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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Crezi, Popescule, cã o sã se însã-
nãtoºeascã Sãnãtatea pentru cã
i-au schimbat ministrul?

culturã / 9

actualitate / 6

Ieri, a fost o zi importantã pentru învãþãmântul preuniversitar craiovean ºi, în acelaºi timp, pentru cel
naþional, cu reverberaþii ºi în cel mondial. Douã dintre cele mai prestigioase instituþii de învãþãmânt din
Cetatea Bãniei ºi-au onorat, aºa cum se cuvine, istoria, au prezentat prezentul ºi ne-au arãtat viitorul. Este
vorba despre Colegiul Naþional „Elena Cuza” ºi Colegiul Naþional „Carol I” , ambele din Craiova.
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Senatorul Ciprian

Rogojan s-a

înscris în PNL,

dupã ce a trecut

prin PDL-PMP-

UNPR
Senatorul Ciprian Rogojan

a declarat ieri, pentru ME-
DIAFAX, cã s-a înscris în
PNL, afirmând cã nu a cerut
nicio funcþie ºi cã va lãsa
rezultatele de la alegerile
locale sã decidã ce poziþie
trebuie sã ocupe în partid.
‘’Astãzi (vineri-n.r.) mi-am
depus adeziunea la PNL Baia
Mare. Deocamdatã nu ocup
nicio funcþie în PNL. Sunt
în Baia Mare ºi în Maramu-
reº pânã pe data de 5 iunie.
Am avut astãzi o întâlnire cu
conducerea PNL Maramureº.
(…) Nu am cerut nicio
funcþie. Doresc sã muncesc.
Este un colectiv tânãr pe care
îl cunosc foarte bine ºi voi
lãsa rezultatele sã vorbescã ºi
sã decidã pentru viitor ce
poziþie voi avea în PNL’’, a
afirmat Ciprian Rogojan
pentru MEDIAFAX. Întrebat
de ce a decis sã se alãture
liberalilor, el a susþinut cã cã
‘’votul politic’’ dat pentru
Irina Radu în comisiile
reunite de culturã ale Parla-
mentului a fost ‘’primul
semn’’ cã trebuie sã se
înscrie în PNL. ‘’Era un vot
politic ºi eu am considerat cã
programul doamnei Radu ºi
echipa dânsei nu poate face
ceva în ideea rezolvãrii
problemelor cu care se
confruntã postul naþional de
televiziune. (…) Eu m-a
ridicat ºi am pãrãsit sala
alãturi de membri PNL, fãrã
sã am nicio discuþie cu ei
înainte ºi acela a fost primul
semn pentru mine cã ar
trebui sã mã alãtur PNL’’, a
explicat Rogojan.
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ªefului Executivului a prezen-
tat public, dupã ce i-a predat man-
datul noului ministru al Sãnãtãþii,
Vlad Voiculescu, paºii urmãtori ai
Guvernului. Astfel, prima mãsurã
vizeazã reglementãri privind intra-
rea pe piaþã a biocidelor ºi menþi-
nerea lor. ‘’Venim cu exigenþe noi’’,
a spus Cioloº, precizând cã mãsu-
ra are ca scop evitarea situaþiilor
în care un produs, odatã intrat pe
piaþã, nu mai este verificat ani de

Cetãþenii români cu domiciliu în România care
au realizat venituri din strãinãtate în 2015, , trebuie
sã completeze ºi sã depunã Declaraþia 201 privind
veniturile realizate din strãinãtate pânã în 25 mai
2016. Excepþie fac veniturile reprezentând salariile
plãtite de un angajator strãin pentru activitãþile des-
fãºurate în strãinãtate. Cetãþenii strãini care au ob-
þinut rezidenþa fiscalã în România, au fost prezenþi
în þarã mai mult de 183 zile sau au centrul interese-
lor vitale în România au de asemenea obligaþia de a
depune Declaraþia 201 privind veniturile realizate
din strãinãtate. Formularul se poate completa onli-

ªeful statului a subliniat cã in-
dependenþa politicã îi dã o libertate
suplimentarã, având în vedere cã
miniºtrii politici s-au temut de pro-
priul partid ºi mai puþin de opinia
publicã. ‘’Este cumva paradoxal cã
acest Guvern, care a preluat un
mandat foarte limitat trebuie sã se
lupte rând pe rând cu probleme care
sunt majoritatea vechi. Chit cã exis-
tã unele tendinþe în spaþiul public
de a arunca problemele în acest
Guvern, eu cred cã e ºi e un lucru
rãu aici, ºi un lucru bun. Un lucru
rãu este cã se fac vinovaþi oameni
care, de fapt, nu au avut vina de-
cât cã au fost suficient de curajoºi
încât sã intre în acest mandat scurt.
Pe de altã parte, chiar aveþi ºansa
sã corectaþi lucrurile. Cu siguran-
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Noul ministru al Sãnãtãþii, Vlad Voiculescu, a
depus ieri jurãmântul la Palatul Cotroceni.
Preºedintele Klaus Iohannis i-a transmis lui
Vlad Voiculescu, cã, prin preluarea ‘’cu mult

curaj’’ a acestui portofoliu, are ºansa sã corec-
teze problemele sistemice din domeniu.

þã, nu veþi corecta toate lucrurile,
nu veþi rezolva toate problemele,
dar aceastã independenþã politicã
vã dã o libertate surprinzãtoare în
a intra ºi a rezolva probleme siste-
mice pe care nu le-au rezolvat al-
þii, fiindcã le-a fost fricã, de obi-
cei, de propriul partid, câteodatã
ºi de Opoziþie, foarte rar de opinia
publicã’’, a spus Iohannis.

El l-a felicitat pe Voiculescu
‘’pentru preluarea cu mult curaj a
acestui mandat’’. ‘’Dumneavoas-
trã sunteþi cunoscut multora prin
faptul ca v-aþi implicat la un mo-
ment într-o chestiune al sistemu-
lui de sãnãtate din România când
mulþi îºi pierduserã speranþele. Aþi
reuºit atunci sã rezolvaþi o proble-
mã extrem de complicatã, cu ci-

tostaticele, aþi redat multor bolnavi
speranþa, dar, cel mai important
lucru, aþi redat speranþã celor care
au fost convinºi tot timpul, dar n-
au vãzut cum se poate corecta sis-
temul. Acum, aveþi ºansa sã vã
implicaþi din poziþia de ministru ºi
sã corectaþi problemele sistemice
din sãnãtate. (...) Iar, în continua-
re, veþi avea toatã libertatea ºi tot
sprijinul meu sã veniþi cu politici
publice în acest caz specific, în

domeniul sãnãtãþii, care vin sã îm-
bunãtãþeascã net sistemul, în fond
pentru singurul scop pentru care
meritã, ca acest sistem sã funcþio-
neze pentru oameni, ca expresia
Pacientul în centrul sistemului de
sãnãtate sã nu fie un slogan, ci o
realitate’’, a afirmat ºeful statului.

La ceremonia de depunere a ju-
rãmântului au participat membrii
Guvernului ºi preºedintele Came-
rei Deputaþilor, Valeriu Zgonea.

Cioloº: Vom lua mãsuri pentru a evita contractele
cu dedicaþie ºi pentru un control al biocidelor

Premierul Dacian Cioloº a detaliat ieri mãsurile
pe care Guvernul le va lua pentru a rezolva situaþia
infecþiilor nosocomiale, acestea incluzând noi nor-

me de achiziþie ºi un control mai strict al intrãrii ºi
menþinerii pe piaþã a biocidelor.

zile. Tot în legãturã cu produsele
biocide, Cioloº a anunþat cã Gu-
vernul va lua mãsuri pentru a evita
‘’contracte dedicate, cum a fost
cazul pânã acum’’. El a precizat
cã vor fi adoptate noi norme de
achiziþie - contracte standardizate.

Un alt pachet de mãsuri este le-
gat de modul în care se fac dezin-
fecþiile în spitale - implementarea
unor proceduri ºi norme, plus un
control al eficacitãþii implementã-

rii lor. Premierul a vorbit, de ase-
menea, ºi despre demersuri de în-
curajare a spitalelor sã raporteze
infecþiile nosocomiale. ‘’Am expli-
cat ºi celor din conducerea Minis-
terului faptul cã dupã o analizã pe
care mi-am fãcut-o în aceste zile
am hotãrât sã propun la conduce-
rea Ministerului pe cineva care nu
vine din sistem, dar care cunoaºte
suficient sistemul ºi în ideea cã va
reuºi sã recâºtige încredere cetã-
þenilor, a pacienþilor ºi a cetãþeni-
lor în general în faptul cã sistemul
de sãnãtate poate sã fie sprijinit sã
evolueze în sens bun, în sensul
aºteptat de cetãþeni ºi de contri-
buabili. I-am spus cã nu aºtept sã
venim cu o reformã profundã a
sistemului de sãnãtate, în câteva
luni de zile asta nu se poate face,

dar se discutã deja de câþiva ani de
reforme în sãnãtate care au fost
fãcute ºi lãsate deoparte. Cred cã
avem suficientã materie, sã spu-
nem aºa, pentru a putea defini în
urmãtoarele luni câteva mãsuri care
sã eficientizeze funcþionarea siste-
mului, sã redea încrederea tuturor
oamenilor oneºti ºi sunt mulþi oa-
meni oneºti în sistemul de sãnãta-
te, sã le redea încrederea cã se
poate lucra în mod profesionist,
mãsuri care sã ducã la controlul ºi
la eficientizarea utilizãrii banului
public ºi a fondurilor la CNAS, dar
ºi orice alte proiecte de investiþii
care se fac în sistemul de sãnãta-
te’’, a explicat premierul. ‘’Nu în-
seamnã cã lãsãm educaþia deopar-
te, va fi urmãtoarea prioritate’’, a
subliniat el.

Contribuabilii trebuie sã declare veniturile
obþinute în strãinãtate pânã la 25 mai

ne accesând www.eguvernare.ro ºiutilizând un
certificat digital. Alternativ, formularul completat
pe hârtie poate fi trimis prin poºtã, sau depus di-
rect la registratura administraþiei fiscale în a cãrei
razã teritorialã se aflã domiciliul contribuabilului.
Persoanele fizice cu domiciliul în România, care
au o ºedere în strãinãtate mai lungã de 183 de zile
pe an ºi rezidenþã fiscalã în altã þarã, trebuie sã
completeze un Chestionar pentru stabilirea rezidenþei
fiscale la plecarea din România ºi sã îl trimitã prin
poºtã la administraþia fiscalã în a cãrei razã terito-
rialã se aflã domiciliul sãu.
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Cu o lunã înaintea referendumului brita-
nic, pe temã rãmânerii sau nu a Regatului
Unit în Uniunea Europeanã, numai de o uni-
tate de pãreri la nivelul liderilor europeni nu
se poate vorbi. Preºedintele Comisiei Euro-
peane, Jean Claude Junker, într-un interviu
pentru “Le Monde”, opineazã cã dacã bri-
tanicii pãrãsesc Europa “relaþiile noastre
nu vor mai fi aidoma celor de acum”.
Dacã, în schimb, voteazã menþinerea, atunci
vor fi puse în aplicare aranjamentele con-
venite cu David Cameron. Preºedintele Co-
misiei Europene chiar solicitã Parisului sã
adreseze un mesaj menit sã apere solidari-
tatea UE. O transparentã dezamãgire se des-
luºeºte cu pregnanþã în rãspunsurile oferite
de Jean Claude Junker. Confruntatã cu nu-
meroase crize, cea a refugiaþilor reþinând
toatã atenþia, prin neîmbrãþiºarea unanimã a
soluþiilor identificate, ceea ce alimenteazã
tabãra euroscepticilor, UE îºi etaleazã frec-
vent incapacitatea de a rãspunde cu promp-
titudine la provocãri. De datã recentã, Bru-
xelles-ul are un conflict cu Varºovia, inclu-
siv în problema Tribunalului Constituþional.
Eurodeputatul belgian Guy Verhofstadt, li-

Îngrijorare la Bruxelles!Îngrijorare la Bruxelles!Îngrijorare la Bruxelles!Îngrijorare la Bruxelles!Îngrijorare la Bruxelles!
MIRCEA CANÞÃR

derul grupului Alianþa Democraþilor ºi Libe-
ralilor (ALDE) din Parlamentul European,
clameazã imperativul reformãrii UE pentru
a nu dispãrea. În opinia sa UE, în arhitectu-
ra actualã, este nulã, incompetentã, non-de-
mocraticã ºi respinsã de populaþie. La Bru-
xelles îngrijorarea legatã de referendumul
britanic din 23 iunie a.c., nu este deloc as-
cunsã ºi nici nu ar avea cum, din moment
ce UE este comparatã de fostul primar al
Londrei, Boris Johnson, cu anexarea Euro-
pei de naziºti, în Sunday Telegraph (numã-
rul din 15 mai a.c.). “Napoleon, Hitler au
eºuat în cucerirea continentului european
sub o singurã guvernare”, spune el adãu-
gând “maniera tragicã” în care au terminat.
Conchide cã “UE nu este altceva decât o
altã tentativã cu metode diferite”. Dupã cum
se aratã lucrurile, premierul David Came-
ron este prins în propriul joc. Practic a blo-
cat UE ºantajând-o cu “Brexit”. Pe de altã
parte, a radicalizat taberele adverse din pro-
priul partid, el însuºi fiind de acum convins
de consecinþele, unele dificil de prevãzut,
în cazul “Brexit”, adicã al pãrãsirii UE, ºi
pledeazã cu accente churchiliene pentru rã-

mânerea în UE. “De fiecare datã când am
întors spatele Europei, mai târziu am regre-
tat”. Evitarea unei marginalizãri, cu conse-
cinþe economice ºi politice, dar ºi morale a
devenit sloganul sãu de campanie, având ca
adversar pe Boris Johnson, fostul primar al
Londrei. În fine, din 23 de miniºtri conser-
vatori, 5 dintre ei, dar ºi mai mulþi secretari
de stat, au intrat în disidenþã, fãcând cam-
panie contra rãmânerii Regatului Unit în
Europa. ªi printre ei Michael Gove, minis-
trul Justiþiei, un intim
prieten al lui David Ca-
meron. Contradictorii
pânã recent, sondajele
indicã un avantaj, deloc
volatil, pentru partizanii
rãmânerii în Uniunea
Europeanã. YouGov,
într-o anchetã sociologi-
cã publicatã de Times,
aratã cã 44% dintre re-
pondenþi sunt favorabili
menþinerii în UE, 40%
pentru ieºire ºi 12% in-
deciºi. Institutul ORB,

pentru Daily Telegraph, anunþã 55% pentru
rãmânere ºi 40% pentru “out”, iar British
Survey pentru The Independent vine cu
43% pentru rãmânere ºi 40,5% pentru ieºi-
re. Sã mai consemnãm ºi faptul cã 288 de
personalitãþi din lumea artei, au semnat zile-
le trecute un manifest în Daily Telegraph,
pentru a-ºi exprima refuzul la pãrãsirea Eu-
ropei ºi saltul în necunoscut. Campania este
în toi ºi dezbaterile pe aceastã temã reþin
atenþia britanicilor.

În discuþiile pe care le-a avut cu ministrul român, înaltul
oficial european a reiterat necesitatea finalizãrii planului de
acþiune în domeniul managementului deºeurilor pânã la fine-
le acestui an, precizând cã o eventualã suspendare a Axei
prioritare 2 ,,Dezvoltarea sistemelor integrate de manage-
ment al deºeurilor ºi reabilitarea siturilor contaminate isto-
ric” ar întârzia ºi mai mult implementarea proiectelor aflate
în derulare. “Am îndemnat autoritãþile sã-ºi concentreze
eforturile ºi sã accelereze reformele din acest sector, inclu-
zând aici managementul deºeurilor, al apei ºi prevenirea
riscurilor. Este nevoie de reformã pentru a putea face in-
vestiþii eficiente ºi sustenabile. Nu este uºor, dar experienþa
din trecut ne aratã cã aceasta este o precondiþie pentru suc-
ces. Comisia, JASPERS ºi instituþiile financiare internaþio-
nale sunt pregãtite sã ajute România. De asemenea, reco-
mand autoritãþilor naþionale sã evalueze lipsa de perfor-
manþã a proiectelor de mediu din perioada 2007-2013 ºi sã
tragã concluziile necesare”, a declarat Corina Creþu.
Un model de monitorizare a proiectelor reeºalonate din
precedenta perioadã de programare

Sectorul managementului deºeurilor rãmâne unul critic ºi
în actuala perioadã de programare, existând riscul neînde-
plinirii condiþionalitãþilor ex-ante. Comisia Europeanã conti-
nuã sã sprijine autoritãþile române, oferind consultanþã prin
intermediul experþilor sãi în vederea îndeplinirii acestor con-
diþionalitãþi, dar ºi pentru a evita suspendarea plãþilor ºi lan-
sarea procedurilor de infringement. Principala concluzie a
întâlnirii dintre Comisarul European pentru Politicã Regio-
nalã, Corina Creþu, ºi Cristiana Paºca Palmer, Ministrul
Mediului, Apelor ºi Pãdurilor, a fost cã România trebuie sã
accelereze reforma în sectorul mediului, în special în ceea
ce priveºte managementul deºeurilor, al apei ºi prevenirea
riscurilor. De asemenea, Comisarul European a transmis pãrþii
române necesitatea creãrii unui model de monitorizare a pro-
iectelor reeºalonate din precedenta perioadã de programare,
cât ºi nevoia de a investi urgent în pregãtirea noului flux de
proiecte pentru toate sectoarele relevante: apã, managemen-
tul deºeurilor, prevenirea riscurilor ºi bio-diversitate.

