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Cu ocazia Sfintelor Sãrbãtori Pascale, Camera
Notarilor Publici Craiova ureazã tuturor notarilor

publici ºi colaboratorilor sãi Sãrbãtori binecu-
vântate încãrcate de Luminã, seninãtate, bucurie

ºi liniºte sufleteascã!
Calde urãri de sãnãtate, belºug ºi împlinirea

tuturor dorinþelor!
Paºte fericit!

Notar public
Ilie Victor Florea

Preºedintele Colegiului director
al Camerei Notarilor Publici Craiova

Cu strãzile pline de praf ºi gropi, acolo unde
nu a mai rezistat asfaltul, ºi cu spaþiile verzi ºi
copacii rãvãºiþi de vânt. Cam aºa a ieºit oraºul
din iarna care, spre nenorocul nostru, s-a pre-
lungit pânã la sfârºitul lui martie. Autoritãþile se
strãduiesc acum sã imprime oraºului aerul pri-
mãvãratec în ton cu vremea de afarã, cosmeti-
zând strãzile ºi plantând peste 500.000 de flori. 33333 AC
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-  Chiar dacã senatorul
Popescu nu ºtie sã vorbeas-
cã, în Parlament ia mereu
cuvântul.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

Iohannis, scos din procedura
de organizare a Referendumului

Plenul Camerei Deputaþilor a adop-
tat ieri, cu 195 de voturi „pentru”, 71 de
voturi „împotrivã” ºi 6 abþineri, proiec-
tul legii referendumului, preºedintele fi-
ind scos din procedura organizãrii refe-
rendumului. Camera Deputaþilor a vo-
tat, în calitate de for decizional, proiec-
tul de lege privind referendumul în for-
ma iniþialã, în condiþiile în care preºe-
dintele Klaus Iohannis ceruse reexami-
narea. Modificãrile aduse legii referen-
dumului îl scoate din procedura organi-
zãrii referendumului pe preºedintele Ro-
mâniei, având în vedere cã, pânã în pre-
zent, Parlamentul elabora câte un pro-
iect separat de lege de fiecare datã când
se organiza un referendum, pe care pre-
ºedintele îl promulga sau îl putea retri-
mite la reexaminare. Proiectul a fost pus
în acord cu o decizie de neconstituþio-
nalitate, dupã ce CCR a decis cã data
organizãrii referendumului de revizuire
nu poate fi stabilitã prin hotãrâre de
Guvern. De asemenea, proiectul iniþiat
de PSD îl scoate din procedura organi-
zãrii referendumului pe preºedintele Ro-
mâniei, având în vedere cã, pânã în pre-
zent, Parlamentul elabora câte un pro-
iect separat de lege de fiecare datã când
se organiza un referendum, pe care pre-
ºedintele îl promulga sau îl putea retri-
mite la reexaminare.

EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 2 A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 17758027
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:

MARGA BULUGEAN
Prim-redactor-ºef adjunct:

MAGDA BRATU
Director:

MIRCEA CANÞÃR
DEPARTAMENTE:

Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu
Eveniment: Carmen Zuican

Economie / Politicã: Marga Bulugean
Educaþie: Cristi Pãtru
Culturã: Magda Bratu
Sport: Cosmin Staicu

Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613

Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

O discuþie aprinsã, care s-a stins repede!O discuþie aprinsã, care s-a stins repede!O discuþie aprinsã, care s-a stins repede!O discuþie aprinsã, care s-a stins repede!O discuþie aprinsã, care s-a stins repede!
MIRCEA CANÞÃR

