:00 – TENIS (M) – Turneul de la Madrid, în Spania: ziua a 2-a.
DIGI SPORT 3
18:00 – FOTBAL ÎN SALÃ – Liga I: CS
United Galaþi – Spicom Sfântu Gheorghe.
DOLCE SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor:
Bayern Munchen – Atletico Madrid.
DOLCE SPORT 2
17:00, 21:00 – TENIS (F) – Turneul de
la Madrid, în Spania: ziua a 2-a.
PRO TV
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor:
Bayern Munchen – Atletico Madrid.
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Villarreal ºi Sevilla, în pole position pentru finalã
La o distanþã de patru ani de finala dintre Atletico Madrid ºi Athletic Bilbao, gãzduitã de Bucureºti, trofeul Ligii Europa
ar putea fi disputat din nou de douã formaþii spaniole, dupã ce Villarreal a trecut, în manºa tur a semifinalelor, de Liverpool, scor 1-0, iar Sevilla a remizat la
2, în deplasare, cu ªahtior-ul lui Mircea
Lucescu.
Pe “El Madrigal”, britanicii au fost departe de efervescenþa din “sfertul” cu Dortmund, ieºind o partidã de mare luptã. Dacã
în prima parte ocaziile reale de gol au cam
lipsit, notã discorantã fãcând doar Joe Allen (5), cu o reluare “moale” pe direcþia
portarului spaniol, dupã pauzã jocul a fost
mult mai animat. Fiecare dintre combatante
a avut câte o barã, prin Bakambu ºi Firmino, parcã prevestind finalul fãrã gardã.
Acelaºi Bakambu a fost aproape de 1-0 în
minutul 90, dar Mignolet a respins incredibil, pentru ca imediat, la cealaltã poartã,
Alberto Moreno sã finalizeze cu un ºut peste un contraatac solitar. “Submarinul galben” a deblocat tabela în al doilea minut
adiþional, Adrian Lopez (foto) reuºind, pro-

babil, unul dintre cele mai facile goluri din
cariera sa, dupã o minge servitã pe tavã
de Denis Suarez.
Villarreal: Asenjo – Mario Gaspar, Bailly
(Musacchio 78), Ruiz, Costa – Dos Santos (Samu Castillejo 72), Pina, Bruno, Suarez – Soldado (Adrian Lopez 74), Bakambu. Antrenor: Marcelino Garcia Toral.
Liverpool: Mignolet - Clyne, Toure, Lovren, Moreno - Lallana, Allen, Lucas Leiva, Milner - Firmino (Benteke 90), Coutinho (Ibe 46). Antrenor: Jurgen Klopp.
În tot acest timp, ªahtior a plecat practic de la 0-1 în disputa de la Lvov cu Sevilla, Vitolo (6) aducându-i pe andaluzi în
avantaj.
Ucrainenii au întors rezultatul pânã la
pauzã, Marlos (23) ºi Stepanenko (35),
însã o inexactitate în suprafaþa de pedeapsã a lui Ferreyra i-a privat pe oamenii pregãtiþi de Mircea Lucescu de o victorie,
Gameiro (82) fiind cel care a transformat
de la punctul cu var.
ªahtior: Pyatov – Srna, Kucher, Rakitsky, Ismaily – Malyshev, Stepanenko –
Marlos (Bernard 90+2), Kovalenko, Tai-

son (Wellington Nem 90+1) – Ferreyra
(Eduardo Da Silva 90+1). Antrenor: Mircea Lucescu.
Sevilla: Soria – Mariano, Rami, Carrico, Escudero Palomo – Krychowiak,

LIGA
LIGAAAIV-A
IV-A––PLAY-OFF
PLAY-OFF––ETAPA
ETAPAAA4-A
4-A

N’Zonzi – Vitolo, Banega, Konoplyanka
(Khron Dehli 59, Coke 72) – Gameiro.
Antrenor: Unai Emery.
Returul celor douã jocuri va avea loc
joia viitoare.