MARGA BULUGEAN

România trebuie sã accelereze reforma în
ceea ce priveºte managementul deºeurilor

Comisarul European pentru Politicã Regionalã, 
Corina Creþu, a primit-o zilele trecute, la sediul

Comisiei Europene din Bruxelles, pe Cristiana Paºca
Palmer, Ministrul Mediului, Apelor ºi Pãdurilor din

România. 425 de milioane de euro sunt alocate protecþiei
mediului prin PO Infrastructurã Mare 2014-2020. Comisia

Europeanã este pregãtitã sã ofere susþinerea necesarã
pentru îmbunãtãþirea administrãrii acestui sector.
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Întreaga tãrãºenie s-a petrecut
joi, 19 mai a.c., în jurul orei 03.30.
Lucrãtorii Secþiei 5 Poliþie Ruralã
Pieleºti au fost anunþaþi prin 112
cã dintr-un autocamion aflat într-
o parcare situatã pe DN 65, la li-
mita cu judeþul Olt, persoane ne-
cunoscute sustrag motorinã din
rezervorul acestuia. Echipa opera-
tivã de cercetare din cadrul subu-
nitãþii de Poliþie a ajuns la faþa lo-
cului, constatând cã cele sesizate
se confirmã. Astfel, oamenii legii
l-au prins pe Marius Daniel Cara-

Reprezentanþii IPJ Dolj au anun-
þat cã, în cursul zilei de joi, poliþiºti
din cadrul Secþiei 3 Poliþie Craiova
împreunã cu poliþiºti din cadrul Po-
liþiei Municipiului Piteºti, în urma
activitãþilor specifice desfãºurate au
identificat, în judeþul Argeº, douã
femei bãnuite de comiterea unor
furturi prin distragerea atenþiei. Po-
liþiºtii lu-au ridicat ºi condus pentru
audieri, la sediul Secþiei 3 Poliþie
Craiova, pe Maria Vîlcea, de 40 de
ani, din comuna Meriºani, Argeº ºi
pe Magdalena B., de 16 ani, din
municipiul Câmpulung, judeþul Ar-
geº. Din verificãrile efectuate a re-
zultat faptul cã acestea, în data de
9 aprilie a.c., profitând de neatenþia
unei craiovence de 81 de ani ºi sub
pretextul cã îi oferã pomanã, au in-
trat în locuinþa acesteia ºi au sus-
tras suma de 6.000 lei, bani pe care
bãtrâna îi strânsese pentru care ru-
dele sã aibã cu ce sã o înmormân-

Poliþiºti din cadrul Serviciului de
Investigaþii Criminale ºi Secþia 2
Poliþie Craiova, în urma activitãþi-
lor specifice  desfãºurate, au prins,
în municipiul Craiova, în cursul zi-
lei de joi, o femeie de 37 de ani cã-
utatã de autoritãþile judiciare germa-
ne. Mai exact, pe numele Nicoletei
Wurtele, de 37 de ani, din Craiova,
autoritãþile judiciare germane au
emis un mandat european de ares-
tare, fiind bãnuitã de comiterea in-
fracþiunilor de jaf ºi vãtãmare cor-
poralã gravã, fapte comise în anul
2016 pe teritoriul acestei þãri. Cea
în cauzã a fost condusã la Parche-
tul de pe lângã Curtea de Apel Cra-
iova s-a emis ordonanþã de reþinere
pentru 24 ore, urmând a fi demara-
te procedurile de extrãdare. Poliþiº-

Cercetate penal dupã ceCercetate penal dupã ceCercetate penal dupã ceCercetate penal dupã ceCercetate penal dupã ce
au lãsat o craioveancãau lãsat o craioveancãau lãsat o craioveancãau lãsat o craioveancãau lãsat o craioveancã

fãrã banii de înmormântarefãrã banii de înmormântarefãrã banii de înmormântarefãrã banii de înmormântarefãrã banii de înmormântare
Douã hoaþe voiajoare, din judeþul Argeº, sunt cercetate

penal de poliþiºtii IPJ Dolj dupã ce s-a stabilit cã acestea
i-au furat banii de înmormântare, 6000 de lei, unei craio-

vence de 81 de ani. Cele douã au instrat în locuinþa
bãtrânei sub pretextul cã i-au adus alimente de pomanã.

teze. În baza probatoriului adminis-
trat în cauzã. s-a dispus continua-
rea urmãririi penale faþã de cele douã
suspecte sub aspectul sãvârºirii in-
fracþiunii de furt, cercetãrile fiind
continuate pentru stabilirea întregii
activitãþi infracþionale. Culmea este
cã cele douã nu figureazã  în acest
moment cu antecedente penale, în-
trucât a intervenit reabilitarea.

Pentru a nu cãdea victime ale
înfractorilor care opereazã prin dis-
tragerea atenþiei, poliþiºtii recoman-
dã: aveþi grijã sã nu vã lãudaþi cu
banii, bunurile sau alte valori deþi-
nute în locuinþã; dacã observaþi cã
sunteþi urmãrit anunþaþi de urgenþã
Poliþia; nu permiteþi persoanelor
strãine sã intre în locuinþa dumnea-
voastrã, indiferent de motivele in-
vocate; la intrarea într-un imobil fiþi
foarte atenþi dacã în hol sau în zo-
nele întunecate se aflã persoane
suspecte.

Poliþiºti cercetaþi discuplinar dupã ce ...Poliþiºti cercetaþi discuplinar dupã ce ...Poliþiºti cercetaþi discuplinar dupã ce ...Poliþiºti cercetaþi discuplinar dupã ce ...Poliþiºti cercetaþi discuplinar dupã ce ...
le-a fugit hoþul de sub nasle-a fugit hoþul de sub nasle-a fugit hoþul de sub nasle-a fugit hoþul de sub nasle-a fugit hoþul de sub nas

Trei  poliþiºti doljeni, de la Secþia 5 Poliþie
Ruralã Pieleºti, sunt cercetaþi disciplinar de
conducerea IPJ Dolj, dupã ce... le-a fugit ho-
þul. Oamenii legii au fost sesizaþi cã un bãr-
bat sustrage motorinã din rezervorul unui
autocamion, au ajuns la faþa locului, l-au
prins, dar în timpul cercetãrii la faþa locului

hoþul a fugit în pãdure. Ieri, bãrbatul, care
are 36 de ani ºi este din localitatea Iancu
Jianu, judeþul Olt, s-a prezentat singur la
Postul de Poliþie, a fost audiat cu privire la
faptele sale, apoi a fost lãsat sã plece, cer-
cetãrile fiind continuate faþã de el sub aspec-
tul comiterii infracþiunii de furt calificat.

met, de 36 de ani, din localitatea
Iancu Jianu, judeþul Olt, care, prin
forþarea sistemului de închidere al
rezervorului autocamionului, cu
ajutorul unui furtun, sustrãsese
aproximativ 250 litri motorinã, cu
care umpluse mai multe canistre
din plastic ºi pe care le ascunsese
în vegetaþia din vecinãtatea vehi-
culului. Numai cã, în timpul efec-
tuãrii cercetãrii la faþa locului, când
poliþiºtii îl interogau pebãrbat cu
privire la modul în care proceda-
se, acesta ºi-a luat lumea-n cap...

Având în vedere cã era întuneric
ºi parcarea este în imediata veci-
nãtate a pãdurii, hoþul a fugit...
Oamenii legii n-au mai putut sã dea
de urma lui. Ieri însã, Caramet s-a
predat la Postul de Poliþie din lo-
calitatea de domiciliu. Bãrbatul,
care este angajat ca referent în
cadrul primãriei comunei Iancu
Jianu, le-a povestit poliþiºtilor din
Olt ce a fãcut, astfel cã aceºtia ºi-
au chemat colegii de la Pieleºti sã-
l audieze. Având în vedere cã a re-
cunoscut totul ºi cã prejudiciul a

fost recuperat, poliþiºtii din pieleºti
au întocmit dosar penal pe numele
bãrbatului ºi continuã cercetarea
acestuia, sub aspectul comiterii in-
fracþiunii de furt calificat, fãrã sã ia
vreo mãsurã restrictivã de libertate
faþã de acesta. În schimb agenþii
cãrora hoþul le-a fugit de sub nas
sunt cercetaþi disciplinar de condu-
cerea IPJ Dolj. „Suspectul s-a pre-
zentat singur la Postuld e Poliþie,

unde a recunoscut faptele. A fost
audiat, pe numele sãu fiind întoc-
mit dosar penal pentru comiterea
infracþiunii de furt calificat. Faþã
de poliþiºtii Secþiei 5 Poliþie Rura-
lã pieleºti care l-au pierdut din ve-
dere pe bãrbat, conducerea Inspec-
toratului a dispus cercetarea disci-
plinarã”, a precizat agent ºef ad-
junct Amelia Barbu, din cadrul Bi-
roului de presã al IPJ Dolj.

Craioveancã datã în urmãrire
de autoritãþile germane pentru

jaf prinsã de poliþiºtii IPJ Dolj
tii au încarcerat-o pe craioveancã
în Centrul de Reþinere ºi Arestare
Preventivã din cadrul I.P.J. Dolj.

Tot joi, 19 mai a.c., poliþiºti din
cadrul Poliþiei Oraº Bechet, au or-
ganizat o acþiune pe linia depistãrii
pesoanelor urmãrite în temeiul le-
gii, astfel cã, în oraºul Bechet, a fost
depistat Daniel Becriu, de 23 de ani,
din localitate. Pe numele acestuia
magistraþii Judecãtoriei Craiova au
emis un mandat de executare a pe-
depsei închisorii, acesta fiind con-
damnat la o pedeapsã privativã de
libertate de 2 ani ºi 8 luni pentru
comiterea mai multor infracþiuni de
furt. În aceeaºi zi, poliþiºtii Secþiei
13 Poliþie Ruralã Segarcea, în urma
activitãþilor investigative desfãºura-
te, au prins trei persoane din locali-

tatea Valea Stanciului, pe numele
cãrora erau emise mandate de exe-
cutare a unor pedepse privative de
libertate. Este vorba despre Nelu Cãl-
dãraru, de 34 de ani, Gheorghe Cãl-
dãraru, de 32 de ani ºi Ionuþ Viga-
ru, de 25 de ani, toþi din comuna
Valea Stanciului, judeþul Dolj. Aceº-
tia au de executat, conform man-
datelor emise de magistraþii Jude-
cãtoriei Segarcea, câte 1 an ºi 4 luni
închisoare pentru sãvârºirea infrac-
þiunii de vãtãmare corporalã. „Cei
patru doljeni au fost încarceraþi de
poliþiºti în Penitenciarul de Maxi-
mã Siguranþã din municipiul Cra-
iova unde vor rãmâne pânã la is-
pãºirea pedepselor”, a precizat
agent ºef adjunct Amelia Barbu, din
cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.
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Biserica noastră îi cinsteşte azi
pe Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena nu pentru coroana lor pă-
mântească, pe care timpul a risi-
pit-o, ci pentru cununa cea ce-
rească, nepieritoare, pe care şi-
au agonisit-o prin credinţa şi fap-
tele lor. Prăznuindu-i aşa cum se
cuvine, prin rugăciuni şi cântări
de laudă, să căutăm mereu să
luăm ca armă de scut şi de apă-
rare, crucea Domnului şi cu pu-
terea ei să alungăm toate ispitele
şi tot răul, aşa cum Sfinţii Împă-
raţi Constantin şi Elena au biruit
cu ajutorul sfintei Cruci toată
puterea vrăjmaşului.Sfântul Îm-
părat Constantin cel Mare s-a
născut în orasul Naissus (Niş,
Serbia) în jurul anului 274. A de-
venit suveran al întregului Impe-
riu Roman după învingerea lui
Maxenţiu şi a lui Liciniu. Epis-
copul Eusebiu, care a fost du-
hovnicul lui Constantin, poves-
teşte că, plecând în întampina-
rea duşmanului său, Împaratul
Constantin se ruga, cerând aju-
tor de la Dumnezeu, înainte de a
începe lupta, ştiind că oastea lui
este mai slabă decât oastea lui
Maxenţiu. Ca răspuns la rugăciu-
nea lui, Constantin a văzut ziua,
în amiaza mare, strălucind pe cer,
o cruce luminoasă, pe care scria,

    
cu slove alcătuite din stele: “Prin
acest semn vei învinge!”. Iar, în
noaptea ce a urmat, tot el a vă-
zut, în vis, pe Însuşi Domnul Ii-
sus Hristos, apropiindu-se de el
si îndemnându-l să-şi facă steag
ostăşesc cu semnul Sfintei Cruci
pe el. Deci, chipul cinstitei Cruci,
punându-l pe arme, a mers la
Roma şi a biruit pe  Maxenţiu,
care, căzând în râul Tibru, s-a
înecat, la podul Milvius, în anul
312; şi aşa, Constantin a eliberat
pe cetăţenii Romei, de tirania lui
Maxenţiu. Încredinţat că prin bi-
ruinţa lui a fost ajutat de Dum-
nezeul creştinilor, fericitul Con-
stantin, a dat în anul 313, ca îm-
părat al Romei, o hotărâre, prin
care a oprit prigonirea creştini-
lor şi a dat libertate credinţei
creştine în Imperiul Roman. Ac-
tul acesta mare se numeşte “De-
cretul din Milan”. După edictul
din 313, împăratul scuteşte Bi-
serica de impozite, îi acordă
dreptul de a primi donaţii şi le dă
episcopilor dreptul să judece pe
cei ce nu doreau să fie judecaţi
după legile statului. Va înlătura din
legile penale pedepsele contrare
spiritului creştinismului, precum:
răstignirea, zdrobirea picioarelor,
stigmatizarea (arderea cu fierul
roşu). Împăratul Constantin a

convocat primul Sinod ecumenic
la Niceea (325), unde dupa lungi
dezbateri, învăţătura ereticului
Arie a fost condamnată şi s-a
adoptat formula că Fiul lui Dum-
nezeu este de o fiinţă cu Tatăl şi
deci, din veci cu El. Arie învăţa
că Hristos n-a fost Dumnezeu
adevărat, îmbrăcat în fire de om
şi coborât în lume, cum soco-
teşte dreapta credinţă, Hristos,
pentru el, era numai o creatură
trimisă să izbăvească omenirea.
Şi era mare tulburare în Biseri-
că. La sinod au fost alcătuite şi
primele 7 articole ale Simbolului
de credinţă (Crezul), a fost fixa-
tă data Paştilor (prima duminică
după luna plină, după echinocţiul
de primavară) şi s-au dat 20 de
canoane referitoare la disciplina
bisericească. Mai târziu, ferici-
tul Constantin şi-a mutat capita-
la împarăţiei, de la Roma, la Bi-
zanţ. Deci, a zidit din nou aceas-
tă cetate şi, împodobind-o cu tot
felul de palate, ca pe o adevarată
noua Romă creştină numită, apoi,
Constantinopol, după numele
său. Sfântul Constantin a fost
ajutat  şi de evlavia şi strădaniile
mamei sale, Elena, pe care Îm-
paratul a trimis-o la Ierusalim,
pentru descoperirea locurilor
sfinte din Evanghelii. Potrivit tra-

diţiei, în urma săpăturilor s-au
găsit trei cruci. Pentru a se iden-
tifica crucea pe care a fost răs-
tignit Hristos, au atins cele trei
cruci de un mort. Acesta a înviat
în momentul în care a fost atins
de Crucea Domnului. Pe 14 sep-
tembrie 326, episcopul Macarie
I al Ierusalimului a luat crucea şi
a înălţat-o în faţa mulţimii. Ziua
de 14 septembrie a devenit săr-
bătoarea Înălţării Sfintei Cruci în
calendarul creştin. Descoperind,
aşadar, locul Golgotei, al Sfân-
tului Mormânt şi lemnul Sfintei
Cruci, Împărăteasa a zidit, cu
dărnicie, biserica Sfântului Mor-

mânt (Anastasis), biserica din
Betleem, pe cea din Nazaret şi
alte sfinte locaşuri. Multe alte fap-
te de credinţă au săvârşit Sfinţii
Constantin şi maica sa Elena, pen-
tru care s-au învrednicit a se numi
“Sfinţii cei întocmai cu Apostolii,
împăraţi”. Prin rugăciunile noas-
tre să-i chemăm în ajutor, mijlo-
cind către Bunul Dumnezeu, ce-
rerea noastră pentru ocrotirea
sfintei Biserici, pentru o viaţă mai
bună, pentru liniştea şi pacea în-
tregii lumi şi pentru mântuirea
sufletului, acum şi pururea şi în
vecii vecilor, Amin !

Preot LIVIU SĂNDOI

Institutul Naţional de Sănătate
Publică (INSP) a solicitat revizui-
rea, de către autorităţile publice lo-
cale, a programelor de combatere
a dăunatorilor, inclusiv a ţânţarilor,
în contextul anunţului Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii privind măsu-
rile de prevenţie pentru virusul Zika.
Printre altele, se recomandă asigu-
rarea şi folosirea substanţelor acti-
ve pentru combaterea ţânţarilor din
specia „Aedes albopictus”. De ase-
menea, vor fi luate măsuri speciale
în zonele cunoscute a fi posibile
locaţii de înmulţire a acestora (zo-
nele parcurilor, lacurilor, inclusiv
depozite de anvelope sau oricare
altele caracterizate prin acumulări
de apă), cât şi în jurul spitalelor de
boli infecţioase, în care există po-
sibilitatea internării cazurilor sus-
pecte de infecţie Zika de import.

Aceste recomandări se înscriu
în cadrul general de măsuri de pre-
venţie destinate combaterii apari-
ţiei unor eventuale cazuri de îm-
bolnaviri, pe teritoriul României, în
contextul alertei generale emise de
Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

Autorităţile pregătesc primele
măsuri împotriva virusului Zika

Direcţia de Sănătate Publică Dolj a
transmis autorităţilor locale să fie pregă-
tite pentru a lua măsurile necesare de com-
batere a ţânţarilor. Recomandarea vine în
contextul în care Centrul European pen-

tru Prevenirea şi Controlul Epidemiilor
a emis o avertizare cu privire la virusul
Zika, transmisibil prin înţepătura de ţân-
ţar. Acesta a provocat mii de decese în ţă-
rile din emisfera sudică în ultimele luni.

Recomandări pentru preveni-
rea infecţiilor transmise prin
înţepătura de ţânţar

Pentru prevenirea infecţiilor vi-
rale transmise prin înţepătura de
ţânţar (West–Nile, Zika), Direcţia de
Sănătate Publică Dolj recomandă
populaţiei, în sezonul cald, să evite
zonele în care sunt ţânţari şi să poar-
te îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi
pantaloni lungi; să utilizeze substan-
ţe chimice repelente de ţânţari; să
împiedice pătrunderea ţânţarilor în
casă; să  ia măsuri de eliminare a
surselor larvare situate pe proprie-
tăţile private sau în vecinătatea lor.