Comunicatul de presã al Administraþiei Pre-
zidenþiale, dupã întâlnirea de la Cotroceni, din-
tre preºedintele Klaus Iohannis, cu premierul
Viorica Dãncilã ºi ministrul Muncii, Lia Olgu-
þa Vasilescu, a generat deunãzi „ceva” iritare,
nu excesivã, în sensul cã nu ar fi transmis
fidel, ceea ce s-a discutat, sugerându-se chiar
cã a fost redactat înainte de întâlnirea propriu
zisã. Chiar dacã ar fi fost posibil aºa ceva,
comunicatul de presã în sine, mai degrabã
ferm, deloc nuanþat, se circumscrie stilului
consacrat, pentru astfel de mesaje. Când de
pildã se conchide cã preºedintele Klaus Io-
hannis a solicitat guvernului prudenþã, în
abordarea politicilor economice, astfel încât
„sã fie asiguratã sustenabilitatea nivelului de
trai al cetãþenilor”, nu poþi sã nu fi de acord
cu asemenea abordare. S-a întâmplat, în
schimb, altceva, dupã pãrerea noastrã, care a
pus în dilemã, atât pe premierul Viorica Dãn-
cilã, cât ºi pe ministrul Muncii, Lia Olguþa
Vasilescu: primirea afabilã ºi tonul deloc în-
volburat al preºedintelui Klaus Iohannis, pe
durata dialogului, au contrastat, în substanþã
ºi în nuanþe, cu rigiditatea comunicatului, ºi
unele „scãpãri”. Oricum preºedintele Klaus
Iohannis nu putea proba decât calmul institu-
þional, cu care ne-a obiºnuit, într-o discuþie
cu doi membri ai guvernului, fie ºi pe teme
sensibile, chiar dacã este posibil, avea pro-
priile puncte de vedere. Diferite. Sã nu ne
imaginãm acum cã nu ºtia bine pe cine avea

în faþã. Revãzând imaginile de la masa discu-
þiilor se poate observa cã fizionomiile celor
prezenþi sunt senine, deloc transfigurate, ceea
ce poate însemna ºi faptul cã „fiecare parte”
ºi-a exprimat, degajat, cât a putut de coerent
ºi explicit propriul punct de vedere. Un deta-
liu neluat în seamã: preºedintele, un sas de la
Sibiu, avea în faþã douã oltence, fiindcã ºi
premierul Viorica Dãncilã, prin mez-alianþã,
având soþul din Giurgiþa, poate fi bãnuit de
sprit oltenesc, teleormãneancã fiind de loc.
Încât formularea Administraþiei Prezidenþiale
cã preºedintele a atenþionat guvernul cã dupã
primele trei luni de aplicare efectele noii legis-
laþii privind salarizarea personalului plãtit de
fonduri publice, aratã cã legea se aflã în con-
tradicþie cu principiul egalitãþii ºi predictibili-
tãþii, de la care a emanat, în condiþiile în care
s-a intervenit cu excepþii punctuale, pentru
anumite categorii de personal, ceea ce anu-
leazã inclusiv caracterul unitar al intenþiilor
legislative, potrivit sursei citate, putea fi mai
inspirat branºatã la punctele de vedere ale pre-
mierului ºi ministrului Muncii. Fiindcã modi-
ficãrile aduse Legii 153/2017 privind salariza-
rea personalului plãtit din fonduri publice ºi
Codului Fiscal, prin OUG 79/2017, au con-
dus la diminuãri salariale pentru unele cate-
gorii de personal atât la nivel central cât ºi
local, consecinþe pe care guvernul nu le-a pre-
vãzut. S-a inserat ºi faptul cã majorãrile de
25% ale salariilor începând cu 1 ianuarie 2018

au fost anulate prin artificiul fiscal al mutãrii
contribuþiilor sociale în sarcina angajatului. S-
a dezbãtut aceastã idee. Corectã este aprecie-
rea cã trebuie evitat acest carusel al modifi-
cãrilor salariale ºi al impredictibilitãþii, astfel
încât Legea 153/2017 sã nu devinã o altã for-
mã fãrã fond, prin amendarea cu ordonanþe, care
nu rezolvã lucrurile, ci doar creazã noi proble-
me. Sigur cã preºedintele putea saluta creºterea
salariilor medicilor, ale personalului din Educa-
þie ºi ale altor categorii de bugetari – fãcutã de
actuala guvernare –, ºtiind bine ºi raþiunea unui
asemenea efort financiar. Invitaþia la prudenþã
privind politicile fiscal-bugetare, care necore-
late cu dinamica economicã de ansamblu, pot
provoca perturbãri în puterea de cumpãrare a
românilor a fost un fel de invitaþie la „pavãza
bunã trece primejdia rea”. Sintetizând, comu-
nicatul de presã al Administraþiei prezidenþiale,
rece pe ansamblu, mai degrabã nu a partajat
întocmai punctele de vedere exprimate, pe o
lege a salarizãrii, care se aplicã etapizat pânã în
2022, moment în care vor fi eliminate, spunea
Lia Olguþa Vasilescu, inechitãþile din sistem, apã-
rute de-a lungul anilor, ºi care nu puteau fi co-
rectate ex-abrupto, tocmai fiindcã dezechilibre-
le erau atât de mari, încât efortul financiar pre-
supus ar fi fost unul nesustenabil. Fierbinþeala
din comentariile, de tot felul, din dupã-amiaza
zilei de marþi, s-a estompat repede, ca ºi cum
nimic nu s-ar fi întâmplat. Din acest punct de
vedere suntem inegalabili.