“Mister KO” luptã pentru titlul WBC

Meci realmente nebun, în nocturna de la Cârcea

Lucian Bute – Badou Jack, duminicã dimineaþã, ora 6:00, Digi Sport 1

Derby-ul ºi, totodatã, proautomat, prin Sârbu (79 –
Clasament
logul etapei cu numãrul 4 din
dintr-o altã loviturã de pe1. Cetate* 35
4. Ostroveni
24
play-off-ul primei ligi jdeþedeapsã) ºi Ghiþã (81), pentru
2. Cârcea* 34
5. Bechet
23
ne, dintre Viitorul Cârcea ºi
ca amfitionii sã lovescã deci3. Calafat 32
6. Segarcea
18
Tractorul Cetate, s-a închesiv în ultimul minut, “killerul”
* - un joc în plus
iat cu un fabulos 5-4, joi Primul loc accede într-un baraj de promovare. numindu-se Claudiu Mirea,
searã, în favoarea echipei
care a fructificat, cu o lovigazdã, dezondãmânt în urma cãturã de cap, o centrare venitã din
apoi sã fi anulatã de cãtre B. Chireia lupta la titlu a devenit mai
corner. Aºa s-a scris istoria revanrea (36).
mult decât palpitantã.
ºei celor din Cârcea, care în sezoÎn partea secundã nu s-a mai
Liderul de la Dunãre a început
nul regulat cedaserã în ambele disînscris pânã în minutul 71, moîn trombã, distanþându-se la 2-0
pute, 2-5 (a) ºi 1-3 (d).
ment când A. Chirea a rãsturnat
în minutul 25, dupã reuºitele lui
Celelalte douã jocuri, Recolta
rezultatul. Viitorul a fãcut chiar 4Dorel Stoica (penalty) ºi Jilcu.
Ostroveni – ªtiinþa Danubius Be2, B. Chirea (76) realizând “dubla”,
Cârcenii n-au acuzat ºocul ºi au
chet ºi Dunãrea Calafat – Progredar nebunia nu-ºi consumase nici
ripostat imediat, Poenaru (27) resul Segarcea, au avut loc vineri,
pe departe momentele finale. Tracducând din diferenþã. Una ce avea
dupã închiderea ediþiei.
torul a reechilibrat balanþa la foc

Lucian Bute (36 de ani) va încerca, în zorii zilei de duminicã, la
“DC Arena” din Washington, sã
punã mâna pe centura WBC la categoria supermijlocie, aflatã în posesia suedezului cu cetãþenie americanã Badou Jack (32 ani).
Jack îºi va apãra centura a doua
oarã. În precedentul meci l-a învins pe George Groves, în septembrie anul trecut. La profesioniºti,
Jack are 20 de victorii, dintre care
12 obþinute înainte de limitã ºi o
singurã înfrângere.
În aceeaºi galã de la Washington va boxa ºi ultimul adversar al
lui Bute, James De Gale (l-a învins

Tenis de masã: Douã medalii
de bronz pentru juniorii craioveni

Recent, la Bistriþa, s-a desfãºurat Campionatul Naþional de tenis de masã pentru
juniori II (13-15 ani), masculin ºi feminin. La aceastã competiþie au fost prezenþi

aproximativ 150 de
sportivi din toatã þara,
iar din partea CSS Craiova au participat: Luiza Popescu, Alina Iancu, Larisa Malea, Iulia
Deca ºi Roxana Nedelcu, sportive pregãtite
de profesorul Cãtãlin
Georgescu, respectiv
Cristian Bogdan ºi Bogdan Chiscop, pregãtiþi
de profesorul Olimpiu
Oproiu. În proba de
dublu feminin, Luiza
Popescu a fãcut echipã cu sportiva de la
LPS Slatina, Andrada
Bibiricã, cele douã obþinând medalia de
bronz. În întrecerea
bãieþilor, Cristian Bogdan a fãcut echipã cu
sportivul de la CSS Slatina, Rãdoi Marius,
obþinând tot o medalie de bronz. În proba
de simplu, acelaºi Cristian Bogdan a ratat
accederea în semifinale.

pe român în luna noiembrie, prin
decizie), care îºi va apãra centura
mondialã IBF la categoria supermijlocie în faþa lui Rogelio Medina. Învingãtorii celor douã meciuri
vor boxa ulterior într-un “superfight” pentru unificarea centurilor.
Lucian Bute a fost campion
mondial la categoria supermijlocie
timp de 4 ani ºi jumãtate ºi ºi-a
apãrat centura IBF cu succes de 9
ori. Gãlãþeanul are 32 de victorii,
dintre care 25 obþinute înainte de
limitã ºi 3 înfrângeri. Dacã va reuºi
victoria contra lui Badou Jack, Bute
va fi singurul român care a deþinut
centuri mondiale în douã versiuni.