O atenţie deosebită trebuie dată
micilor recipiente care pot acumu-
la apa, aflate în gospodării, ori arun-
cate pe terenuri virane: cutii de con-
serve, găleţi, borcane, jucării de
material plastic, butoaie, farfuriuţe
suport pentru ghivece de flori, folii
de polietilenă în care se aduna apa
de ploaie ori din stropitul grădinii.
Anvelope expuse la precipitaţii nu
trebuie ţinute sub cerul liber pentru
a nu acumula apă de ploaie. Trebu-

ie ridicate de pe terenurile virane-
,iar dacă sunt reutilizate în alte sco-
puri în gospodării, trebuie umplute
cu pământ sau nisip pentru a nu
acumula apă în partea inferioară
„Risc moderat” pentru România

Virusul Zika riscă să se răspân-
dească în numeroase ţări europe-
ne, inclusiv în România, avertizea-
ză Centrul European pentru Preve-
nirea şi Controlul Epidemiilor, pre-
cizând că ţânţari din specia celor
care transmit boala au fost depis-
taţi la Marea Neagră.

Potrivit Centrului European pen-

tru Prevenirea şi Controlul Epide-
miilor (ECDPC), citat de agenţia AP,
ţânţari din specia celor care trans-
mit virusul Zika au fost depistaţi
recent în nord-vestul Mării Negre,
în Olanda şi pe Insula Madeira
(Portugalia).

Există risc moderat ca virusul
Zika, asociat cu microcefalia fătu-
lui, să apară în numeroase ţări eu-
ropene, datorită încălzirii vremii.
Este vorba de România, Albania,
Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Croa-
ţia, Franţa, Germania, Georgia,
Grecia, Italia, Malta, Monaco,

Muntenegru, San Marino, Slovenia,
Spania, Elveţia, Turcia şi Vatican.

Organizaţia Mondială a Sănătă-
ţii (OMS) avertiza în februarie că
virusul Zika, transmis în principal
de ţânţari, se propagă „în mod ex-
ploziv” în America de Sud, unde
în 2016 ar putea trei-patru milioa-
ne de cazuri. De la depistarea bolii
pentru prima dată, în mai 2015, în
Brazilia, virusul s-a răspândit în
peste 20 de ţări, printre care se
numără Brazilia, Bolivia, Paraguay,
Mexic şi Venezuela.

RADU ILICEANU
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Joi, 19 mai 2016, la sediul Mi-
nisterului Agriculturii ºi Dezvol-
tãrii Rurale, a avut loc o reuniu-
ne de lucru la care au participat
ministrul Achim Irimescu, repre-
zentanþii fermierilor ºi procesa-
torilor din sectorul laptelui, pre-
cum ºi reprezentantul reþelelor de
retail. Tema principalã a discu-
þiilor a vizat identificarea de so-
luþii pe termen scurt ºi mediu
pentru absorbirea ºocului resim-
þit de fermierii care-ºi desfãºoa-
rã activitatea în sectorul laptelui,
ca urmare a supraproducþiei în-
registratã la nivelul UE din cauza

dispariþiei sistemului cotelor de
producþie, la care s-a adãugat
embargoul impus de Federaþia
Rusã la unele produse provenind
din UE, fapt care a intensificat
concurenþa pe piaþa europeanã.

Situaþia
este dramaticã

În cadrul dezbaterilor s-a sta-
bilit cã, fermierii au fost cei mai
afectaþi de criza înregistratã pe
piaþa laptelui ºi cã sunt necesare
mãsuri urgente pentru sprijinirea
acestora. „Situaþia cu care se con-
fruntã, în prezent, sectorul lapte-
lui impune identificarea de mãsuri
urgente, pe termen mediu ºi lung.
E necesar ca aceste soluþii sã îi
mulþumeascã pe cei de pe întreg
lanþul alimentar, fermieri – proce-
satori – comercianþi. Nu-mi do-
resc dispariþia niciunuia de pe lanþ,
dar trebuie sã avem în vedere cã
greul cade în special pe fermier,
trebuie ajutat fermierul, care este,
în prezent, sub presiunea preþului
extrem de scãzut la lapte. De ace-

Îl vând cu mai puþin de 1 leu litrul!
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Unda de ºoc cauzatã de supraproducþia
din UE ºi embargoul din Rusia loveºte pu-
ternic sectorul de lapte autohton. Fãrã o
strategie aplicatã urgent, fermierii români
vor intra, unul câte unul, în faliment. Auto-
ritãþile iau în calcul ca livrãrile din pro-
gramul „Laptele în ºcoli” sã provinã de la
fermele locale, surplusul sã fie transformat
în lapte praf, acciza la motorinã pentru lap-

tele colectat de cãtre procesatori de la pro-
ducãtorii români sã fie redusã, iar subven-
þiile din zootehnie sã înceapã cu data de 25
mai 2016. În Dolj, fermierii vând laptele
cu 0,9 – 1,10 lei/l iar brânza nici mãcar cu
5,5 lei/kg. Este ºi motivul pentru care, cele
câteva ferme existente la noi îºi cautã des-
facerea producþiei prin alte judeþe. Se pare
cã, în zadar!

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

ea, toþi cei adunaþi în aceastã salã
trebuie sã colaborãm pentru a
miºca lucrurile rapid ºi sã sal-
vãm acest sector”, a afirmat mi-
nistrul Achim Irimescu.

Pânã
la transpunerea
soluþiilor,
fermierii pot
trage oblonul

Ca la orice dezbatere s-au evi-
denþiat o serie de soluþii, printre
care: posibilitatea reducerii costu-

rilor de colectare a laptelui auto-
hton de cãtre procesatori, ºtiut fi-
ind cã infrastructura precarã din
zonele rurale montane afecteazã
parcul auto al procesatorilor, re-
percutându-se în final în preþul de
achiziþie – analiza posibilitãþii redu-
cerii accizei la motorinã pentru lap-
tele colectat de cãtre procesatori
de la producãtorii români; plata
subvenþiilor în zootehnie de cãtre
APIA începând cu data de 25 mai
2016; elaborarea unui set de mã-
suri, care sã vizeze ca Programul
“Laptele în ºcoli” sã fie alimentat
din lapte provenind de la fermele
locale.

S-a mai propus conservarea sub
formã de lapte praf a surplusului
de lapte achiziþionat de procesatori
de la fermieri, concomitent cu iden-
tificarea unor posibilitãþi de acope-
rire a pierderilor, astfel încât sã nu
fie afectat nici sectorul de proce-
sare; organizarea unui monitor al
preþurilor la lapte, dar ºi la alte pro-
duse, format din reprezentanþi ai fer-
mierilor, procesatorilor ºi ai MADR
care sã urmãreascã fluctuaþiile pie-

þei ºi sã decidã cu celeritate mãsu-
rile de intervenþie, astfel încât pre-
þurile sã nu scadã sub nivelul cos-
turilor de producþie.

Pe teren
e jale mare

Ministrul Agriculturii i-a asigu-
rat pe fermieri cã, în perioada ime-
diat urmãtoare, vor fi luate toate
aceste mãsuri de sprijin, ele ur-
mând a fi acompaniate pe termen
mediu ºi lung de alte mãsuri care
sã vizeze stabilitatea sectorului ºi
a fermierilor, indiferent de turbu-

lenþele conjuncturale ale pieþei. ªi,
totuºi, fermierii din Dolj, pe care
îi numãrãm pe degetele de la o
mânã îºi bifeazã ultimele zile de
rentabilitate.

Dacã anul trecut, preþul la lapte
se situa undeva la 1,60 lei/l; de

câteva luni încoace, situaþia este
dezastruoasã. Astfel, laptele cu
grãsime de 3,8% este achiziþionat
de procesatori cu 1,1 lei/l, cel cu
grãsime de 3,2 % cu 0,90 lei/l.
Unul dintre fermierii din Dolj s-a
vãzut nevoit sã cutreiere judeþele
þãrii pentru a oferta laptele. Dar,
semnalele primite sunt dezamãgi-
toare. Preþul oferit este derizoriu,
poate chiar mai mare decât chel-
tuielile de producþie. Despre opþi-
unea de a vinde brânzã, acest fer-
mier s-a liniºtit imediat: nu va primi
mai mult de 5,5 – 5,80 lei/kg!
Aceasta, în condiþiile în care re-
vânzãtorii preferã sã achiziþioneze
brânzã de o calitate îndoielnicã, la
preþuri foarte scãzute ºi care are
la bazã...uleiul de palmier!

Supermarketurile
dicteazã jocul

Fiecare dintre noi vedem în su-
permarketuri lapte de cel puþin
douã categorii: cel de marcã pro-
prie ºi cel de brad. Prima catego-
rie este vândutã la un preþ foarte
mic, în comparaþie cu cea de-a
doua categorie. Uneori chiar cu
jumãtate mai puþin. Nu de puþine
ori, retailerii alimentari au motivat
cã, nu pot da un preþ mai bun fer-
mierilor, pentru cã au cheltuieli
foarte mari cu transportul laptelui,
iar legile pieþei sunt cele care dic-
teazã preþul de achiziþie. Pe lângã

costurile cu transportul se mai
adaugã cele legate de analizã a lap-
telui, depozitare, cheltuielile cu
personalul, cu utilitãþile de pasteu-
rizare, de ambalare.

Noi etichetãri
ale laptelui

În aprilie a.c., potrivit raportu-
lui Comisiei economice însuºit de
plenul Senatului, „laptele proaspãt
pentru consum ºi produsele lacta-
te, destinate comercializãrii, care
conþin lapte praf, trebuie sã pre-
vadã pe etichetã, în mod obligato-
riu, avertizarea cuprinsã în sintag-
ma „Conþine lapte praf în propor-
þie de %”. Propunerea legislativã
prevede cã nerespectarea acestei
prevederi constituie contravenþie ºi
se sancþioneazã cu amendã de la
5.000 lei la 10.000 de lei. Consta-
tarea contravenþiei ºi aplicarea
sancþiunii se fac de cãtre Autorita-
tea Naþionalã Sanitarã Veterinarã ºi
pentru Siguranþa Alimentelor. „Po-
pulaþia în general este pãcãlitã prin
utilizarea denumirii de lapte de vacã
autentic, sau lapte autentic, deoa-
rece nu este acel aliment care este
obþinut direct de la vacile de lapte.
În majoritatea cazurilor, acel lapte
proaspãt pentru consum este un
amestec cu lapte praf, a cãrui va-
loare nutriþionalã este foarte scã-
zutã”, se aratã în expunerea de
motive semnatã de iniþiatori.
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S-a pornit la drum
cu un pension de fete

În 1833, ca pension de fete al lui lui
Lazaro – Oteteliºanu, apare, în Craio-
va, prima ºcoalã de fete din , acea vre-
me, Þara Româneascã, mergându-se
pe Regulamentul Organic, adoptat,
dupã 1812, în Þãrile Române. Urmea-
zã Unirea de la 1859, iar Pensionul
merge mai departe, în 1860 intrând în
îngrijirea statului. În 1883, se schim-
bã, încã o datã, denumirea, în „Insti-
tut pedagogic de fete” – „datoritã sco-
pului urmãrit de autoritatea ºcolarã de
a crea absolvente care sã devinã in-
stitutoare”. Dupã 1891, i se adaugã
„institutului ºi o ºcoalã de aplicaþie
(ºcoala primarã) care funcþiona pe lân-
gã aceasta pe baza unei programe spe-
ciale în virtutea ordinelor ministeriale
din acest an”. Din 1959, pânã în 1966
va fiinþa ca ªcoala Medie nr.3, fiind o
ºcoalã mixtã (bãieþi ºi fete). Din 1966,
timp de zece ani, va funcþiona ca „Li-
ceul nr.3”, iar pânã în 1989 va fi „Li-
ceul de Filologie - Istorie”. Din 1998,
este titulatura prezentã – Colegiul
Naþional „Elena Cuza”.

„Suntem mândri
de ceea ce avem în spate ...”

O istorie aproape de douã secole a
fost adusã, ieri, în actualitate, în faþa
audienþei. „Suntem mândri de ceea ce
avem în spate ºi suntem convinºi cã

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU
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Ieri, a fost o zi importantã pentru învãþãmântul preuniversitar craiovean ºi, în ace-
laºi timp, pentru cel naþional, cu reverberaþii ºi în cel mondial. Douã dintre cele mai
prestigioase instituþii de învãþãmânt din Cetatea Bãniei ºi-au onorat, aºa cum se cu-
vine, istoria, au prezentat prezentul ºi ne-au arãtat viitorul. Este vorba despre Cole-
giul Naþional „Elena Cuza” ºi Colegiul Naþional „Carol I” , ambele din Craiova.

putem duce mai departe tradiþia. As-
tãzi, avem lângã noi generaþii care au
scris istoria, avem prezentul ºi viito-
rul. Am încercat sã cuprindem toatã
activitatea, atât cât ne stã în putinþã
ºi, cel mai bun lucru credem cã este
premierea elevilor care, în acest an
ºcolar, au obþinut premii la Olimpiade-
le Naþionale, pe diverse discipline de
studiu. Ne putem lãuda cu 15 premii I,
20 de  pe locul al II-lea, 11, de pe ulti-
ma poziþie a podiumiului ºi 26 de men-
þiuni. Bineînþeles, cele mai multe pre-
mii au fost obþinute, conform specifi-
cului instituþie noastre, la disciplinele
în limbi moderne, la spaniolã fiind în
frunte”, a precizat prof.  Mirela Geno-
iu, director al Colegiului „Elena Cuza”.
Dupã premiere, a urmat un spectacol
arttistic, promovat de trupa de teatru
(„Cuza Art”) a instituþiei, coordonat
de prof. Corina Andriescu ºi prof.
Luminiþa Pavel, echipã care a fost
medaliatã în mai multe rânduri la com-
petiþii de profil, ºi au fost prezentate
reviste editate ºi concepute de elevii
ºi cadrele didactice din unitatea ºco-
larã. Nu în ultimul rând, au fost ono-
raþi doi eminenþi prof.  – Silvia Smadu
ºi Constantin Pãun, precum ºi  Elena
Badea, care a fost specialista  întru-
totul folositoare , denumitã, de cãtre
Mirela Genoiu, „doamna profesor” ,
trei oameni care, de ieri, au ieºit la pen-
sie. Nu sunt lipsite de importanþã nici
mesajele transmise de primarul Craio-
vei ºi de inspectorul general al In-

spectoratului ªcolar General Dolj.

Totul a început în 1826
Numai câteva zeci de metri mai de-

parte, o altã instituþie de anvergurã a
Craiovei, vorbim ca sediu, îºi celebra
190 de ani de existenþã – Colegiul Na-
þional „Carol I”. Într-un cadru mai larg,
activitãþile de sãrbãtoare au avut loc
în sala Teatrului Naþional „Marin So-
rescu” din Craiova. În 1826, doi foºti
elevi ai lui  Gheorghe Lazãr  ºi  Ion
Heliade Rãdulescu , prof.  Stanciu
Cãpãþâneanu, respectiv învãþãtorul
Grigore Pleºoianu  au pus bazele
ªcolii Naþionale Medii, a doua din
Þara Româneascã, dupã Colegiul „Sf.
Sava” din Bucureºti. La început, ªcoa-
la Centralã a funcþionat în chiliile de la
Mânãstirea „Obedeanu”, apoi la Bi-
serica „Madona Dudu”. În octombrie
1832, se cumpãrã actualul teren al Co-
legiului, cu 300 de galbeni donaþi de
cãtre vornicul  Iordache Oteteliºanu,
în 1842 fiind inaugurat primul local,
cel imortalizat de  Theodor Aman, în
tabloul „Hora Unirii la Craiova”. Dupã
înfrângerea Revoluþiei de la 1848, timp
de trei ani ºcoala se închide, pentru
cã nu existau dascãlii necesari, iar tru-
pele turceºti de ocupaþie transformã
ºcoala în cazarmã. Printr-un Decret
Regal, din 1893, Majestatea Sa Carol I
pune bazele actualului sediu, cu tot
ceea ce þine de acesta. Venirea Regi-
mului comunist a schimbat denumi-
rea unitãþii, fiind denumit ba Colegiul
Popular „Nicolae Bãlcescu” , ba Li-
ceul „Nicolae Bãlcescu”, dar din 1990
a revenit la numele iniþial.  Din rându-
rile absolvenþilor, s-au ridicat 51 de per-
sonalitãþi, care au intrat în Galeria Ne-
muritorilor – Academia Românã. Ci-
tãm câteva nume ºi ne cerem scuze
posteritãþii pentru omiterea celorlalþi:
Theodor Aman, Constantin Angeles-
cu, Corneliu Baba, Gheorghe Chiþu,
Traian Lalescu, Ion Gheorghe Mau-
rer, C-tin Nicolãescu Plopºor, Simio-
na Stoilov, Nicolae Titulescu, Gheor-
ghe Tãtãrãscu, Gheorghe Þiþeica.

Onoruri pentru înaintaºi,
aprecieri pentru prezent

ºi credinþã în viitor
 Contemplând istoria, trãind pre-

zentul ºi privind viitorul, ieri actuala
conducere a Colegiului Naþional

„Carol I” a celebrat cum se cuvine
aniversarea celor 190 de ani de exis-
tenþã, printr-o manifestare de marcã
la Teatrul Naþional „Marin Sorescu”
din Craiova. O salã plinã, cu repre-
zentanþi ai mai multor generaþii , a
fost martora unor momente de ex-
cepþie. „Nu pot deschide aceastã ma-
nifestare fãrã sã-l onorãm pe unul
dintre cei care au contribuit la suc-
cesele acestei instituþii. Este vorba
de domnul profesor, mentor al atâ-
tor generaþii,  Nicolae Andrei, direc-
tor timp de 27 de ani ai Colegiului
nostru. Este cel care a marcat carie-
ra tuturor celor care au absolvit aici.
Nu putem sã nu amintim, în aceste
momente, de rezultatele obþinute de-
a lungul anilor, unele cu rezinanþe
mondiale: 57 de premii internaþiona-
le, dintre care 17 au fost medalii de
aur, 23 de argint ºi 13 de bronz. În
faþa înaintaºilor ne înclinãm cu ono-
ruri, în faþa prezentului ne uitãm cu
admiraþie, iar în viitor privim cu spe-

ranþã ”, a declarat prof. Anca Prici-
nã, director al Colegiului Naþional
„Carol I”. Prefectul judeþului Dolj,
Nicolae Sorin Rãducan, a transmis
mesajul sãu pentru aceastã aniver-
sare: “Este locul în care eu pãºeam
ca tânãr licean ºi de unde am plecat
ca absolvent. Se spunea cã Liceul
“Nicolae Bãlcescu”, cum se numea
atunci, nu era pentru oricine, ci doar
pentru elite. Drept dovadã, 50 din-
tre foºtii absolvenþi au fost primiþi
în academia românã. Elevii conºtiin-
cioºi, care învaþã astãzi aici, îndru-
maþi de cei mai buni dascãli, depun
tot efortul pentru a duce mai depar-
te renumele instituþiei”. La aniver-
sare, au fost prezenþi atât primarul
municipiului Craiova, cât ºi inspec-
torul general al ISJ Dolj, care au
adresat mesaje tinerilor ºi au promis
cã le vor acorda tot sprijinul în du-
cerea mai departe a tradiþiei.