Amendamentul adoptat de de-
putaþii din Comisia juridicã a fost
propus de cãtre deputatul PSD
Cãtãlin Rãdulescu ºi semnatã de
mai mulþi parlamentari din arcul

Guvernatorul Bãncii Naþionale,
Mugur Isãrescu, a declarat ieri cã
a rãspuns scrisorii primite ante-
rior de la preºedintele Camerei De-
putaþilor, Liviu Dragnea, menþio-
nând cã nu doreºte sã dea amã-
nunte din acest rãspuns întrucât
Dragnea anunþase cã va da publi-
citãþii scrisoarea respectivã. „Noi
- Consiliul da Administraþie -
BNR - acþionãm în baza unui
mandat. ªi oamenii politici au un
mandat, cel popular, au drepta-
tea lor. Am purtat ºi un dialog
verbal, cu partidele de Opoziþie,
iar preºedintele Camerei Deputa-

Incompatibilitãþile ºi conflictul de interese se prescriu
dupã 3 ani, amendament adoptat de deputaþi

Comisia juridicã a Camerei Deputaþilor a adoptat, ieri, un
amendament care modificã Legea ANI care prevede cã

faptele comise de persoanele aflate în funcþii ºi demnitãþi
publice care duc la conflict de interese sau incompatibilitate

se prescriu dupã trei ani de la sãvârºirea acestora.

Puterii. Aceastã propune introdu-
ce astfe referirea la prevederea
din Codul civil privind prescrip-
þia, potrivit cãreia termenul pre-
scripþiei este de trei ani, dacã le-

gea nu menþioneazã un alt termen.
ªeful Comisie juridice, Eugen

Nicolicea, a explicat în ºedinþa
forului legislativ cã termenul de
prescripþie de trei ani este din
Codul civil, precizând cã acesta
trebuie introdus în legea privind
organizarea ºi  funcþionarea
Agenþiei Naþionale de Integritate
(ANI).

În schimb, deputatul USR
Stelian Ion a propus ca terme-
nul de prescripþie sã fie de ºase
ani ,  dar acest  lucru a fost

respins de membrii Comisiei.
Conform articolului adoptat
miercuri de deputaþii juriºti, “fap-
tele sãvârºite de persoanele în-
cadrate în categoriile prevãzute
în art. 1 ce determinã existenþa
conflictului de interese sau a stãrii
de incompatibilitate se prescriu
în termen general de 3 ani de la
data sãvârºirii lor în conformita-
te cu art. 2517 din legea Codul
civil”. Raportul Comisiei juridice
urmeazã sã fie supus la vot în
plenul Camerei Deputaþilor.

Isãrescu: Am rãspuns scrisorii lui Dragnea,
el o va da publicitãþii

þilor a preferat calea scrisã. I-am
rãspuns, tot pe cale scrisã. El a
spus cã va da publicitãþii acest
rãspuns, deci n-o sã vã dau amã-
nunte din scrisoare. Nu împingeþi
prea mult lucrurile, cã suntem în
Sãptãmâna Mare”, a spus Mugur
Isãrescu, rãspunzând unor între-
bãri insistente din partea jurnaliº-
tilor, la briefing-ul de presã de dupã
ºedinþa de politicã monetarã a con-
ducerii BNR. Printre factorii de
risc la adresa inflaþiei, banca cen-
tralã a identificat „politicile fisca-
le, piaþa muncii ºi eviluþia preþuri-
lor administrate”.
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Pe perioada Sãrbãtorilor Pascale, Inspectoratul de
Jandarmi Judeþean Dolj ºi Gruparea de Jandarmi
Mobilã Craiova au anunþat cã vor intensifica mãsu-
rile specifice de asigurare a ordinii publice ºi sigu-
ranþei cetãþenilor, urmãrindu-se, în principal, preve-
nirea faptelor antisociale, a celor care aduc atingere
normelor de convieþuire socialã, precum furturile,
consumul de bãuturi alcoolice în locuri neautorizate
ori alte acte de acest gen. Cele douã unitãþi de jan-
darmi vor participa la asigurarea mãsurilor de ordine
publicã în locuri aglomerate (pieþe, târguri, gãri, au-
togãri, discoteci, lãcaºe de cult), în staþiuni turistice
sau alte locuri de agrement din zona de competenþã
teritorialã. În perioada 05  - 09 aprilie a.c., peste 60
de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi
Judeþean Dolj vor asigura mãsurile de ordine publicã
la biserica Madona Dudu din Craiova ºi la Mãnãsti-
rea din localitatea Maglavit pentru desfãºurarea în
condiþii de siguranþã a activitãþilor specifice acestor