LIGA A V-A
Sâmbãtã
SERIA 1 – Etapa a 21-a
Viitorul Vârtop – Flacãra Moþãþei, SC Poiana Mare – Victoria Pleniþa, Fulgerul Maglavit
– Progresul Ciupercenii Vechi, Avântul Giubega – Recolta Galicea Mare, Viitorul Ciupercenii Noi – Unirea Vela, Voinþa Caraula – Viitorul
Dobridor, Avântul Rast – Vânãtorul Desa.
Clasament (primele 5): 1. Poiana Mare
47p, 2. Rast 47p, 3. Pleniþa 42p (- 1 joc), 4.
Giubega 40p, 5. Moþãþei 37p (- 1 joc).
SERIA 2 – Etapa a 24-a
Fulgerul Întorsura – Viitorul Siliºtea Crucii,
Recolta Mãceºu de Jos – Dunãrea Gighera,
Progresul Bãileºti – Progresul Cerãt, Gloria
Catane – Recolta Urzicuþa, Viitorul Giurgiþa –
Dunãrea Negoi, Recolta Seaca de Câmp – Unirea Goicea, Triumf Bârca – Aktiv Padea. Viitorul Mãceºu de Sus stã.
Clasament (primele 5): 1. Cerãt 58p (- 1
joc), 2. Mãceºu S. 56p, 3. Bãileºti 52p (- 1 joc),
4. Goicea 49p, 5. Urzicuþa 44p.
SERIA 3 – Etapa a 21-a
Unirea Amãrãºtii de Jos – Victoria Cãlãraºi,
Viitorul Sadova – Ajax Dobroteºti, Avântul
Dobreºti – AS Rojiºte, Unirea Tâmbureºti –
Viitorul Gângiova, Victoria ªtiinþa Celaru – Fulgerul Mârºani, Unirea Tricolor Dãbuleni – Progresul Amãrãºtii de Sus. Avântul Daneþi stã.
Clasament (primele 5): 1. Celaru 41p, 2.