Elevii cu rezultate, premiaþi
Ca o punte peste ani, au fost pre-

miaþi ºi elevii, împreunã cu profeso-
rii îndrumãtori, care au obþinut re-
zultate notabile la fazele judeþene ale
Olimpiadelor Naþionale, la diverse
discipline, unele dintre ele aducând
ºi calificãri naþionale ºi, apoi, pre-
zenþe în Loturile României. Astfel,
au fost obþinute 27 de locuri I, douã
prezenþe pe cea de-a II-a poziþie a
podiumului, ºi trei ocupãri ale lo-
cului al III –lea. Putem vorbi, preci-
zând ºi menþiunile ºi premiile spe-
ciale, de 35 de tineri care au avut
rezultate mai mult decât meritorii,
iar unul dintre ei,  Andrei Ristea,
este pãstrat în lotul restâns al Ro-
mâniei pentru „International young
physicists tournament”. De aseme-
nea, cadrele didactice care ºi-au
încheiat activitatea, prin ieºirea la
pensie, au fost onorate.
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Daruri de la invitaþi, pentru
îmbogãþirea colecþiilor muzeului

Între participanþii la masa rotundã
s-au aflat Victor Dediu – ataºat cul-
tural al Ambasadei României la Sofia,
preºedintele Fundaþiei „Walahorum”,
Liudmil Rãducanov, alãturi de mem-
brii fondatori ai acesteia – Milan An-
ghelov Cosoveanu, Ivan Alexandrov,
Zlatko Anghelov ºi Rozalin Florov
Marinov, Ivo Gheorghiev – preºedin-
tele Uniunii Etnicilor Români din Bul-
garia „AVE”, Olga ºi Simion Nikov –
profesori, coordonatori ai Ansamblu-
lui folcloric din Gâmzova, Victor
Miºu – preºedinte al Societãþii Cul-
turale a Vlahilor/Românilor din Bul-

Mai mulþi invitaþi din Calafat, Craiova ºi din
Bulgaria au participat, la sfârºitul sãptãmânii tre-
cute, la masa rotundã cu tema „Suntem noi ru-
mânii din Bugãrie în agonie?”, organizatã de Fun-
daþia „Walahorum” în satul Tianuþ/Tianovþi, de
lângã Vidin. Evenimentul s-a concentrat pe pro-
cesul de asimilare a românilor din þara vecinã,
mai ales din cele 30 de localitãþi compacte din ju-
rul Vidinului, la ultimul recensãmânt doar 186
de persoane din acest oraº declarându-se români

«În anul 1995 a fost organizatã o expoziþie de etnografie ºi folclor în satul
Boriloveþ. Aºa a apãrut ideea înfiinþãrii unui muzeu, materializatã în 2004, în
casa pãrinteascã a lui Liudmil Rãducanov, tatãl acestuia, cunoscut în sat ca
„Dascãlul”, având un rol important în strângerea ºi pãstrarea obiectelor cu
valoare muzeisticã. I s-a dat numele „Muzeul Rãducanov”, dar distanþa mare
pânã la Vidin ºi deteriorarea clãdirii dupã trecerea în nefiinþã a „Dascãlului” au
dus la mutarea muzeului în casa lui Ivan ºi Miroslav Alexandrov din Tianovþi.
Colecþia a fost îmbogãþitã ºi completatã cu noi exponate, obþinute din diferite
surse. Organizatorii doresc sã dezvolte acest proiect, unic la sud de Dunãre,
ca pe un depozit de dovezi ale existenþei strãvechi în regiunea Vidinului a
comunitãþilor de vlahi/români, a tradiþiilor, obiceiurilor ºi îndeletnicirilor aces-
tora. În acest demers orice sprijin este folositor». (Dan Vanã)

sau vlahi. Partea a doua a fost rezervatã prezen-
tãrii ºi vizitãrii Muzeului „Walahorum”, care a
gãzduit manifestarea, organizatorii oferind pliante
bilingve, în bulgarã ºi românã, care au fãcut cu-
noscutã, pe scurt, istoria colecþiei de exponate
provenind din gospodãriile româneºti din zonã.
Evenimentul s-a încheiat cu un pelerinaj la mo-
numentul eroului Mladen Calinov din Tianovþi ºi
la monumentul ostaºilor români cãzuþi pentru eli-
berarea Bulgariei din satul Inovo (Smârdan).

garia, Cristina Vanã – preºedinte al
Asociaþiei pentru Redescoperirea
Tradiþiilor Autentice Calafat, Ion Mi-
rica – profesor la Palatul Copiilor Cra-
iova, filiala Calafat, Dan Vanã – Casa
de Culturã Calafat, reprezentanþi ai
comunitãþilor din satele învecinate ºi
ai Primãriei Tianovþi.

Înainte de începerea mesei rotun-
de, poetul Milan Anghelov Cosovea-
nu a dãruit Muzeului „Walahorum” o
carpetã lucratã manual cu chipul lui
Mihai Eminescu, iar Cristina Vanã a
oferit o scoarþã olteneascã din partea
Grãdiniþei nr. 1 din Calafat, unde este
educatoare. Preºedintele Fundaþiei
„Walahorum”, Liudmil Rãducanov, a
urat bun venit participanþilor, mulþu-

mindu-le pentru prezenþã ºi pentru
donaþiile fãcute muzeului, în special
lui Victor Dediu, care a dotat institu-
þia cu un laptop cu tastaturã în limba
românã, extrem de necesar activitãþi-
lor specifice fundaþiei ºi muzeului. L-
a prezentat apoi pe moderatorul acþi-
unii, inginerul Ivan Alexandrov, mem-
bru fondator „Walahorum”, cel care
a pus la dispoziþie sediul pentru func-
þionarea muzeului.

„Oricât de greu ar fi
pentru românii din Bulgaria,

ei nu sunt în agonie”
Ivan Alexandrov a prezentat un

amplu material despre istoria români-
lor (vlahilor) de la sud de Dunãre, cu
informaþii din documente, acte ºi scrieri
oficiale, multe apãrute în Bulgaria, din
care se poate vedea cum a decurs pro-
cesul de asimilare a românilor din þara
vecinã, mai ales din cele 30 de locali-
tãþi compacte din jurul Vidinului. Dacã
la începutul secolului statistica oficia-
lã din Bulgaria aratã cã aici trãiau
96.000 de români, din care 42.000 în
judeþul Vidin, în anul 1934 datele ofi-
ciale, deºi micºorate drastic, aratã cã
mai trãiesc în Bulgaria 16.000 de ro-
mâni, din care 2.200 în judeþul Vidin,
iar dupã anul 1944 românii sau vlahii
dispar din statisticile oficiale.

Acum, susþine Ivan Alexandrov,
procesul de asimilare se aflã într-o fazã
avansatã. La ultimul recensãmânt, doar
186 de persoane din Vidin s-au declarat
ca fiind români sau vlahi. Materialul se

încheie cu o observaþie tragi-comicã:
„Statistica oficialã nu dã nici o explica-
þie despre dispariþia românilor/vlahilor
în ultimii 100 de ani, dar este interesatã
de ce a dispãrut jumãtate din populaþia
raþelor sãlbatice”. Opinii privind tema
au exprimat toþi participanþii, concluzia
fiind trasã de Milan Anghelov Coso-
veanu: „Oricât de greu ar fi pentru ro-
mânii din Bulgaria, ei nu sunt în agonie,
trãiesc, vorbesc în limba românã, scriu
versuri, organizeazã simpozioane, în-
fiinþeazã muzee”.

S-a propus constituirea
unei federaþii a românilor/

vlahilor din Bulgaria
Victor Dediu ºi-a exprimat optimis-

mul în privinþa funcþionãrii ºi în viitor
a organizaþiilor vlahilor/românilor din
Bulgaria, a transmis salutul oficial ºi

urãrile de succes din partea ambasa-
dorului Anton Pãcureþu, care se pre-
gãteºte sã-ºi încheie mandatul, ºi a
propus liderilor de asociaþii sã punã
accent pe cursuri de limba românã
adresate copiilor ºi tinerilor. Ivo Gheor-
ghiev a apreciat iniþiativa „Walaho-
rum” ºi tema propusã, a prezentat rea-
lizãrile ºi necesitãþile Uniunii „AVE” ºi
Casei de Culturã „Teofana Basarab”
ºi a fãcut o remarcã ºi o propunere:
„Noi, românii/vlahii din Bulgaria, sun-
tem uniþi în cadrul comunitãþii, ca oa-
meni, ca cetãþeni, dar trebuie sã ne
unim ºi organizatoric, în acte oficiale.
Propun înfiinþarea unei federaþii a tu-
turor asociaþiilor noastre, legal con-
stituite, pe principiul sinodal. Aºa vom
fi mai puternici ºi vom avea rezultate
mai bune”. Propunerea a rãmas sã fie
analizatã de toate asociaþiile, urmând
sã se acþioneze în consecinþã.

Prezenþi pentru prima oarã în
þara-mamã, copiii români din
Bulgaria au rãmas încântaþi de
ceea ce au vãzut, mai ales de
vestigiile istorice ºi arheologice
de la muzeu ºi de expoziþiile de
icoane de la mãnãstiri. Cei câþiva
pãrinþi ºi bunici care i-au însoþit
au privit cu nostalgie ºi încântare
costumele populare de la Casa
Bãniei din Craiova ºi au remarcat
asemãnarea cu portul lor popular.
„Aceasta a fost o excursie pe
care o vom þine minte toata
viaþa” au declarat la unison
copii, pãrinþi ºi bunici. Excursiile
tematice au fost organizate în
patru etape (2-3 aprilie, 9-10
aprilie, 16-17 aprilie ºi 23-24
aprilie), fiecare aducând în
Oltenia câte 40 de elevi, cu
însoþitori legali.
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Peste 160 de copii din comunitãþile româneºti din
regiunea Vidin (Bulgaria), însoþiþi de reprezentanþi le-
gali, au participat la proiectul „Drumeþ în þara mea” ,
derulat de Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru ro-
mânii de pretutindeni în parteneriat cu Uniunea Etnici-
lor Români din Bulgaria „AVE”.

Ei au vizitat cele trei secþii ale Muzeul Olteniei din
Craiova, Poarta Sãrutului ºi Masa Tãcerii de la Târgu
Jiu, Mãnãstirea Tismana din Gorj, Mãnãstirea „Sf. Ana”
din Orºova ºi oraºul Drobeta-Turnu Severin (Mehedinþi).
Proiectul – prin care s-a dorit creºterea gradului de in-
formare ºi de asumare a tinerilor români din Bulgaria
cu privire la istoria, cultura ºi civilizaþia poporului ro-

mân, din care ºi ei sunt parte – s-a bucurat de parteneria-
tul cu Consiliul Judeþean Dolj, instituþie care a fost alã-
turi de iniþiatori ºi a fãcut posibilã realizarea lui.

Tot pentru comunitatea de români din regiunea Vidi-
nului, la începutul lunii aprilie s-a desfãºurat o Carava-
nã a teatrului ºi folclorului românesc, organizatã de
Institutul Cultural Român prin Direcþia Românii din
Afara Graniþelor, în parteneriat cu Uniunea Etnicilor
Români din Bulgaria „AVE”. Caravana a cuprins o se-
rie de reprezentaþii ale actorilor Teatrului pentru Copii
ºi Tineret „Colibri” din Craiova ºi ateliere de þesut pânzã
de casã la rãzboi, susþinute de meºterul popular Cristi-
na Niculescu, împreunã cu alte þesãtoare.

În perioada aprilie –
decembrie 2016, Institu-
tul „Eudoxiu Hurmu-
zachi” în parteneriat cu
„AVE” – Uniunea Etni-
cilor Români din Bulga-
ria  organizeazã cursuri
de limbã, culturã, spiri-
tualitate ºi istorie româ-
neascã în Vidin si Kosa-
va, în colaborare cu
profesorii acreditaþi din
regiune. Proiectul îºi pro-
pune cultivarea limbii ro-
mâne în forma ei stan-
dard, elevii pãstrând ast-
fel legãtura cu limba, is-
toria ºi cultura româneascã. „De asemenea, frecventarea cursurilor ar putea fi folositoa-
re celor care, în timp, vor intenþiona sã studieze în România. În egalã mãsurã, se urmã-
reºte promovarea valorilor culturale româneºti, dorindu-se crearea unei punþi culturale
între românii din þarã ºi cei din comunitãþile istorice”, menþioneazã organizatorii. Dupã
cum se ºtie, românii din Bulgaria nu sunt recunoscuþi ca minoritate naþionalã, ci doar ca
grup etnic, neavând, astfel, dreptul la educaþie în limba lor în ºcoli de stat.

mea”, desfãºurat în perioada 1-30
aprilie, a adus în faþa elevilor
români din regiunea Vidin aspecte
din viaþa românilor din istorie
pânã în contemporaneitate, stiluri
arhitecturale româneºti ºi portrete
ale unor personalitãþi marcante
româneºti, fiind dedicat înþelegerii,
folosirii ºi pãstrãrii moºtenirii
istorice ºi culturale a poporului
român. Obiectivul general al
proiectului l-a reprezentat
„conºtientizarea importanþei
cunoaºterii istoriei poporului
român de tânãra generaþie,
precum ºi însuºirea valorilor
patrimoniului istoric ºi cultural,
pentru asigurarea continuitãþii
tradiþiilor moºtenite ºi pentru 
menþinerea identitãþii naþionale”.

Institutul „Eudoxiu Hurmu-
zachi” pentru românii de pretu-
tindeni este organizat ºi funcþio-

neazã ca instituþie publicã de
interes naþional, cu personalitate
juridicã proprie, în subordinea
Ministerului Afacerilor Externe ºi
în coordonarea ministrului
delegat pentru românii de
pretutindeni. Instituþia are ca
scop derularea de programe
pentru promovarea valorilor
culturale româneºti, în principal în
rândul etnicilor români din cadrul
comunitãþilor istorice româneºti
din afara teritoriului României.
Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi”
pentru Românii de pretutindeni a
fost ºi continuã sã fie partener al
comunitãþilor româneºti din
regiunea Vidin ºi în alte numeroa-
se proiecte, între care unul foarte
important este organizarea de
cursuri de limbã, culturã, spiritua-
litate ºi istorie româneascã pentru
etnicii români.
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Nu doar apa, ci ºi viaþa trece. Ori, mai
exact zis, se petrece. ªi ne petrece. ªi ce
rãmâne în chip de pietre – chipuri rostuite
în forme ale lutului din care ne-a aruncat
în luminã miraculoasa suflare divinã – sunt
faptele trecerii ce dau identitate de destin
unei existenþe.

Acum, când Naþionalul craiovean omagia-
zã o jumãtate de veac de carierã artisticã a
unuia dintre cei mai glorioºi slujitori ai sãi, un
genial servant al capricioasei Thalia, din cu-
tele slãbite ale memoriei mã viziteazã chipul
ºi vocea îngemãnate într-o emblemã de o sin-
gularitate mirabilã ale lui Ilie Gheorghe.

L-am urmãrit, cred, în toate partiturile
scenice cãrora le-a dãruit consistenþã or-
ganicã, l-am vãzut, ascultat, simþit în varii
ipostaze ale existenþei sale de artist ºi de
cetãþean al urbei, subjugat, de fiecare datã,
de uriaºa disponibilitate cu care îºi oferea
inconfundabilele-i dote. Oferte ale unui har
nepereche distribuite, cu un rarisim dozaj,
între gestul ivit din firescul trãirii ºi vorba
de o claritate concurând scandarea vreu-
nei ode horaþiene.

Mimicã histrionicã, în semnificaþia anticã
ºi literalã e termenului din tradiþia pantomi-
mei romane, dublatã de o rostire cãreia na-

turaleþea schimbã, shakespearian, confundân-
du-le, Scena ºi Lumea. Un mag al unei dicþii
impunând, în sine, veracitatea logosului inun-
dând de pe scenã lumea în versatilitatea în-
fãþiºãrilor ei, dar pãstrând, în succesiunea
secvenþialã a partiturii, corpul de o vitalitate
locvace – semn al mimului prin care teatrul,
mai mult decât oricare artã, restituie realita-
tea în dispreþul facilei imitaþii.

Întâia revelaþie pe care am trãit-o în ve-
cinãtatea mãreþiei actoriceºti a lui Ilie
Gheorghe a fost cea a investirii sale totale
în acel Hariton din spectacolul cu „Pazni-
cul de la depozitul de nisip”, textul lui D.R.
Popescu. Autorul însuºi al operei îmi îm-
pãrtãºea, la final, sentimentul unei inter-
pretãri geniale: o risipire de forþã interpre-
tativã pe care numai magnificele roluri de
sub bagheta, nu mai puþin mirabilã, a lui
Purcãrete au putut-o concura. Ori neuita-
tele sale partituri din „pantheonul” uman-
caricatural al lui Nenea Iancu. ªi, mai ales,
acel singular ºi magistral Iona, tribut so-
rescianiasmului sãu funciar condus spre
omologare la mãsura dramei strãvechii

Elade.
Cinci decenii de viaþã dãruiþi unei scene

teatrale seculare ar putea pãrea o pâlpâire,
iradiind însã prin ºi peste ani atâtea fructu-
oase întâlniri ce sfârºesc prin a da formã –
ºi forme – existenþei unei panoplii de gene-
raþii înrobite aceleiaºi capricioase Thalii.

În ce mã priveºte, vecinãtatea lui Ilie
Gheorghe m-a îmboldit necontenit spre o
splendidã, exactã ºi la fel de incitantã for-
mulã prin care Victor Hugo, pe vremea în
care Caragiale îºi sufla, divin, personajele
ce-aveau sã ne inunde Lumea, propunea
definiþia actorului: unul care, pe scenã, e
un tãciune în foc dar atunci când flacãra
dialogului cu publicul îl pãrãseºte el trebu-
ie sã continuã sã rãmânã jãratecul ace-
lei întâmplãri.