Jandarmii doljeni anunþã mãsuri de ordine suplimentare în perioada sãrbãtorilor pascale
sãrbãtori, precum ºi la manifestãrile organizate în
localitãþile Calafat, Vela, Galicea Mare, Mãceºu de
Sus ºi Basarabi. De asemenea, aproximativ 150 de
jandarmi din cadrul Grupãrii de Jandarmi Mobile
Craiova vor asigura mãsurile de ordine publicã la
Catedrala Mitropolitanã „Sfântul Dumitru” din Cra-
iova, precum ºi la o gamã variatã de activitãþi ce se
vor desfãºura în perioada acestor sãrbãtori: asigura-
rea ordinii publice la lãcaºuri de cult – mânãstirile
Bistriþa, Arnota ºi Cozia – jud. Vâlcea, Sf. Ana, Vo-
diþa ºi Schitul Topolniþei – jud. Mehedinþi, Cãlui –
jud. Olt, Strâmba ºi Lainici – jud. Gorj, precum ºi
alte locuri de agrement sau sãrbãtori câmpeneºti, din
localitãþile Redea, Izvoarele, Studina ºi Viºina – jud.
Olt, Cetate ºi Moreni – jud. Dolj. Totodatã, în aceastã
perioadã vor fi constituite rezerve de intervenþie pre-
gãtite sã ia mãsurile necesare, în cel mai scurt timp,
dacã situaþia operativã o va impune.

CARMEN ZUICAN

De cum s-au oprit ploile ºi vre-
mea s-a mai încãlzit, deopotrivã,
atât strãzile din centru, dar în spe-
cial cele de la periferia Craiovei
sunt pudrate cu un strat fin de praf.
ªi în acest an, din cauza materia-
lului antiderapant, care s-a împrãº-
tiat cu tonele în aceastã iarnã pen-
tru a se împiedica formarea pole-
iului, strãzile din oraº au rãmas
împânzite de nisipul pe care nici
ultimele ploi nu au reuºit sã-l spe-
le. Craioveanca Agripina Nicolae i-
a scris primarului, pe facebook, cã
pe strada „Ion Anestin”, pe care
aceasta locuieºte, s-a strâns nãmol
pe lângã bordurile de beton ºi ni-
meni nu vine sã mãture, deºi au
trecut douã sãptãmâni de când se
gãsesc în aceastã stare. „Domnu-
le primar, vã mulþumim cã sunteþi
activ, dar puneþi-i în temã pe cei
de la salubritate ca ºi strãzile adia-
cente sã fie curãþate, nu numai
strãzile principale”, a semnalat cra-
ioveanca, într-un comentariu pe
pagina primarului Craiovei.

Cu strãzile pline de praf ºi gropi, aco-
lo unde nu a mai rezistat asfaltul, ºi cu
spaþiile verzi ºi copacii rãvãºiþi de vânt.
Cam aºa a ieºit oraºul din iarna care,
spre nenorocul nostru, s-a prelungit

pânã la sfârºitul lui martie. Autoritãþi-
le se strãduiesc acum sã imprime ora-
ºului aerul primãvãratec în ton cu vre-
mea de afarã, cosmetizând strãzile ºi
plantând peste 500.000 de flori.