Amãrãºtii S. 39p (- 1 joc), 3. Dobroteºti 34p (1 joc), 4. Tâmbureºti 32p, 5. Sadova 32p (- 2
jocuri).
SERIA 4 – Etapa a 21-a
Sporting Leu – Progresul Castranova, Arena Bulls Preajba – Viitorul Teasc, Flacãra Drãgoteºti – Unirea Câmpeni, Progresul Mischii
– Viitorul Ghindeni, Avântul Pieleºti – Luceafãrul Popânzãleºti, Voinþa Puþuri – Atletico Zãnoaga. Partida Viitorul II Cârcea - Viitorul Coºoveni s-a disputat vineri dupã închiderea ediþiei.
Clasament (primele 5): 1. Castranova 53p,
2. Cârcea II 44p, 3. Leu 44p, 4. Mischii 41p, 5.
Ghindeni 35p (- 1 joc).
SERIA 5 – Etapa a 21-a
AS Greceºti – Jiul Breasta, Vulturul Cernãteºti – AS Scãieºti, Viitorul Valea Fântânilor –
Voinþa Belcin, ªtiinþa Calopãr – Fortuna Craiova, Inter Secui – Voinþa Raznic, Viitorul ªtiinþa Craiova – AS Pietroaia. Rapid Potmelþu stã..
Clasament (primele 5): 1. Secui 42p (- 1
joc), 2. Belcin 38p (- 1 joc), 3. Cernãteºti
36p, 4. Calopãr 30p (- 1 joc), 5. Scãieºti 30p
(- 1 joc).
Cu excepþia meciurilor Avântul Rast – Vânãtorul Desa (ora 16:00) ºi Unirea Tricolor
Dãbuleni – Progresul Amãrãºtii de Sus (ora
17:00), toate celelalte jocuri vor debuta la
ora obiºnuitã, 11:00.
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De Paºte, alb-albaºtrii muncesc
Universitatea Craiova joacã duminicã
pe “Extensiv” cu Concordia Chiajna,
performera play-out-ului
Universitatea Craiova întâlneºte pe
teren propriu pe Concordia Chiajna
chiar în ziua de Paºte, iar Daniel
Mogoºanu spune cã va fi o partidã
dificilã, deoarece formaþia ilfoveanã
este cea mai eficientã echipã în playout, se apãrã forte bine ºi are ºi avantaj moral dupã ce a câºtigat cu 1-0
precedenta întâlnire cu Craiova.
“Sperãm sã rãmânem pe primul loc
ºi dupã meciul cu Chiajna, care va fi
unul foarte dificil, fiindcã întâlnim
echipa care a acumulat cele mai
multe puncte în play-out, o echipã
care ne-a învins în ultima întâlnire
directã ºi care nu oferã prea multe
spaþii. De aceea trebuie sã ne pãstrãm atitudinea ofensivã ºi concentrarea din meciul de la Voluntari ºi sã
legãm douã victorii, fiindcã nu este
încheiatã lupta pentru retrogradare,
fiind 18 puncte rãmase de luat. Jucãm chiar în ziua de Paºte, dar nu
avem ce face, suntem profesioniºti
ºi trebuie sã ne facem treaba pentru
care suntem angajaþi”. Pentru meciul de duminicã, Daniel Mogoºanu
nu-i va avea la dispoiziþie pe portarul
Straton ºi pe stoperul Acka, ambii
accidentaþi, în timp ce Mateiu este
incert. “Îi acordãm în continuare
credit lui Popescu în poartã, el a avut
un debut bun ºi sperãm sã continue
la fel. ªi colegii l-au ajutat foarte mult,
l-au protejat, fiindcã nu a avut prea
mult de lucru la Voluntari” a spus
Mogoºanu.

Bancu: “Nu mã gândesc
la Steaua, ci cum sã ajung
cu Craiova în Europa”
Jucãtorul care s-a evidenþiat în
victoria Craiovei la Voluntari, Nicuºor Bancu, sperã sã-i dea gol ºi

fostului sãu coechipier, Cristi Bãlgrãdean, în partida de duminicã:
“Pufi este un portar foarte bun, dar
sper ca eu ºi coechipierii mei sã-i
dãm gol, fiindcã în ultimul meci nu
am reuºit, a apãrat tot. Suntem încrezãtori cã vom câºtiga, jucãm
acasã, pe un teren de unde nu prea
câºtigã nimeni, nu avem de ce sã
ne temem de Chiajna”. “Bancone”
a fost chemat de Gigi Becali la finalul meciului de la Voluntari, dar
nu a coborât din autocar ºi spune
cã nu se gândeºte sã plece la Steaua. Mijlocaºul de 23 de ani nu sperã sã prindã lotul pentru Euro, fiind conºtient cã nu a avut constanþa
necesarã în evoluþii pentru a fi convocat. “Nu vãd de ce ar fi trebuit
sã cobor din autocar, eu sunt jucãtorul Craiovei ºi nu mã gândesc
la Steaua, ci doar cum sã-mi fac
treaba mai bine ºi sã joc cu Universitatea în Europa League. Din
varã voi continua la Craiova, am
o datorie faþã de suporteri ºi de
conducãtorii clubului, care au
fost alãturi de mine în momente
dificile. Nu-mi fac speranþe pentru Euro, câteva meciuri bune nu
sunt suficiente pentru a ajunge
acolo, mai am multe de demonstrat pentru a fi convocat” a declarat Nicuºor Bancu.