Acestei proiecþii emblematice îl în-scriu,
din anonimatul scaunului meu de specta-
tor privilegiat, pe ILIE GHEORGHE. Un
actor deloc grãbit. Dimpotrivã, gratificat
cu graþia unei pacienþe mutând o existenþã
din firescul ei, spre gurile însetate ale unei
Legende mai vii decât viaþa.
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Pietrele preþioase ºi semipreþioase,
bucãþile de rocã ºi fosile, unele de di-
mensiuni mari sau alte ºtefuite ºi
montate în bijuterii delicate sunt ex-
puse pe tarabele salonului, în aceste
zile. Culorile ºi nuanþele deosebite, dar
ºi poveºtile pe care sunt dispuºi sã
þi le spunã expozanþii fac dintr-o
simplã vizitã o incursiune agreabi-
lã ºi, pânã la urmã, fascinantã în
lumea mineralelor. Se pot vedea ºi
piese mai exotice, care provin din
Africa ºi Chile, prezentate de spe-
cialiºti de pe acest continent care
locuiesc în România.

”Este o manifestare cu tradiþie
ºi are caracter naþional ºi interna-
þional, fiind reprezentanþi din Re-
publica Moldova, Ucraina ºi Un-
garia. Publicul este invitat sã vizi-
teze salonul pentru cã va avea
ocazia sã vadã piese autentice, ºi
nu kitsch-uri. Putem considera
acest salon ºi ca o bursã a mine-
ralelor, a pietrelor preþioase ºi semi-
preþioase. Este un regal al neste-
matelor din strãfundurile planetei
noastre ºi vom avea ocazia sã ve-
dem piese cu adevãrat deosebite”, a
declarat Florin Ridiche, directorul
Muzeului Olteniei, instituþie care or-
ganizeazã acest salon.

Oscar Edelstein a adus
„minunãþiile” sale din Chile

Pe lângã a admira aceste neste-
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Eºantioane de flori de minã, corali, colecþii de pietre semi-preþioase ºi ornamentale, bijuterii unicate din
metale ºi minerale sau din argint, toate lucrate manual, dar ºi pietre rare aduse din Africa sau Chile. Pe toate
acestea le puteþi admira, palpa ºi chiar cumpãra dacã vizitaþi, în acest week-end,  ”Salonul de minerale, fosile
ºi geme”, de pe esplanada Teatrului Naþional „Marin Sorescu”.

mate ale pã-
m â n t u l u i ,
craiovenii
vor avea
ocazia ºi sã
cumpere la

niºte preþuri rezonabile, oferta fi-
ind una extrem de generoasã, nu
mai puþin de 38 de participanþi.

Oscar Edelstein este unul geo-
log pasionat care a venit de la Baia
Mare cu multe frumuseþi naturale.

Taraba sa este o desfãtare de cu-
lori ºi nuanþe ºi este un lucru des-
tul de dificil sã decizi ce cumperi.
Pe lângã pasiunea pentru minera-
le, pe care o poþi bãnui uºor dupã
bogãþia de pe masa sa, expozantul
are ºi o poveste captivantã. A pe-
trecut ºase ani în Chile ºi s-a în-
tors cu multe nestemate rupte din
acel pãmânt, dar ºi cu multe foto-
grafii ºi amintiri pe care a decis sã

le împãrtãºeascã ºi craiovenilor
pasionaþi de geologie. Ieri, la Sec-
þia de ªtiinþe Naturale a Muzeului
Olteniei, acesta a susþinut ºi o con-
ferinþã pe aceastã temã.

„Am venit ºi la precedentele
ediþii ale Salonului de la Craiova
pentru cã sunt foarte încântat de
felul în care suntem primiþi de ama-
torii pasionaþi de minerale din Cra-
iova. Ca ºi ceilalþi colegi, am în-
cercat sã aduc noutãþi ºi sunt pre-

gãtit sã ofer explicaþii despre pro-
venienþa fiecãrei pietre ºi despre
calitãþile lor subtile”,

Oscar Edelstein a pregãtit ob-
iecte de podoabã, coliere, meda-
lioane, cercei, dar ºi zece minerale
pe care le-a adus cu sine din Chile.

Este o þarã extrem de frumoa-
sã ºi interesantã, foarte diferitã de
ceea ce este în România. Mi-a fã-
cut o mare plãcere sã caut mine-

rale în Chile ºi am adus câteva ºi
aici pentru cã nu am putut sã aduc
foarte multe. Am adus ºi multe
imagini de acolo pentru cã sunt
lucruri inedite”.

Salonul are ºi o laturã educativã
Salonul are însã ºi o accentua-

tã laturã educativã, dupã cum a
explicat Aurelian Popescu, geo-
log ºi muzeograf în cadrul Mu-
zeului Olteniei.

„Scopul salonului este ºi de a
informa publicul, dat fiind faptul
suntem un judeþ de câmpie ºi ge-
ologia este scoasã din manuale. Pe
lângã faptul cã pietrarii pot sã dea
informaþii despre mineralele ºi bi-
juteriile care sunt expuse, au fost
organizate ºi douã conferinþe „Pie-
tre naturale preþioase, artificiale,
falsuri ºi semnipreþioase” ºi „ªase
ani geolog în Chile” la Secþia de

ªtiinþe Naturale a Muzeului Olte-
niei, susþinute de doi participanþi
de la salon, domnul Andrei Cos-
tin, un geolog care are o vastã
experienþã în domeniu, ºi domnul
Oscar Edestein din Baia Mare,
geolog care a lucrat în Chile ºi care
este unul din stâlpii miºcãrii mi-
neralogice din România”, a expli-
cat Aurelian Popescu.

Dacã îi întrebaþi, experþii din
spatele micilor tezaure sunt dispuºi

sã vã ghideze, aºadar,
despre însuºirile mine-
ralelor ºi despre cum
poate fi fãcutã diferen-
þa între un mineral na-
tural ºi altul contrafã-
cut.

„ De la prima vedere
se pot stabili unele ca-
racteristici, însã deter-
minarea cu mare preci-
zie se face numai cu
aparaturã. Existã o apa-
raturã specialã care,
fãrã sã distrugã piatra,
poate sã stabileascã pro-
venienþa bazându-se pe
proprietãþile de reflexie.
Existã ºi mijloace mai
simple care îþi permit sã

dai un prim diagnostic dacã este
natural sau nu, dar decizia definiti-
vã se ia numai dupã lucrul cu apa-
raturã specialã”, ne-a mãrturisit,
cu multã bunãvoinþã, geologul Os-
car Edelstein, accentuând apoi fap-
tul cã observarea unui mineral cu
lupa poate sã îþi dea doar o pãrere
informativã asupra sa.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Fuselajul avionului EgyptAir care
efectua o cursã Paris-Cairo ºi s-a
prãbuºit în cursul nopþii de miercuri
spre joi a fost descoperit ieri la 290
de kilometri de oraºul Alexandria din
regiunea de coastã a Egiptului, în
sudul Mãrii Mediterane, citând armata
egipteanã. Compania aerianã Egypt
Air confirmã cã fuselajul avionului
MS804 a fost gãsit în largul oraºului
egiptean Alexandria, iar preºedintele
egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, trans-
mite condoleanþe famiilor victimelor.
Autoritãþile egiptene au descoperit ºi
rãmãºiþe umane printre fragmente din
avionului EgyptAir identificate în lar-
gul oraºului egiptean Alexandria, a anunþat ºi
ministrul grec al Apãrãrii, Panos Kammenos.
“În urmã cu câteva ore, am fost informaþi de
autoritãþile egiptene cã au fost descoperite douã
scaune, o parte dintr-un corp uman ºi mai mul-
te obiecte din bagajele pasagerilor în zona de
cãutãri”, a declarat Panos Kammenos la o con-
ferinþã de presã din Atena. Douã jurnaliste din
Grecia au anunþat anterior pe Twitter cã ar fi
fost gãsite ºi rãmãºite umane în zona de cãu-
tãri, fiind vorba despre un rest de braþ. Kam-
menos a precizat cã obiectele au fost descope-
rite în zona de cãutãri aflatã la sud de locul în
care avionul a dispãrut de pe radare. Oficialul

Uniunea

Europeanã

intenþioneazã

sã prelungeascã

sancþiunile

impuse Rusiei
Uniunea Europeanã

intenþioneazã sã prelungeas-
cã, în iulie, sancþiunile
impuse Rusiei din anul 2014
pe fondul crizei din Ucrai-
na, afirmã Federica Moghe-
rini, Înaltul reprezentant UE
pentru Afaceri Externe.
“ªefii de stat ºi de guvern
au condiþionat anularea
sancþiunilor impuse Rusiei
de implementarea deplinã a
Acordului de la Minsk.
Pânã acum, acest lucru nu
s-a întâmplat”, a declarat
Federica Mogherini într-un
interviu acordat publicaþiei
germane Die Welt. “Au
existat întotdeuna diverse
opinii privind unele elemen-
te ale politicii sancþiunilor.
Probabil cã situaþia va
rãmâne aceeaºi. Ceea ce este
important este menþinerea
unitãþii ºi luarea decizilor în
comun”, a explicat Moghe-
rini, precizând cã ar putea fi
prelungite sancþiunile
impuse Rusiei în domeniul
energiei, finanþelor ºi
apãrãrii. Uniunea Europea-
nã, Statele Unite ºi Canada
au impus Rusiei sancþiuni
economice, politice ºi
diplomatice pentru anexarea
regiunii ucrainene Crimeea,
în 2014, ºi pentru implica-
rea în conflictul separatist
din estul Ucrainei.

Alertã de bombã,

emisã la metroul

din Bruxelles dupã

descoperirea

a douã colete-

suspecte
O alertã de bombã a fost

emisã ieri de poliþia belgia-
nã la reþeaua de metrou din
Bruxelles, dupã ce au fost
descoperite douã colete-
suspecte, traficul fiind
întrerupt parþial, relateazã
postul de radio franco-
belgian RTBF. Traficul pe
douã linii de metrou (2 ºi 6)
a fost suspendat parþial, la
solicitarea poliþiei capitalei
belgiene. În staþiile de
metrou Yser ºi Ribaucourt
au fost descoperite douã
colete-suspecte. Între staþiile
Arts-Loi ºi Elisabeth traficul
a fost suspendat. “În mo-
mentul de faþã, situaþia
revine la normal”, a decla-
rat Cindy Arents, un purtã-
tor de cuvânt al reþelei de
transport subteran Stib, fãrã
a oferi alte detalii.

Salah Abdeslam a refuzat sã rãspundã între-
bãrilor adresate de autoritãþile franceze în ca-
drul primei audieri în Franþa în cazul atentate-
lor teroriste de la Paris din noiembrie 2015, de
când a fost extrãdat din Belgia, a anunþat Par-
chetul din Paris. Abdeslam, despre care se cre-
de cã ar fi singurul membru rãmas în viaþã al
comandoului care a organizat atentatele tero-
riste de la Paris de pe 13 noiembrie, soldate cu
130 de morþi, a ajuns vineri dimineaþã la Pala-
tul de Justiþie din Paris pentru a fi audiat de
judecãtorii francezi pentru prima datã în ca-
drul anchetei. “Salah Abdeslam a invocat drep-
tul la tãcere, refuzând sã rãspundã la întrebã-

Imigraþia necontrolatã este o
chestiune de securitate, iar dacã
Ungaria acceptã cotele de imi-
granþi, Budapesta ºi alte oraºe un-
gureºti vor fi imposibil de recu-
noscut în douãzeci sau treizeci de
ani, afirmã Viktor Orban, într-un

Fuselajul  avionului  EgyptAir  prãbuºit  în MareaFuselajul  avionului  EgyptAir  prãbuºit  în MareaFuselajul  avionului  EgyptAir  prãbuºit  în MareaFuselajul  avionului  EgyptAir  prãbuºit  în MareaFuselajul  avionului  EgyptAir  prãbuºit  în Marea
Mediteranã,  descoperi t  în  largul  AlexandrieiMediteranã,  descoperi t  în  largul  AlexandrieiMediteranã,  descoperi t  în  largul  AlexandrieiMediteranã,  descoperi t  în  largul  AlexandrieiMediteranã,  descoperi t  în  largul  Alexandriei

grec a mai declarat cã aeronava nu a deviat de
la cursul sãu în spaþiul aerian grec. Compania
aerianã EgyptAir a confirmat informaþia anun-
þatã anterior de armata egipteanã privind des-
coperirea unor fragmente din aeronava MS804
ºi a unor bunuri personale ale pasagerilor ºi a
transmis condoleanþe familiilor victimelor. ªi
Preºedinþia egipteanã a emis un comunicat prin
care transmite condoleanþele famiilor victime-
lor. “Preºedinþia egipteanã îºi exprimã regretul
pentru pierderea victimelor aflate la bordul zbo-
rului EgyptAir care s-a prãbuºit în Marea Me-
diteranã în drum spre Cairo dupã ce a decolat
din Paris”, se aratã în comunicatul Preºedinþiei

egiptene. Potrivit unui purtãtor de
cuvânt al armatei egiptene, avioane
ºi vase ale forþelor egiptene au des-
coperit bunuri ale pasagerilor.
“Avioane ºi vase ale marinei egipte-
ne au gãsit lucruri persoane ale pa-
sagerilor ºi fragmente din fuselaj la
290 de kilometri nord de Alexandria”,
a declarat Mohammed Samir (con-
form NBC), un purtãtor de cuvânt
al armatei egiptene, citat de televi-
ziunea de stat egipteanã. Operaþiu-
nea continuã în zonã pentru a recu-
pera cutia neagrã a aeronavei. Au
existat mai multe confuzii cu privire
la gãsirea fuselajului avionului prã-
buºit în Mediteranã în cursul nopþii

de miercuri spre joi. Un avion aparþinând com-
paniei EgyptAir, care efectua o cursã între Pa-
ris ºi Cairo, a dispãrut în noaptea de miercuri
spre joi cu 66 de persoane la bord, nemaipu-
tând fi localizat cu ajutorul radarului. Ministrul
grec al Apãrãrii a anunþat cã pilotul ar fi fãcut
douã viraje bruºte, înainte ca avionul sã se prã-
buºeascã de la o altitudine de peste 11.000 de
metri. În avionul dispãrut se aflau 30 de egip-
teni, 15 francezi, doi irakieni, un britanic, un
belgian, un kuweitian, un saudit, un sudanez,
un ciadian, un portughez, un algerian ºi un ca-
nadian ºi zece membri ai echipajului.

Salah Abdeslam refuzã sã coopereze cu autoritãþile
franceze în cadrul primei audieri în Franþa

rile judecãtorului”, a indicat ieri Parchetul din
Paris. “De asemenea, el a refuzat sã precizeze
motivele pentru care a invocat dreptul la tãce-
re, dar ºi sã confirme declaraþiile fãcute ante-
rior în faþa poliþiºtilor ºi judecãtorilor belgieni”,
a mai precizat Parchetul din Paris. “El n-a do-
rit sã vorbeascã azi ºi a indicat cã o va face
mai târziu”, a declarat avocatul sãu, Frank
Berton. “El a dorit sã facã uz de dreptul sãu la
tãcere, are nevoie de timp”, a adãugat Berton.
Avocatul sãu a criticat faptul cã Abdeslam se
aflã sub supraveghere video non-stop în celu-
la sa din închisoarea Fleury-Mérogis. “Se sim-
te spionat 24 din 24 de ore, astea nu sunt con-

diþii bune de încarcerare”, a acuzat Berton. Cât
despre audierea lui Abdeslam în ancheta aten-
tatelor teroriste din Paris, el este “singurul care
poate decide când va dori sã vorbeascã”, a de-
clarat Berton. Pe 27 aprilie, când a fost extrã-
dat din Belgia, Salah Abdeslam a fost inculpat
în Franþa pentru “asasinate legate de activita-
tea unei grupãri teroriste”. El a fost plasat în
detenþie provizorie la închisoarea din Fleury-
Mérogis, situatã la 26 de kilometri sud de Pa-
ris. Salah Abdeslam, în vârstã de 26 de ani, a
fost arestat pe data de 18 martie la Bruxelles,
dupã ce a fost urmãrit timp de patru luni de
autoritãþile europene.

Viktor Orban: Imigraþia necontrolatã nu este o problemã
de drepturile omului, este o chestiune de securitate

interviu pentru postul public de
radio. “Guvernul ungar vrea o
Uniune Europeanã democraticã,
ale cãrei relaþii interne, reguli pen-
tru viaþa de zi cu zi, compoziþie
etnicã ºi culturã sã fie decise de
europeni ºi nu de o elitã birocrati-

cã de la Bruxelles, care acþionea-
zã în contrast faþã de dorinþele
popoarelor europene”, a mai de-
clarat premierul ungar. Acesta a
mai adãugat cã referendumul pri-
vind cotele de imigranþi este sin-
gurul lucru de care Bruxellesul nu
poate scãpa, iar dacã referendu-
mul din Ungaria are succes,
atunci Bruxellesul va da înapoi.
Premierul ungar Viktor Orban a
mai afirmat cã Polonia ºi Ungaria,
ca de altfel ºi restul statelor cen-
tral-europene, au fost criticate
încã de când a început criza imi-
granþilor, iar acest lucru nu este un
accident. “În spatele Partidului
Democratic se aflã [...] George
Soros”, Orban insistând cã Soros
a cerut Europei sã accepte cel pu-
þin un milion de imigranþi musul-
mani, iar Ungaria a blocat acest
plan american, care a fost conce-
put de Soros. Guvernul Viktor

Orban a luat mãsuri dure pentru a
bloca venirea imigranþilor extraco-
munitari în spaþiul Uniunii Europe-
ne. În septembrie 2015, România,
Cehia, Slovacia ºi Ungaria au vo-
tat, în Consiliul UE pentru Justiþie
ºi Afaceri Interne, împotriva sis-
temului de relocare a imigranþilor
conform unor cote obligatorii, dar
schema de distribuire a 160.000 de
refugiaþi a fost aprobatã. Recent,
Comisia Europeanã a propus un
sistem permanent de distribuire a
refugiaþilor în þãrile Uniunii Euro-
pene, statele putând refuza timp de
un an primirea extracomunitarilor,
achitând în schimb contribuþii de
250.000 de euro pentru fiecare
imigrant refuzat. Polonia, Ungaria
ºi Cehia au anunþat cã se opun ini-
þiativei Comisiei Europene de cre-
are a unui sistem permament de
distribuire a imigranþilor pe bazã de
cote obligatorii.
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DISPOZIÞIA NR. 3298
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art. 39 alin.1 ºi art.68 alin.1 din Legea nr.215/
2001 republicatã, privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Craiova în
ºedinþã ordinarã în data de 26.05.2016, ora 10,00 în Sala Mare a
Primãriei Municipiului Craiova

     ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea situaþiilor financiare anuale
ale municipiului Craiova ºi a raportului de performanþã, pe anul 2015.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea situaþiilor financiare anuale
ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public ºi Fondului
Locativ Craiova, pe anul 2015.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea situaþiilor financiare anuale
ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2015.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea situaþiilor financiare anuale
ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2015.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea situaþiilor financiare anuale
ale S.C. Pieþe ºi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2015.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de ve-
nituri ºi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de ve-
nituri ºi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2016.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de ve-
nituri ºi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecþioase ºi Pneumofti-
ziologie „Victor Babeº” Craiova, pe anul 2016.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului general
consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2016.