Intrarea în Bariera Vâlcii,
plinã de gropi

O altã problemã o reprezintã
epidemia de gropi, care au apãrut
îndeosebi pe strãzile care aveau

asfaltul mai puþin rezistent. Una
dintre aceste zone, mai întotdeau-
na afectatã în urma acþiunilor de
deszãpezire, este cea de la intrarea
în cartierul Bariera Vâlcii, pe sub
pod. De ieri, autoritãþile au înce-
put sã lucreze acolo, primarul Mi-
hail Genoiu anunþând, pe facebo-
ok, cã „echipele sunt pe teren ºi
remediazã problemele”. „Aºa cum
am promis, imediat cum vremea ne
permite începem reparaþii la strãzi-
le unde au apãrut gropi în urma
cãderilor de zãpadã din aceastã iar-
nã. Una din aceste zone este strada
Bariera Vâlcii, de la intersecþia cu
bulevardul Dacia ºi pânã la cea cu
strada Toamnei, unde efectuãm lu-
crãri de frezare a vechiului asfalt ºi
de turnare a unui nou strat”, a de-
clarat edilul Craiovei.

Craiovenii, nemulþumiþi
pe facebook

Mai mulþi craioveni sunt ne-
mulþumiþi de modul cum au ieºit
din iarnã strãzile, în special cele

care se gãsesc la periferie sau cele
care, din pricina faptului cã repre-
zintã noduri de trafic aglomerate,
au fost deszãpezite cu o cantitate
mai mare de material antiderapant,
iar ca efect au apãrut gropile. „Sã
vedeþi periferiile. Suntem ca ºoa-
recii. Trãim în gropi”, a reacþio-
nat, tot pe facebook, craioveanca
Mihaela ªtefan. Mihai Daniel a
atras atenþia autoritãþilor cã, în oraº
fiind multe gropi apãrute dupã des-
zãpezire, autoritãþile ar trebui sã
aibã în vedere ca lucrãrile de refa-
cere a asfaltului sã fie programate
în aºa fel încât sã nu afecteze tra-
ficul. „Doar la noi se poate aºa
ceva, sã se închidã o stradã prin-
cipalã care oferã accesul în/din
oraº în timpul zilei! Toatã Rocada
e blocatã! În alte þãri, aceste lu-
crãri se fãceau pe parcusul nopþi-
lor. Mulþumim cã nu sunteþi în sta-
re sã gândiþi cu toþi neuronii!”, s-a
revoltat craioveanul.

500.000 de flori
vor îmboboci oraºul

În paralel cu acþiunea de refa-
cere a carosabilului, autoritãþile

se îngrijesc sã îmboboceascã ºi
oraºul. Foarte multe fire de flori,
de diferite soiuri, care au fost
crescute în serele RAADPFL-ului
din Parcul Romanescu, sunt
plantate, în aceastã perioadã,
pentru a înfrumuseþa spaþiile
verzi. Nu mai puþin de 250.000
de fire de lalele, 50.000 de zam-
bile, 30.000 de narcise, 100.000
de panseluþe ºi 20.000 de bãnu-
þei, care au stat peste iarnã în
sere, vor împodobi spaþiul verde
al Craiovei. „Pentru cã a venit
primãvara, iar sãrbãtorile de Paº-
te bat la uºã, Primaria ºi RA-
ADPFL Craiova oferã craioveni-
lor covoare florale în tot oraºul!”,
a anunþat, tot pe facebook, pri-
marul Mihail Genoiu. Craiovenii
se vor bucura de aceste flori pe
care le vor întâlni în spaþiile pu-
blice ºi în pãrculeþele din oraº.
O adevãratã splendoare va fi, ºi
în aceastã primãvarã, Grãdina
Botanicã, unde vor fi admirate
covoarele de lalele în multe cu-
lori, cu care autoritãþile i-au obiº-
nuit deja pe craioveni.