Milevsky ºi Obodo,
starurile ilfovenilor

doar un gol mai mult decât cei doi.
Milevsky a fost ani la rând vedeta
lui Dinamo Kiev, iar Obodo are zece
ani de carierã în Serie A. Ca bilanþ
direct, Craiova ºi Concordia Chiajna s-au întâlnit de cinci ori în Liga
1 Orange, de douã ori au câºtigat
oltenii, o datã ilfovenii, iar douã
jocuri s-au încheiat la egalitate.

OFF-uri

care datã cu scorul de 2-0. Ultima disputã directã, cea din 14
martie 2016, s-a încheiat cu victoria la limitã izbutitã de elevii lui
Adrian Falub, graþie reuºitei lui
Giurgiu din minutul 10. Mediile
de vârstã ale celor douã loturi:
Craiova - 25 ani ºi 6 luni; Concordia - 27 ani ºi 3 luni.

Play-out, etapa IX-a

de GABRIEL
BRATU-MIB

Chiajna este singura echipã din
Liga I care utilizeazã sistemul cu 3
stoperi, dar forþa echipei stã în cei
doi jucãtori cu nume aduºi în iarnã, Milevski ºi Obodo, care au
marcat câte 4 goluri în play-out,
întreaga echipã a Craiovei reuºind

Meciul FC Botoºani – FC Voluntari s-a jucat asearã.
CSMS Iaºi – Petrolul sâmbãtã, ora 17
CFR Cluj – ACS Poli, sâmbãtã, ora 19.30
„U” Craiova – Concordia, duminicã, ora 18

Clasament play-out
1. „U”Craiova8
2. CSMS Iaºi 8
3. CFR Cluj 8
4. Concordia 8
5. Botoºani 8
6. Voluntari 8
7. ACS Poli 8
8. Petrolul
8

Universitatea Craiova –
Concordia Chiajna
Stadion: „Extensiv”, duminicã, ora 18
Universitatea Craiova: L. Popescu – Dumitraº, Popov, Iliev,
Vãtãjelu – Bãluþã, Madson, Zlatinski, Bancu – Ivan, Nuno Rocha.
Antrenori: Daniel Mogoºanu, Victor Naicu. Rezerve: Vlad – Achim,
Kay, R. Petre, Mateiu, Mãzãrache, Hergheligiu.
Concordia Chiajna: Bãlgrãdean - Feussi, Tincu, Odibe, Niasse,
Bucuricã - M. Cristescu, Obodo, N. Roºu - Milevskiy, Pena. Antrenor: Adrian Falub. Rezerve: Matache – Bãrboianu, Purece, Serediuc, Giurgiu, Ad. Cristea, Garcia.

Prima partidã a avut loc pe 19 octombrie 2014, 1-1 pe terenul Craiovei, marcatori Ferfelea, respectiv Wellington. Tot o remizã s-a
consemnat ºi în returul stagiunii
trecute, 2-2 la Chiajna (Maftei,
Dina / Târnãcop, Bawab). Oltenii s-au impus în ambele partide
din sezonul regulat curent, de fie-

HRISTOS
A ÎNVIAT!
Asociaþia Judeþeanã de Fotbal Dolj
Preºedinte, Silviu Bogdan

1
4
4
3
2
1
3
2

3
2
1
1
3
4
4
4

9-7
6-5
13-4
11-6
13-13
7-11
6-14
5-10

29
29
27
24
24
22
19
12

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

- De Paºti, Popescule, pentru tine
o urare: Sã ai cozonacul mare,
sã ai oul cel mai tare ºi sã ai o zi
cu soare.

Lumina Sfântã a Învierii sã vã
împlineascã alãturi de cei dragi,
bucurându-vã de liniºte, sãnãtate ºi
armonie!

4
2
3
4
3
3
1
2

Play-off, etapa IX-a
Steaua – Pandurii, duminicã, ora 20.30
Viitorul – ASA, luni, ora 18
Astra – Dinamo, luni, ora 20.30

Clasament play-off
1. Astra
2. Steaua
3. Pandurii
4. Dinamo
5. Viitorul
6. ASA

8
8
8
8
8
8

6
5
2
2
0
0

1
2
5
5
2
3

1
1
1
1
6
5

16-5
13-6
9-6
7-8
5-17
6-14

45
39
35
35
25
22