10. Proiect de hotãrâre privind mandatarea reprezentantului Consiliu-
lui Local al Municipiului Craiova-dl. Pîrvulescu Ionuþ Cosmin, de a
vota ordinea de zi în Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor S.C.
Compania de Apã „Oltenia” S.A., din data de 30.05.2016.

11. Proiect de hotãrâre privind mandatarea reprezentantului Consiliu-
lui Local al Municipiului Craiova-dl. Pîrvulescu Ionuþ Cosmin, de a
vota ordinea de zi în Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor S.C.
Compania de Apã „Oltenia” S.A., din data de 17.06.2016.

12. Proiect de hotãrâre privind alocarea din bugetul local al munici-
piului Craiova, pe anul 2016, a unei sume pentru premierea elevilor
olimpici craioveni cu rezultate excepþionale la diferite materii la fazele
naþionale ºi internaþionale ale concursurilor ºcolare din anii 2014-2015,
2015-2016 ºi a profesorilor îndrumãtori, a echipei de volei masculin
S.C.M.”U” Craiova ºi a antrenorilor sãi, precum ºi a altor sportivi
campioni.

13. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Lo-
cal al Municipiului Craiova nr.156/2016 referitoare la asocierea munici-
piului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu Asocia-
þia „Palmyra-Fest” Târgoviºte, în vederea susþinerii manifestãrilor prile-
juite de „Ziua Municipiului Craiova 2016”- ediþia a XX-a.

14. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente lunare gra-
tuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoane-
le cu handicap accentuat ºi grav, cât ºi pentru însoþitorii, asistenþii per-
sonali ºi asistenþii personali profesioniºti ai acestora, din municipiul Cra-
iova, pentru luna iunie 2016.

15. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei Regiei Auto-
nome de Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craio-
va, pentru anul 2016.

16. Proiect de hotãrâre privind aprobarea schimbului de locuinþe so-
ciale între titularii contractelor de închiriere nr.172402/2012 ºi nr.953/
2015.

17. Proiect de hotãrâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea
ordinii de prioritate în soluþionarea cererilor de locuinþe ºi în repartiza-
rea locuinþelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Craiova.

18. Proiect de hotãrâre privind aprobarea cotei autoritãþii publice lo-
cale, la stabilirea chiriei pentru titularii de locuinþe ANL care au împlinit
vârsta de 35 de ani.

19. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de în-
chiriere care au ca obiect locuinþe pentru tineri destinate închirierii, con-
struite prin programe de investiþii la nivel naþional.

20. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de concesiu-
ne nr.34791/2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova
ºi Cabinet Medical dr.Lacusta Damaianthy S.R.L.

21. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de concesiu-
ne nr.48423/2007  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova
ºi Sollosy Mihaela, medic titular, reprezentant legal al unitãþii medico-
sanitare cu personalitate juridicã S.C. Omni Med Laborator S.R.L.

22. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de concesiu-
ne nr.34111/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova
ºi Voicescu Cornelia, medic titular al Cabinetului Medical Individual
dr.Voicescu Cornelia.

23. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de asociere
nr.2/1997 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi Mc
Donald2 s România S.R.L..

24. Proiect de hotãrâre privind însuºirea raportului de evaluare având
ca obiect stabilirea nivelului minim al redevenþei pentru spaþiile cu desti-
naþie de cabinete medicale, proprietate privatã a municipiului Craiova,
aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

25. Proiect de hotãrâre privind aprobarea scoaterii la licitaþie publicã,
în vederea închirierii, pe o perioadã de 4 ani, a terenurilor/spaþiilor apar-
þinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieþele mu-
nicipiului Craiova ºi Târgul Municipal Craiova.

26. Proiect de hotãrâre privind aprobarea tariful de închiriere a spaþii-
lor cu destinaþia de birouri din incinta Centrului de Sprijin al IMM-urilor
Craiova.

27. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor apar-
þinând domeniului privat al municipiului Craiova.

28. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor apar-
þinând domeniului public al municipiului Craiova.

29. Proiect de hotãrâre privind aprobarea tarifelor pentru desfãºura-
rea serviciului de ecarisaj, propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

30. Proiect de hotãrâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea
de dezinsecþie, dezinfecþie, deratizare ºi dezinsecþia cu avionul, propuse
de S.C. Salubritate Craiova S.R.L..

31. Proiect de hotãrâre privind aprobarea tarifelor pentru activitãþile
date în gestiune directã Regiei Autonome de Administrare a Domeniului
Public ºi Fondului Locativ Craiova.

32. Proiect de hotãrâre privind aprobarea tarifelor pentru desfãºurarea
activitãþii de întreþinere ºi reparare a strãzilor cu îmbrãcãminte din pavaj
de piatrã brutã, piatrã spartã ºi amestec optimal, în municipiul Craiova.

33. Proiect de hotãrâre privind modificarea planului de investiþii al
S.C. Compania de Apã „Oltenia” S.A., aferent activelor date în admi-
nistrare sau concesiune, cu finanþare din fondul Întreþinere, Înlocuire,
Dezvoltare, pentru anul 2016.

34. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Lo-
cal al Municipiului Craiova nr.120/2016 referitoare la tarifele pentru
bilete ºi abonamente aferente transportului public de persoane, prin cur-
se regulate, efectuat de cãtre R.A.T. SRL, în municipiul Craiova.

35. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
referitor la reglementarea zonei cu interdicþie de construire, pânã la apro-
barea documentaþiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal-zona Eroii Sa-
nitari, din municipiul Craiova.

36. Întrebãri ºi interpelãri.

                                                             Emisã azi 20.05.2016

               PRIMAR,                                  PT. SECRETAR,

    Lia-Olguþa VASILESCU                    Ovidiu MISCHIANU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Diana DÃRAC
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Anunþul tãu!
ASOCIAÞIA DONEAZÃ SPE-

RANTA EGB, cu sediul în Gaia co-
muna Murgaºi, Nr. 183, Dolj anunþã
publicul interesat asupra elaborãrii
primei versiuni a PUZ CONSTRUI-
RE COMPLEX SOCIAL- MEDICAL ªI
EDUCAÞIONAL D+P+3, ÎMPREJ-
MUIT, BAZIN ETANª VIDANJABIL,
PUÞ FORAT, AMENAJARE INCINTÃ
localitatea Bucovãþ, T 140, P 378, ju-
deþul Dolj ºi declanºarea etapei de
încadrare pentru obþinerea avizului
de mediu. Consultarea primei ver-
siuni a planului se poate realiza la
sediul APM Dolj, str. Petru Rareº
nr.1, Craiova, judeþul Dolj, site-ul
APM Dolj, http://apmdj.anpm.ro. Co-
mentariile ºi sugestiile se vor trans-
mite în scris la sediul APM Dolj, în
termen de 18 zile calendarisatice de
la data prezentului anunþ.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare privind administra-

þia publicã localã,
D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de 26.05.2016, ora 14,00 la sediul
consiliului judeþean.

        ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:

1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Muzeului Olteniei
Craiova, pe anul 2016.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile
primite de ªcoala Gimnazialã Specialã ”Sf. Mina”, pe anul 2016.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetului propriu al judeþului Dolj pe primele 3 luni ale anului
2016 ºi execuþiei bugetului instituþiilor publice ºi a activitãþilor finanþate integral sau parþial din venituri proprii pe
primele 3 luni ale anului 2016.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului propriu al judeþului Dolj pe anul 2016.
5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea plãþii cotizaþiei ce revine Consiliului Judeþean Dolj în calitate de mem-

bru al Adunãrii Regiunilor Europene.
6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea plãþii cotizaþiei actualizate ce revine Consiliului Judeþean Dolj în calitate

de membru al Uniunii Naþionale a Consiliilor Judeþene din România.
7. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului Judeþului Dolj la S.C. Compania de Apã ”Oltenia”

S.A. pentru a vota materialele supuse aprobãrii în adunarea generalã ordonarã din data de 30.05.2016.
8. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului Judeþului Dolj la S.C. Compania de Apã ”Oltenia”

S.A. pentru a vota rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al societãþii pe anul 2016.
9. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor Judeþului Dolj la Societatea pentru Lucrãri de Dru-

muri ºi Poduri Dolj S.A. sã aprobe modificarea organigramei, a statului de funcþii ºi a regulamentului de organizare ºi
funcþionare.

9A. Proiect de hotãrâre privind asumarea funcþionalitãþii întregului traseu al DJ 552 ºi conectarea la reþeaua
TEN-T.

10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna.
11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Direcþia Publicã Comunitarã de

Evidenþã a Persoanelor Dolj.
12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii ºi a regulamentului de organizare ºi func-

þionare pentru Muzeul Olteniei Craiova.
13. Proiect de hotãrâre privind prelungirea perioadei de închiriere a unui spaþiu situat în Portul Bechet de la S.C.

A.E.P. Giurgiu Port S.A.
14. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere încheiat de Consiliul Judeþean Dolj cu

S.C. Alysor Farm S.R.L. pentru spaþiul situat la parterul Policlinicii Pleniþa.
15. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere încheiat între Consiliul Judeþean Dolj

ºi S.C. Pneumometfarm S.R.L. pentru un spaþiu situat în incinta UMS Sadova.
16. Proiect de hotãrâre privind majorarea domeniului privat al judeþului Dolj cu investiþia realizatã la imobilul situat

în Municipiul Craiova, str. Jieþului, nr.19-21.
17. Proiect de hotãrâre privind majorarea domeniului public al Judeþului Dolj cu investiþia realizatã în cadrul

proiectului ”Centru transfrontalier pentru informaþii ºi comunicaþii Dolj – Vratsa.
18. Proiect de hotãrâre privind aprobarea preþului de vânzare prin licitaþie publicã a Policlinicii Iºalniþa.
19. Proiect de hotãrâre privind majorarea domeniului privat al Judeþului Dolj cu investiþia realizatã în cadrul pro-

iectului ”Centru transfrontalier pentru informaþii ºi comunicaþii Dolj – Vratsa”.
20. Proiect de hotãrâre privind darea în administrarea Bibliotecii Judeþene ”Alexandru ºi Aristia Aman” a

investiþiei ºi dotãrilor aferente, realizate în cadrul proiectului ”Centru transfrontalier pentru informaþii ºi comunicaþii
Dolj-Vratsa”.

21. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului Local de Acþiune pentru Mediu al Judeþului Dolj.
22. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeþului Dolj.
23. Diverse – interpelãri.

ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direcþia Juridicã Administraþie Localã,
Secretariat.

    NR.235                                                        Emisã astãzi, 20.05.2016

                                                  Contrasemneazã,
     P R E ª E D I N T E,                               SECRETAR,

             ION PRIOTEASA                             GHEORGHE BARBÃRASÃ
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Anunþ public privind depunerea solicitãrii de emitere a
acordului de mediu

ORAªUL SEGARCEA anunþã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiec-
tul CONSOLIDARE, REABILITARE, MODERNIZARE,
EXTINDRE ªI DOTARE SPITAL ORÃªENESC SEGAR-
CEA propus a fi amplasat în STR. UNIRII, NR. 50, ORAª SE-
GARCEA, JUD. DOLJ.

Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
APM Dolj, Craiova, strada Petru Rareº, nr. 1, jud. Dolj ºi la
sediul PRIMÃRIEI SEGARCEA STR. UNIRII, NR.52, ORAS
SEGARCEA, în zilele de Luni - Joi între orele 8 - 16,30 ºi
vineri între orele 8-14,00.

Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj,
Mun. Craiova, strada Petru Rareº, nr. 1, Judeþul Dolj.

 ANUNT
închiriere prin licitaþie publicã a unei suprafeþe de 20 mp din incinta

fostului dispensar uman al Comunei Moþãþei, situat în comuna Moþãþei,
judeþul Dolj, aparþinând domeniului public al Comunei

U.a.t. Comuna Moþãþei, cu sediul în sat Moþãþei, comuna Moþãþei, judeþul
Dolj, str. Calea Unirii, nr. 138, telefon/fax: 0251326211/0251326340,
C.U.I.: 4553305, organizeazã, în condiþiile Legii nr. 215/2001, a adminis-
traþiei publice locale, republicatã, cu ultimele modificãri ºi completãri, ºi
în conformitate cu prevederile HCL nr. 18 din 29.05.2015 si HCL nr. 14 din
29.03.2016, licitaþie publicã pentru închirierea, pe o duratã de 5 ani, a su-
prafeþei de 20 mp din incinta fostului dispensar uman al Comunei Moþãþei,
situat în Comuna Moþãþei, judeþul Dolj, aparþinând domeniului public al co-
munei, având ca preþ de pornire 5 lei/mp/lunã.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul Primãriei Comunei Moþã-
þei, specificat anterior.

Data ºi locul de primire a ofertelor: 01.06.2016 , sediul Primãriei Comu-
nei Moþãþei, registraturã, pânã la ora 10.00.

Durata de valabilitate a ofertei: 30 de zile.
Data, ora ºi locul de deschidere a ofertelor: 01.06.2016, ora 12.00 , la

sediul Primãriei Comunei Moþãþei.
Garanþia de participare la licitaþie este de 100 lei.
Informaþii suplimentare pot fi obþinute la sediul Primãriei Comunei Moþãþei.

ANUNT
închiriere prin licitaþie publica a unei suprafeþe de 50 mp din incinta

dispensarului Comunei Moþãþei, situat în comuna Moþãþei, judetul Dolj, cu
destinaþia cabinet stomatologic, aparþinând domeniului public al Comunei

U.a.t. Comuna Moþãþei, cu sediul în sat Moþãþei, comuna Moþãþei, judeþul
Dolj, str. Calea Unirii, nr. 138, telefon/fax: 0251326211/0251326340,
C.U.I.: 4553305, organizeazã, în condiþiile Legii nr. 215/2001, a adminis-
traþiei publice locale, republicatã, cu ultimele modificãri ºi completãri, ºi în
conformitate cu prevederile HCL nr. 18 din 29.05.2015 si HCL nr. 13 din
29.03.2016, licitaþie publicã pentru închirierea, pe o duratã de 5 ani, a su-
prafeþei de 50 mp din incinta dispensarului Comunei Moþãþei, situatã în Co-
muna Moþãþei, judeþul Dolj   , aparþinând domeniului public al comunei, având
ca preþ de pornire 5,30 lei/mp/lunã.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul Primãriei Comunei Moþã-
þei, specificat anterior.

Data ºi locul de primire a ofertelor: 01.06.2016, sediul Primãriei Comu-
nei Moþãþei, registraturã, pânã la ora  10.00.

Durata de valabilitate a ofertei: 30 de zile.
Data, ora ºi locul de deschidere a ofertelor: 01.06.2016, ora 12.00 , la

sediul Primãriei Comunei Moþãþei.
Garanþia de participare la licitaþie este de 100 lei.
Informaþii suplimentare pot fi obþinute la sediul Primãriei Comunei Moþãþei.

ANIVERSÃRI
La Mulþi Ani în Sfânta
zi de Constantin ºi
Elena pentru dragul
nostru tatã, soþ, fiu
COSTI MARDIROS-
multã sãnãtate, feri-
cre, noroc, împliniri ºi
tinereþe fãrã bãtrâne-
þe. Fie ca ani care vor

veni sã-þi aducã mai
multã putere ºi liniº-
te sufleteascã, alãturi
de familie ºi cei dragi.
Te iubim COSTI ºi îþi
mulþumim pentru tot
ce ai fãcut pentru noi
ºi poate mai faci dacã
Domnul mai vrea. Ion
Mardiros.
Domnului FLORESCU
CONSTANTIN  de ziua
numelui îi urãm sãnã-
tate, fericire ºi “La
Mulþi Ani!” Familia.
Domnului profesor
CICIOS COSTAS de
ziua numelui îi urãm
sãnãtate, fericire ºi
“La Mulþi Ani!”. Fa-
milia Florescu.
Doamnei CARAMAN
ELEONORA de ziua
numelui îi urãm sã-
nãtate, fericire ºi ”L
a Mulþi Ani!”. Familia
Florescu.

OFERTE SERVICIU
ANGAJEZ bonã pentru
copil 9 luni, zona 1 Mai.
Telefon: 0767/981.173,
dupã ora 17.00.
Caut femeie îngrijire
bãtrânã. Telefon:
0752/239.777.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat la
un patron cu maºina
proprie, marca Espero,
posed permis catego-
riile B,C, D ºi E. Tele-
fon: 0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut zugrãveli, gletu-
ieli, montez parchet.
Garantez calitatea. Te-
lefon: 0755/010.296.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã semi-
decomandatã Craiovi-
þa Nouã. Telefon:
0765/291.623.
Vând garsonierã Bucu-
reºti, Dristor, 24.000
Euro. Exclus agenþii.
Telefon: 0724/167.883.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
microcentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10
- Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
3 - 4 CAMERE
Apartament 4 deco-
mandate toate îmbu-
nãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.

CASE
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Casã mare  cu toate
utilitãþile superîmbunã-
tãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.
VÂND casã+teren,
zona Izvoru Rece. Te-
lefon: 0763/359.072.

TERENURI
VÂND 800 mp intravi-
lan, Malu Mare, 9
Euro/mp. Telefon:
0768/104.581.