LAURA MOÞÎRLICHE

Craiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revine
dupã iarnãdupã iarnãdupã iarnãdupã iarnãdupã iarnã

Craiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revine
dupã iarnãdupã iarnãdupã iarnãdupã iarnãdupã iarnã

Craiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revine
dupã iarnãdupã iarnãdupã iarnãdupã iarnãdupã iarnã

Craiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revine
dupã iarnãdupã iarnãdupã iarnãdupã iarnãdupã iarnã

Craiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revine
dupã iarnãdupã iarnãdupã iarnãdupã iarnãdupã iarnã

Craiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revine
dupã iarnãdupã iarnãdupã iarnãdupã iarnãdupã iarnã

Craiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revine
dupã iarnãdupã iarnãdupã iarnãdupã iarnãdupã iarnã

Craiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revine
dupã iarnãdupã iarnãdupã iarnãdupã iarnãdupã iarnã

Craiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revine
dupã iarnãdupã iarnãdupã iarnãdupã iarnãdupã iarnã

Craiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revine
dupã iarnãdupã iarnãdupã iarnãdupã iarnãdupã iarnã

Craiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revine
dupã iarnãdupã iarnãdupã iarnãdupã iarnãdupã iarnã

Craiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revine
dupã iarnãdupã iarnãdupã iarnãdupã iarnãdupã iarnã

Craiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revine
dupã iarnãdupã iarnãdupã iarnãdupã iarnãdupã iarnã

Craiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revine
dupã iarnãdupã iarnãdupã iarnãdupã iarnãdupã iarnã

Craiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revine
dupã iarnãdupã iarnãdupã iarnãdupã iarnãdupã iarnã

Craiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revine
dupã iarnãdupã iarnãdupã iarnãdupã iarnãdupã iarnã

Craiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revineCraiova îºi revine
dupã iarnãdupã iarnãdupã iarnãdupã iarnãdupã iarnã



4 / cuvântul libertãþii joi, 5 aprilie 2018evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment

Magistraþii Tribunalului Dolj au
pronunþat, marþi, 3 aprilie a.c., la
primul termen al procesului, sen-
tinþa în cazul lui Velcu Jenicã Nicu,
craioveanul de 31 de ani care a
ajuns dupã gratii în luna ianuarie,
pentru dare de mitã. Bãrbatul a re-
cunoscut fapta ºi a cerut sã bene-
ficieze de reducerea limitelor de
pedeapsã, astfel cã a fost condam-

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN
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Bãrbatul de 31 de ani, din Craiova,

care a vrut sã mituiascã doi poliþiºti din
Filiaºi cu 150 de lei pentru a nu i se reþi-
ne permisul de conducere, întrucât circu-
la cu vitezã excesivã, a fost condamnat,
marþi, 3 aprilie a.c., pentru dare de mitã.
Inculpatul a recunoscut comiterea faptei
ºi a cerut sã fie judecat în procedura sim-
plificatã, astfel cã, la primul termen al

procesului a fost condamnat la 1 an ºi 4
luni închisoare cu suspendare pe durata
unui termen de încercare de 3 ani ºi 90
de zile de muncã în folosul comunitãþii.
Hotãrârea nu este definitivã, putând fi
atacatã cu apel la Curtea de Apel Craio-
va. Între timp, ºoferul craiovean rãmâne
sub control judiciar, mãsurã luatã faþã de
el pe 27 martie.

nat la o pedeapsã de 1 an ºi 4 luni
închisoare cu suspendare ºi 90 de
zile de muncã în folosul comuni-
tãþii: „Condamnã inculpatul Velcu
Jenicã Nicu la pedeapsa de 1 an
ºi 4 luni închisoare. Dispune sus-
pendarea executãrii pedepsei sub
supraveghere pe durata termenu-
lui de încercare de 3 ani stabilit
de instanþã.(...) Inculpatul Velcu

Jenicã Nicu va presta pe parcur-
sul termenului de supraveghere o
muncã neremuneratã în folosul co-
munitãþii pe o perioadã de 90 zile
la Primãria Municipiului Craio-
va-Regia Autonomã de Adminis-
trarea Domeniului Public ºi Fond
Locativ sau la Serviciul Public de
Asistenþã Medico-Socialã Craio-
va, jud.Dolj, ce urmeazã sã fie sta-
bilitã de Serviciul de Probatiune
de pe lângã Tribunalul Dolj. Men-
þine mãsura controlului judiciar
dispusã faþã de inculpat prin în-
cheierea din data de 27.03.2018
pronunþatã de Tribunalul Dolj.
Obligã inculpatul la plata sumei
de 500 lei cheltuieli judiciare cã-
tre stat. Cu drept de apel în ter-
men de 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã în ºedinþã publicã, azi
03.04.2018”.