Proprietar, vând parce-
le 450-730 mp, Selgros,
acces dinspre Damila
ºi Casa Noastrã, intra-
vilan, curent electric, 20
euro/mp. Telefon:
0770/243.598; 0722/
264.089.
Vând teren intravilan
cartier Izvorul Rece.
Telefon: 0746/112.040.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren intravilan
4100 mp  la10 km Cra-
iova cu pomi, vie, grã-
dinã flori. Telefon:
0727/884.205.
Vând – sau schimb te-
ren intravilan 4300 mp
la 10 km de Craiova,
cadastru fãcut. Tele-
fon: 0727/884.205.
VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp,
22 Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea
tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând teren Lot 500 mp
Craiova - Cartier ªim-
nicu de Jos la DJ –
cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua Naþi-
onalã Craiova - Be-
chet, localitatea Secui.
Preþ convenabil. Tele-
fon: 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 uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 21 mai 2016

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

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

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1310 pen-
tru programul Rabla.
Telefon: 0770/ 333.559.

STRÃINE
Vând auto Volkswa-
gen Golf 4 din 2002,
înmatriculat în Româ-
nia, benzinã. Detalii la
telefon: 0768/954.944.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar- de nouã,
super întreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate 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 airba-
guri; - Geamuri Electri-
ce; Inchidere centrali-
zata; ABS; Servodirec-
tie; Xenon; - Interior re-
caro; Pret 2700 Euro,
negociabil. Relatii la
telefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, relaþii la
telefon: 0764/779.702;
0767/453.030.
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite, cu
geamuri, presã hidra-
ulicã mase plastice, 2
butelii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0774/801.619;
0351/410.383.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat armã de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.

Vând butelie aragaz.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0770/861.095.
Vând triploc în stare per-
fectã de funcþionare cu
piese de schimb rezer-
vã ºi motor rezervã. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând loc veci cimitirul
Reînvierea Bucureºti.
Telefon: 0772/042.860.
Vând þuicã. Telefon:
0747/674.714; 0745/
751.558.
VÂND familii de albine.
Telefon: 0762/602.661,
0766/676.983.
Vând cuier mare. Te-
lefon: 0742/884.839.
Vând gãini pitice CO-
CHINCHINA outoare.
Telefon: 0721/483.933.
Vând 12 bucãþi tabu-
rele din lemn melami-
nat. Telefon: 0728/
911.350.
Vând în Iºalniþa: pom-
pã 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. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând combinã JOHN
DEERE-730. Telefon
0772/096.357.
Vând covor persan
2200/1800 bine întreþi-
nut - 80 lei, cruce mar-
murã scrisã 1200/400/
100- 80 lei, sãpun de
casã 5 lei kg, televizor
color Grunding cu tele-
comandã - 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând COMBINÃ CP.12
ºi LADA 1025 (eventual
subansamble). Tele-
fon: 0730/304.591.

Vând TV color D- 102
cm, cãrucior handica-
pat, pat mecanic, sche-
lã construcþii, sobã cã-
rãmidã completã, poli-
zor 2500W. Telefon:
0768/083.789.
Vând 8 jaluzele metali-
ce (4 gri ºi 4 albe). Te-
lefon: 0251/452.233.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã de cusut
Ileana, maºinã Singer,
casã de marcat Sam-
sung pentru firme. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pantofi
militari noi piele negru,
piese Dacia noi, calcu-
lator instruire copii prin
televozor, telefon Ebo-
da sigilat, piei bovinã
ºi oaie vopsite. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând loc de veci Sineas-
ca douã gropi suprapu-
se, 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 jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu  20
litri noi, reductor oxigen
sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoare
gaz sobã D 600.  Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu
3 roþi - 60 lei negocia-
bil, cãruþ copil sport -
50 lei. Telefon: 0351/
181.202.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Telefon:
0351/459.314.

Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj
5 litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de trico-
tat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Telefon:
0770/687.430.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Caut electrician pentru
un Volvo, cãrucior pen-
tru copii, televizor Gol-
dstar, maºinã de cusut
Ileana, bicicletã copii, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti. Telefon: 0729/
977.036.

Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închiriere pe
termen lung proprieta-
te P+1 cu 9 camere ºi
terasã de 60 mp în Brã-
deºti, cu teren 8000
mp deschidere la stra-
dã 28 ml, utilitãþi, apã
Izvarna. Telefon:
0744/530.451.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
ultracentral. Prefer fa-
milie intelectuali. Tele-
fon: 0756/790.172.
APARTAMENT 2 ca-
mere semidecoman-
dat, complet mobilat ºi
utilat, zona Brazdã -
Vivaro. Telefon: 0767/
981.173, dupã ora
17.00.

Primesc în gazdã. Te-
lefon: 0762/850.986.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez teren pentru
amplasare a 5 maga-
zine între blocuri vad
foarte bun. posibilitate
de cumpãrare. Tele-
fon: 0761/665.763.
Închiriez Restaurant
50 locuri (Piaþa Gã-
rii). Telefon: 0744/
629.775.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Caut un dulgher cu
aprig, pentru o con-
strucþie de ºopron din
lemne, acoperit cu þiglã
veche lg.3/4 m. Pârvu
Silvia comuna Periºoru
Nou - Fleaºca.
Caut depanator maºi-
nã de scris. Telefon:
0251/415.586.
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Reprezentantele României pe
tabloul principal de simplu al tur-
neului de Mare ªlem de la Roland
Garros, Paris, ºi-au aflat, ieri, ad-
versarele din primul tur de la Ro-
land Garros (22 mai – 5 iunie), dar
ºi traseul spre fazele finale, potri-
vit site-ului oficial al competiþiei.

Simona Halep (24 de ani, lo-
cul 6 în clasamentul mondial): A
avut parte de o tragere accesibi-
lã. Ea va debuta cu japoneza Nao
Hibino (21 de ani, poziþia 70
WTA). Sportiva niponã preferã
suprafeþele rapide ºi a disputat
doar 13 meciuri pe zgurã în ca-
rierã. Cele douã se vor întâlni
pentru prima datã.

Simona nu se aflã pe aceeaºi
jumãtate de tablou cu americanca
Serena Williams (numãrul 1 mon-
dial), dar se aflã pe aceeaºi parte
cu Irina Begu, cu care se poate
înfrunta în semifinale. Totodatã,
prima adversarã cu adevãrat difi-
cilã pentru Halep urmeazã sã apa-
rã, teoretic, abia în sferturi.

Iatã posibilele adversare ale Si-
monei Halep în drumul spre a doua
finalã: Turul 2 – Carina Witthoeft
/ Zarina Diyas; Turul 3 – Mirjana
Lucic Baroni; Optimi – Samantha
Stosur / Lucie Safarova; Sferturi
– Agnieszka Radwanska / Sara
Errani; Semifinale – Garbine Mu-
guruza / Petra Kvitova / Svetlana
Kuznetsova / Irina Begu.

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Anul trecut, Simona Halep a
fost eliminatã în turul 2 la Paris.
În 2014, constãnþeanca a ajuns
pânã în finalã, unde a fost învin-
sã de rusoaica Maria ªarapova.

Irina Begu (25 de ani, locul 28
WTA): Va juca în primul tur cu
americanca Bethanie Mattek-
Sands (31 de ani, 88 WTA). Mat-
tek-Sands este o specialistã a su-
prafeþelor rapide, fãrã multe vic-
torii pe zgurã în timpul unui se-
zon. Totuºi, în 2013, americanca
a ajuns pânã în optimile turneului
de la Roland Garros. Interesant
este cã Begu ºi Mattek-Sands s-
au întâlnit ºi anul trecut în primul
tur la Roland Garros, iar român-
ca s-a impus cu scor 6-4, 7-6 (6).
Mai mult, bilanþul confruntãrilor
directe este 4-0 pentru Irina.

Dacã trece de primul tur, Begu
va juca împotriva învingãtoarei din
partida Coco Vandeweghe (SUA)
– Naomi Broady (Marea Britanie).
În turul 3, Irina ar putea da piept
cu italiana Roberta Vinci, a ºaptea
favoritã a turneului.

Irina Begu a atins cel puþin sfer-
turile de finalã la ultimele trei tur-
nee importante la care a evoluat,
Charleston, Madrid ºi Roma, iar
acest lucru i-a conferit statutul de
cap de serie la Roland Garros. În
2015, Begu s-a oprit în turul 3 la
Openul Franþei.

Monica Niculescu (28 de ani,

locul 35 WTA):  Începe în com-
pania unei reprezentante a gazde-
lor, Pauline Parmentier (30 de ani,
95 WTA). Parmentier preferã su-
prafeþele de zgurã. Bilanþui întâl-
nirilor directe este 5-2 în favoa-
rea româncei.

Dacã va avansa în turul se-
cund, Niculescu va juca împotri-
va învingãtoarei din partida Irina
Falconi (SUA) – Mona Barthel
(Germania). În turul 3, Monica s-
ar putea confrunta cu elveþianca
Timea Bacsinszky, favorita cu
numãrul 8 la Paris.

În 2015, Monica Niculescu a
pierdut în primul tur al turneului
de la Roland Garros.

Alexandra Dulgheru (26 de
ani, locul 129 WTA): O va înfrun-
ta pe belgianca Yanina Wickmay-
er (26 de ani, 52 WTA) în primul
tur la Roland Garros. Wickmayer
conduce cu 4-0 la întâlnirile di-
recte, dar belgianca nu a avut re-
zultate notabile pe zgurã de-a lun-
gul carierei.

Dacã trece de primul tur, Dul-
gheru va juca împotriva învingã-
toarei din partida Ekaterina Ma-
karova (Rusia) - Varvara Lepcen-
ko (SUA). În turul 3, Alexandra
ar putea da piept cu Garbine Mu-
guruza (Spania), a patra favoritã
la Openul Franþei.

În 2015, Alexandra Dulgheru
a fost eliminatã în turul secund

la Paris.
Pe tablul prinicipal se va afla

ºi Sorana Cîrstea (26 de ani, 99
WTA), care a trecut, ieri, de al
treilea tur al calificãrilor, 6-3,
6-0 cu belgianca Elise Mertens

(180 WTA). Târgoviºteanca ºi-a
aflat adversara asearã, la fel ca
ºi Adrian Ungur (31 ani, 204
ATP), singurul nostru reprezen-
tant pe tabloul masculin, venit
de asemenea din calificãri.

Sâmbãtã

DIGI SPORT 1

14:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Dunãrea
Cãlãraºi – Farul Constanþa / 17:00, 19:30 –
FOTBAL – Liga I: FC Voluntari – Petrolul
Ploieºti, Concordia Chiajna – CFR Cluj / 21:45
– FOTBAL Italia – Cupa, finala: Juventus –
Milan.

DIGI SPORT 2

10:00, 13:30 – MOTO GP – Marele Pre-
miu al Italiei: sesiune de antrenamente ºi cali-
ficãri / 18:00 – HANDBAL (F) – Cupa Ro-
mâniei, finala, la Cluj Napoca: învingãtoarele
din partidele HCM Baia Mare – CSM Bucu-
reºti ºi FC Dunãrea Brãila – HCM Roman /
20:00 – GIMNASTICÃ – FIG World Chal-
lenge: ziua 1 / 4:00 – CURSE DE TURISME
– Nascar – Charlotte Motor Speedway.

DIGI SPORT 3

16:00 – TENIS (F) – Turneul de la Stras-
bourg, în Franþa: finala / 20:00 – BASCHET
(M) – Liga Naþionalã, finala, meci 1: CSM
CSU Oradea – BC Mureº.

DIGI SPORT 4

CURSE DE TURISME: 11:45 – FIA F3
(cursa 1), 14:45 – Porsche Carrera Cup (cursa
1), 15:45 – Euroformula Open (cursa 1), 16:30
– International GT Open (cursa 1), 18:30 –
DTM Spielberg (cursa 1).

DOLCE SPORT 1

14:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Dunãrea
Cãlãraºi – Farul Constanþa / 17:00, 19:30 –
FOTBAL – Liga I: FC Voluntari – Petrolul

Ploieºti, Concordia Chiajna – CFR Cluj / 22:00
– FOTBAL Franþa – Cupa, finala: Marseille –
Paris SG.

DOLCE SPORT 2

15:30 – CURSE DE TURISME – Formula
E / 18:30 – RUGBY – Cupa României, finala:
Timiºoara Saracens – CSM ªtiinþa Baia Mare
/ 21:00 – FOTBAL Germania – Cupa, finala:
Bayern Munchen – Dortmund.

SPORT.RO

19:30 – FOTBAL Anglia – Cupa, finala:
Crystal Palace – Manchester United.

EUROSPORT 1

11:00 – ÎNOT – Campionatul European,
în Regatul Unit, la Londra / 14:00 – CICLISM
– Turul Italiei: etapa a 14-a (Alpago – Corva-
ra) / 18:45 – ÎNOT – CE, la Londra / 20:30 –
CÃLÃRIE - Circuitul Campionilor Global, în
Spania, la Madrid / 0:00 – CICLISM – Turul
Californiei, în SUA: etapa a 7-a.

EUROSPORT 2

16:00 – TENIS (M) – Turneul de la Gene-
va, în Elveþia: finala / 19:00 – FOTBAL - Cam-
pionatul European UEFA U-17, în Azerbai-
djan, la Baku: finala / 22:00, 0:00 – FOTBAL
SUA/Canada – MLS: New York City – New
York Red Bulls, Chicago Fire – Houston Dy-
namo.

LOOK TV

19:30 – FOTBAL – Liga I: Concordia Chiaj-
na – CFR Cluj.

LOOK PLUS

17:00 – FOTBAL – Liga I: FC Voluntari –

Petrolul Ploieºti.

Duminicã

DIGI SPORT 1

11:00, 14:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Gaz
Metan Mediaº – FCM Baia Mare, Rapid Bu-
cureºti – Academica Clinceni / 17:00, 19:30
– FOTBAL – Liga I: CS U Craiova – CSMS
Iaºi, ACS Poli Timiºoara – FC Botoºani / 22:30
– FOTBAL Spania – Cupa, finala: Barcelona
– Sevilla.

DIGI SPORT 2

9:45, 11:00, 12:00 – MOTO GP – Marele
Premiu al Italiei: încãlziri ºi cursa / 16:00 –
GIMNASTICÃ – FIG World Challenge: ziua
2 / 20:00 – HANDBAL (M) – Cupa EHF, fi-
nala, manºa retur: ABC U Minho – Benfica /
22:15, 0:30 – FOTBAL Argentina – Primera
Division: San Lorenzo – Banfield, Boca Ju-
niors – Defensa y Justicia.

DIGI SPORT 3

15:30 – FOTBAL Belgia – Pro League:
Gent – Genk / 19:00 – ATLETISM – Dia-
mond League.

DIGI SPORT 4

CURSE DE TURISME: 10:30 – Porsche
Carrera Cup (cursa 2), 12:15 – FIA F3 (cur-
sa 3), 13:45, 16:00 – DTM Spielberg (cursa
2), 17:30 – International GT Open (cursa 2).

DOLCE SPORT 1

11:30, 14:00 – FOTBAL – Liga a II-a:
Chindia Târgoviºte – FC Braºov, Rapid Bu-
cureºti – Academica Clinceni / 17:00, 19:30
– FOTBAL – Liga I: CS U Craiova – CSMS

Iaºi, ACS Poli Timiºoara – FC Botoºani /
4:00 – BASCHET NBA.

DOLCE SPORT 2

18:30 – HANDBAL (M) – Germania: Mel-
sungen – Kiel.

SPORT.RO

19:15 – FOTBAL – Meci amical: Anglia –
Turcia.

EUROSPORT 1

11:00 – ÎNOT – Campionatul European,
în Regatul Unit, la Londra / 12:00 – TENIS
– Turneul de la Roland Garros, în Franþa, la
Paris: ziua 1 / 15:30 – CICLISM – Turul
Italiei: etapa a 14-a (Castelrotto – Alpe di
Siusi) / 19:00 – TENIS – Turneul de la Ro-
land Garros / 23:00 – CICLISM – Turul
Californiei, în SUA: etapa a 8-a / 2:00 –
FOTBAL SUA/Canada – MLS: Los Angeles
Galaxy – San Jose Earthquakes.

EUROSPORT 2

12:00 – TENIS – Turneul de la Roland
Garros, în Franþa, la Paris: ziua 1.

LOOK TV

15:30 – FOTBAL Belgia – Pro League:
Gent – Genk / 19:30 – FOTBAL – Liga I:
ACS Poli Timiºoara – FC Botoºani / 22:15,
0:30 – FOTBAL Argentina – Primera Divisi-
on: San Lorenzo – Banfield, Boca Juniors –
Defensa y Justicia.

LOOK PLUS

17:00 – FOTBAL – Liga I: CS U Craiova
– CSMS Iaºi.
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CS Podari o primeºte, astãzi, pe Concordia
Chiajna II, formaþie care i-a aplicat, alãturi de
CS ªtefãneºti – o altã grupare din Ilfov, cel mai
drastic eºec stagional de pânã acum, partida din
tur încheindu-se cu un scor de neprezentare, 0-
3. Jucãtorii pregãtiþi de cãtre Florin ªoavã vin
dupã trei runde de zero puncte, iar cel mai de
curând s-au vãzut întrecuþi de fruntaºa SCM Pi-
teºti, 1-2 în Trivale. În schimb, Chiajna n-a pier-
dut în precedentele cinci încleºtãri ºi se prezintã

pe Municipalul podãrean dupã un 2-0, “acasã”,
cu FC Aninoasa.

Partida va fi arbitratã de o brigadã din Râmni-
cu-Vâlcea, compusã din Gheorghe Alin Olaru,
Marian Silviu Costache ºi Elena Roxana Mazilu.
Observatori vor fi Elena Muºetoiu (Piteºti) ºi
Gheorghe Croitoru (Drobeta Turnu Severin).

CS Universitatea II Craiova ºi ACSO Filiaºi, ce-
lelalte reprezentante ale Doljului în ultimul eºalon
naþional, au jucat asearã dupã închiderea ediþiei.

SERIA 3 – Etapa a 24-a
Sâmbãtã, ora 18:00: CS PODARI – Concordia Chiajna II, Sporting

Roºiori – CS Afumaþi, CS ªtefãneºti – Atletic Bradu, FC Aninoasa –
Urban Titu, Dinicu Golescu Câmpulung – FC Voluntari II, AFC Hãrman
– Sporting Turnu Mãgurele. SCM Piteºti va câºtiga cu 3-0, la “masa
verde”, meciul cu Inter Olt, deoarece formaþia din Slatina s-a retras din
competiþie (clasamentul nu include acest rezultat).

1. Afumaþi 47 8. ªtefãneºti 30
2. Piteºti 47 9. Chiajna II 29
3. Voluntari II 46 10. PODARI 25
4. Dinicu G. 42 11. Aninoasa 22
5. Mãgurele 42 12. Hãrman 16
6. Roºiori 35 13. Titu 13
7. Bradu 34
* - un joc mai puþin.

SERIA 4 – Etapa a 28-a
Vineri dupã închiderea ediþiei: CS U CRAIOVA II – ACS ASU Poli

Timiºoara, Naþional Sebiº – ACSO FILIAªI, Pandurii Tg. Jiu II – Mine-
rul Motru, Cetate Deva – Millenium Giarmata, Nuova Mama Becichere-
cu Mic – Mãgura Cisnãdie.

Sâmbãtã, ora 18:00: Performanþa Ighiu – CSM Lugoj, CS Ineu –
Metalurgistul Cugir. FC Hunedoara stã.

1. ASU Poli 55 9. Lugoj 34
2. Ighiu* 54 10. Cisnãdie 33
3. Cugir 51 11. Ineu 28
4. Sebiº* 44 12. CRAIOVA II 27
5. Hunedoara* 41 13. FILIAªI 19
6. Deva 40 14. Giarmata 19
7. Pandurii II 35 15. Motru 18
8. Becicherecu 35
* - un joc în plus.

Ca ºi etapa trecutã, echipele ce se luptã la
titlul judeþean, Cetate, Calafat ºi Cârcea, dau
piept cu formaþiile din partea inferioarã a
clasamentului. Mai ales în contextul în care
toatã joacã pe propriul teren, vreo sincopã
pare puþin probabilã, dacã luãm în calcul
cele petrecute în turul acestui play-off , cât
ºi în meciurile din sezonul regulat, de
asemenea de acasã, toate încheiate cu
succese pe linie ale celor trei. În aceeaºi
ordine, la Cetate cu Bechet a fost 3-2 ºi 4-2,
la Calafat cu Ostroveni a fost 3-0 ºi 4-2, iar
la Cârcea cu Segarcea a fost 7-1 ºi 3-1. Un
oarece echilibru ar fi la prima dintre aceste
dispute, însã e greu de crezut cã liderul
Cetate va irosi ceva din avantajul luat.

Marile bãtãlii pentru “coroanã” vor
debuta etapa ce vine cu Cârcea – Calafat,
urmate apoi de Cetate – Cârcea ºi Calafat –
Cetate.

LIGA A IV-A

Auspicii extrem de favorabile
pentru pretendentele la “coroanã”

Play-off – etapa a 7-a
Sâmbãtã, ora 11:00: Tractorul Cetate – ªtiinþa Da-

nubius Bechet, Dunãrea Calafat – Recolta Ostroveni,
Viitorul Cârcea – Progresul Segarcea.

1. Cetate 41 4. Ostroveni 28
2. Calafat 38 5. Bechet 26
3. Cârcea 37 6. Segarcea 19
Primul loc accede într-un baraj de promovare.

Play-out – etapa a 7-a
Sâmbãtã, ora 10:00/11:00: Metropolitan Iºalniþa –

ªtiinþa Malu Mare, Dunãrea Bistreþ – Luceafãrul Craio-
va. Unirea Leamna stã, deoarece SIC Pan Unirea s-a
retras din campionat.

1. Bistreþ 26 4. Luceafãrul* 7
2. Iºalniþa 24 5. Malu Mare 4
3. Leamna 10
* - un joc mai puþin.
Ultimul loc retrogradeazã.

SERIA 1 – Etapa a 24-a
Progresul Ciupercenii Vechi –

Avântul Rast, SC Poiana Mare –
Viitorul Vârtop, Unirea Vela –
Fulgerul Maglavit, Viitorul
Dobridor – Recolta Galicea
Mare, Vânãtorul Desa – Avântul
Giubega, Flacãra Moþãþei –
Viitorul Ciupercenii Noi, Victoria
Pleniþa – Voinþa Caraula.

Clasament (primele 5): 1.
Poiana Mare 51p, 2. Rast 51p,
3. Giubega 49p, 4. Pleniþa 46p (-
1 joc), 5. Moþãþei 43p (- 1 joc).

SERIA 2 – Etapa a 27-a
Aktiv Padea – Dunãrea

Gighera, Viitorul Siliºtea Crucii
– Progresul Cerãt, Viitorul
Mãceºu de Sus – Progresul
Bãileºti, Unirea Goicea –
Recolta Mãceºu de Jos, Dunã-
rea Negoi – Fulgerul Întorsura,
Triumf Bârca – Recolta Seaca
de Câmp, Gloria Catane –
Viitorul Giurgiþa. Recolta
Urzicuþa stã.

Clasament (primele 5): 1.
Cerãt 64p (- 1 joc), 2. Mãceºu
S. 62p (- 1 joc), 3. Bãileºti 58p
(- 1 joc), 4. Goicea 49p (- 1
joc), 5. Urzicuþa 47p.

SERIA 3 – Etapa a 24-a
AS Rojiºte – Avântul Daneþi,

Viitorul Sadova – Unirea
Amãrãºtii de Jos, Fulgerul
Mârºani – Avântul Dobreºti,
Progresul Amãrãºtii de Sus –
Viitorul Gângiova, Victoria
Cãlãraºi – Victoria ªtiinþa
Celaru, Ajax Dobroteºti –
Unirea Tricolor Dãbuleni.

LIGA A V-A
Duminicã

Unirea Tâmbureºti stã.
Clasament (primele 5): 1.

Celaru 44p (- 1 joc ), 2. Amãrãº-
tii S. 42p (- 1 joc ), 3. Tâmbu-
reºti 38p, 4. Dobroteºti 37p (- 1
joc), 5. Rojiºte 35p (- 1 joc).

SERIA 4 – Etapa a 24-a
Progresul Castranova –

Avântul Pieleºti, Viitorul Ghin-
deni – Sporting Leu, Flacãra
Drãgoteºti – Arena Bulls
Preajba, Viitorul Coºoveni –
Progresul Mischii, Atletico
Zãnoaga – Luceafãrul Popânzã-
leºti, Viitorul Teasc – Viitorul II
Cârcea, Unirea Câmpeni –
Voinþa Puþuri.

Clasament (primele 5): 1.
Castranova 62p, 2. Cârcea II
50p, 3. Mischii 47p, 4. Leu
47p, 5. Ghindeni 44p (- 1 joc).

SERIA 5 – Etapa a 24-a
Rapid Potmelþu – AS Gre-

ceºti, Viitorul Valea Fântânilor –
Vulturul Cernãteºti, AS Pietroaia
– Fortuna Craiova, Jiul Breasta
– ªtiinþa Calopãr, AS Scãieºti –
Inter Secui, Voinþa Belcin –
Viitorul ªtiinþa Craiova. Voinþa
Raznic stã.

Clasament (primele 5): 1.
Secui 51p (- 1 joc), 2. Belcin
41p (- 1 joc), 3. Scãieºti 39p (-
1 joc), 4. Cernãteºti 36p, 5.
Calopãr 35p (- 1 joc).

În afarã de partida Progresul
Castranova – Avântul Pieleºti,
programatã cu începere de la
ora 10:00, toate celelalte vor
debuta la ora obiºnuitã, 11:00.

LIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-A
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

CSMS Iaºi: Grahovac – I. Voi-
cu, Frãsinescu, Creþu, Þigãnaºu –
Nuno Viveiros, Mitic, V. Gheorghe,
Llulaku - Golubovic, Andrei Cris-
tea. Antrenor: Nicolo Napoli. Re-
zerve: Caparco – Bãdic, Bosoi,
Enescu, Saric, Goge, Piccioni.

Universitatea Craiova – CSMS Iaºi
Stadion: „Extensiv”, duminicã, ora 17

Universitatea Craiova: L. Popes-
cu – Dumitraº, Popov, Acka, Vã-
tãjelu – Bãluþã, Madson, Zlatinski,
Bancu – Nuno Rocha, Mãzãrache.
Antrenor: Daniel Mogoºanu. Rezer-
ve: Vlad – Achim, Iliev, R. Petre,
Ciocotealã, Mateiu, Herghelegiu.

Universitatea Craiova este la
mâna propriilor rezultate în ten-
tativa de a obþine locul 7, care
o calificã în preliminariile Eu-
ropa League. Dacã vor câºtiga
ultimele trei jocuri din play-out,
alb-albaºtrii îºi vor îndeplini
obiectivul ºi, dupã pãrerea an-
trenorului Daniel Mogoºanu,
vor salva sezonul. Tehnicianul
spune cã Universitatea meritã
sã joace în Europa ºi meciul
cu Iaºiul va fi o adevãratã fi-
nalã, cel mai important joc al
stagiunii. „Chiar dacã lupta
pentru cupe se va da în trei pe
final de campionat, pentru noi
meciul de duminicã este finala
pentru Europa League, un joc
de totul sau nimic. Locul 7 ar
încununa acest sezon cu o ca-
lificare în cupele europene. Pen-
tru noi este cel mai important
moment din acest campionat.
Cei care vor intra pe teren tre-
buie sã dea totul în aceastã par-
tidã. Este un joc care poate
salva sezonul. Ne batem pen-
tru obiectivul pe care-l avem,
echipa meritã cu prisosinþã sã
ajungã pe locul 7. Ne dorim sã
rãzbunãm ocaziile avute în ul-
timele douã jocuri, dar este im-
portant sã fim atenþi ºi pe faza
defensivã. Vom întâlni o echi-
pã care se organizeazã bine,
care nu lasã spaþii în apãrare,
dar suntem capacitaþi sã ne
batem pentru fiecare minge.
Lotul este destul de restrâns,
dar nu cãutãm scuze. Au fost
ceva probleme de indisciplinã,
dar acum s-au rezolvat ºi sper
ca toþi jucãtorii sã se concen-
treze pe meciul de duminicã“
a spus  Daniel  Mogoºanu.
„Mogo” nu se poate baza pe
atacantul Andrei Ivan, plecat
în Italia cu lotul naþional ºi pe
Kay, trimis la echipa a doua,
însã au revenit Iliev, Mateiu ºi
Hergheligiu, primul dupã o
problemã medicalã, ceilalþi doi
dupã o suspendare primitã din
partea clubului pentru indisci-
plinã. Mogoºanu a evitat sub-
iectul înlocuirii sale cu Edi
Iordãnescu: „Mã deranjeazã cã
se vorbeºte de alþi antrenori
cât eu încã sunt aici. Sunt lu-
cruri care, dacã se vor întâm-
pla, vizeazã altã perioadã, noi
trebuie sã fim concentraþi doar

Finala pentru Europa LeagueFinala pentru Europa LeagueFinala pentru Europa LeagueFinala pentru Europa LeagueFinala pentru Europa League
Universitatea Craiova ºi CSMS Iaºi

disputã duminicã meciul care
poate fi decisiv pentru ultimul loc

de cupã europeanã

1. CSMS Iaºi 11 4 4 3 11-9  35
2. CFR Cluj 11 5 4 2 20-7  33
3. „U”Craiova 11 5 2 4 14-11  33
4. Botoºani 11 5 3 3 20-17  31
5. Concordia 11 5 4 2 15-11  28
6. Voluntari 11 3 1 7 11-18  22
7. ACS Poli 11 1 4 6 11-24  20
8. Petrolul 11 4 2 5 9-13  18

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

Clasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-out

FC Voluntari – Petrolul, sâmbãtã, ora 17

Concordia – CFR Cluj, sâmbãtã, ora 19.30

“U” Craiova – CSMS Iaºi, duminicã, ora 17

ACS Poli – FC Botoºani, duminicã, ora 19.30

Play-out-ul Ligii I - etapa a XII-aPlay-out-ul Ligii I - etapa a XII-aPlay-out-ul Ligii I - etapa a XII-aPlay-out-ul Ligii I - etapa a XII-aPlay-out-ul Ligii I - etapa a XII-a

pe obiectivul Universitãþii Cra-
iova din acest sezon”.

B a n c u :B a n c u :B a n c u :B a n c u :B a n c u :
„Nu ne gândim„Nu ne gândim„Nu ne gândim„Nu ne gândim„Nu ne gândim

la prime,la prime,la prime,la prime,la prime,
ci la calificareaci la calificareaci la calificareaci la calificareaci la calificarea

în Europa”în Europa”în Europa”în Europa”în Europa”
Mijlocaºul Nicuºor Bancu

spune cã el ºi colegii sãi sunt
determinaþi sã obþinã locul 7 ºi
menþioneazã cã problemele de
indisciplinã au fost exagerate
de presã, deºi însãºi conduce-
rea clubului a fost cea care a
luat mãsuri în acest sens: „Ori-
ce jucãtor de la Universitatea
îºi doreºte sã evolueze în Eu-
ropa. La fel ºi conducerea clu-
bului. Toþi vrem sã readucem
Universitatea în competiþiile
continentale. Formãm o echipã
bunã, dar în ultimele partide am
ratat prea mult. Probabil dacã
ne vom califica în Europa Lea-
gue, echipa va fi întãritã. Nu ne
gândim la prime, ci sã prindem
locul 7. Acum, totul depinde de
noi, sã câºtigãm ultimele trei
meciuri. Suntem mobilizaþi sã
ajungem în Europa. Nu am pier-
dut cinci puncte în ultimele douã
meciuri din cauza bãuturii sau
a altor probleme, ci fiindcã am
ratat foarte mult”.

P r u n e a :P r u n e a :P r u n e a :P r u n e a :P r u n e a :
„T„T„T„T„Trebuie sã fimrebuie sã fimrebuie sã fimrebuie sã fimrebuie sã fim

sutã la sutãsutã la sutãsutã la sutãsutã la sutãsutã la sutã
c o n c e n t r a þ ic o n c e n t r a þ ic o n c e n t r a þ ic o n c e n t r a þ ic o n c e n t r a þ i

pe acest meci”pe acest meci”pe acest meci”pe acest meci”pe acest meci”
Preºedintele celor de la

CSMS Iaºi, Florin Prunea, a
comentat pentru presa ieºeanã
zvonurile apãrute în ultima pe-
rioadã în legãturã cu o plecare
a sa, împreunã cu a antrenoru-
lui Nicolo Napoli ºi a unor ju-
cãtori, la Craiova. “ Apar tot
felul de mizerii exact înaintea

meciului direct. Eu nu am pri-
mit nicio ofertã de la Craiova.
Sunt sigur cã nici Nicolo nu a
primit, pentru cã m-ar fi anunþat
dacã se întâmpla aºa ceva. Noi
trebuie sã fim concentraþi sutã
la sutã la acest meci, sã nu aple-
cãm urechea la tot felul de
prostii. Toatã lumea trebuie sã se
gândeascã la faptul cã un suc-
ces în Oltenia ne-ar asigura în-
deplinirea obiectivului oficial, lu-
cru care aduce importante be-
neficii financiare” a spus Pru-
nea, citat de Ziarul de Iaºi. Ni-
colo Napoli nu-i are la dispoziþie
pentru meciul de astãzi pe un-
gurul Bole ºi pe Mãdãlin Ciucã,
ambii accidentaþi, în timp ce Mi-
halache a fost suspendat de con-
ducerea clubului. De asemenea,
lui Onduku i-a fost reziliat con-
tractul sãptãmâna aceasta, însã
în primul „unsprezece” revine
fundaºul stânga Þigãnaºu. Ieºe-
nii au zburat ieri pânã la Bucu-
reºti, iar astãzi vor ajunge în
Bãnie cu autocarul. În cele trei
meciuri directe din acest sezon,
moldovenii s-au impus în cele de
pe teren propriu cu 1-0 ºi 3-0,
iar pe „Extensiv” Universitatea a
câºtigat cu 2-0, goluri marcate
de Ivan ºi Bawab, doi jucãtori
care nu vor evolua ºi astãzi, din
motive diferite.

A l b - a l b a º t r i iA l b - a l b a º t r i iA l b - a l b a º t r i iA l b - a l b a º t r i iA l b - a l b a º t r i i
joacã 3 meciurijoacã 3 meciurijoacã 3 meciurijoacã 3 meciurijoacã 3 meciuri

î n t r - oî n t r - oî n t r - oî n t r - oî n t r - o
s ã p t ã m â n ãs ã p t ã m â n ãs ã p t ã m â n ãs ã p t ã m â n ãs ã p t ã m â n ã

Universitatea Craiova va
disputa în decurs de o sãptã-

mânã ultimele trei meciuri ale
sezonului. Astfel, dupã meciul
de duminicã, împotriva Iaºiu-
lui, oltenii se deplaseazã în
Gruia, pentru partida cu CFR
Cluj, programatã joi, de la ora
20.30. LPF a anunþat ºi pro-
gramul ultimei etape din ca-
drul play-out-ului din Liga 1.
Trei dintre cele patru con-
fruntãri ale rundei sunt pro-
gramate la aceeaºi orã, dumi-
nicã, 29 mai, de la  ora 17,
în timp ce meciul dintre FC
Botoºani ºi CFR Cluj va în-
cheia sezonul luni, 30 mai, de
la ora 20.30. Totuºi, progra-
mul etapei a 14-a va suferi
modificãri în funcþie de rezul-
tatele partidelor care pot in-
fluenþa lupta pentru Europa
League sau cea pentru evita-

rea retrogradãrii. Dacã unul
din meciurile programate du-
minicã nu va mai influenþa
participarea în Europa Lea-
gue sau retrogradarea va fi
r eprogramat  lun i ,  30  mai
2016, cu începere de la ora
18. De partea cealaltã, pen-
tru situaþia în care meciul
programat iniþial luni va avea
incidenþã asupra participãrii în
Europa League va fi reprogra-
mat duminicã, 29 mai 2016, cu
începere de la ora 17. Progra-
mul iniþial al ultimei etape a
play-out-ului Ligii 1: dumini-
cã, 29 mai, ora 17, „U” Craio-
va – Petrolul, ACS Poli Timi-
ºoara – CSMS Iaºi, Concordia
Chiajna – FC Voluntari, iar luni,
30 mai, ora 20.30, FC Botoºani
- CFR Cluj.
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