Arestat preventiv în ianuarie
Reamintim cã, pe 7 februarie

a.c., s-a înregistrat la Tribunalul
Dolj dosarul în care Velcu Jenicã
Nicu a fost trimis în judecatã pen-
tru cã a încercat sã mituiascã doi

poliþiºti doljeni. În rechizitoriul în-
tocmit la finalizarea cercetãrilor,
procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj au reþinut fap-
tul cã, pe 20 ianuarie a.c., un echi-
paj de poliþie rutierã format din
agentul ºef adjunct de poliþie Ba-
laci Alin ºi agentul principal Ta-
palagã Ion, ambii de la Formaþiu-
nea de poliþie rutierã din cadrul
Poliþiei oraºului Filiaºi, în timp ce
efectuau activitãþi de supraveghe-
re a traficului auto în comuna Brã-
deºti, pe DE 70 Craiova – Filiaºi,
au oprit un autoturism care se
deplasa cu viteza de 119 km/h pe
o porþiune de drum cu limita de
50 km/h. Conducãtorul autoturis-
mului, Nicu Jenicã Velcu, de 31
de ani, din Craiova a încercat sã
scape oferindu-le celor doi poli-
þiºti suma de 150 lei ca sã nu îi
reþinã permisul de conducere ºi sã

nu-l amendeze. Agenþii de poliþie
au refuzat mita oferitã de condu-
cãtorul auto, au informat condu-
cerea IPJ Dolj ºi pe lucrãtorii Ser-
viciului Judeþean Anticorupþie
Dolj, care au preluat cercetãrile,
împreunã cu procurorul desem-
nat de la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj, reuºindu-se prin-
derea în flagrant a lui Velcu, în timp
ce încerca, din nou, sã le dea ºpagã
celor doi agenþi de poliþie. A fost
ridicat ºi dus la Parchetul de pe
lângã Tribunalul Dolj, unde a fost
audiat de procurorul de caz, care,
la final, a emis ordonanþã de reþi-
nere pentru 24 de ore pe numele
lui, pentru comiterea infracþiunii de
dare de mitã. Pe 21 ianuarie a.c.,
Tribunalul Dolj a dispus arestarea
preventivã pentru 30 de zile a lui
Velcu, mãsurã menþinutã ºi de Cur-
tea de Apel Craiova.

Pentru a peîntâmpina producerea unor
evenimente nedorite, Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã “Oltenia” al Judeþului Dolj
a înfiinþat puncte de lucru, care vor funcþio-
na în noaptea Învierii, în scopul asigurãrii
mãsurilor de prevenire ºi stigere a incendii-
lor precum ºi acordarea primului ajutor me-
dical calificat, în caz de nevoie. Astfel, De-
taºamentul 1 de Pompieri Craiova va fi pre-
zent la Catedrala Episcopalã „Madona
Dudu”, Catedrala Mitropolitanã „Sf. Dumi-
tru”, Biserica „Sf. Treime”, Biserica “Sf.
Anton”, Detaºamentul 2 de Pompieri Craio-
va va fi prezent la Mãnãstirea Cârcea, Sec-
þia de Pompieri Craiova va fi prezentã la Bi-
serica “Sf. Ioan Sebastian”, Biserica “Sf.
Ioan Botezãtorul” ºi Biserica “Sf. Nicodim”,

Ofiþerii de poliþie judiciarã din
cadrul Direcþiei Generale Anti-
corupþie (D.G.A.) – Direcþia An-
chete, sub coordonarea procu-
rorului de caz din cadrul Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Bucureºti, au pus în executare,
luni, 2 aprilie a.c., douã manda-
te de percheziþie domiciliarã ºi
douã mandate de aducere, în
vederea probãrii activitãþii in-
fracþionale a doi suspecþi, cer-
cetaþi pentru trafic de influen-
þã, respectiv complicitate la tra-
fic de influenþã. Potrivit DGA,
„unul dintre suspecþi a pretins
suma de 2.000 de euro pentru a
interveni pe lângã o persoanã
cu funcþie de conducere din ca-
drul unei universitãþi din Cra-
iova în scopul de a o determina
sã aprobe transferul denunþãto-
rului de la o facultate din Bu-
cureºti. Traficul de influenþã ar
fi trebuit sã fie realizat cu com-
plicitatea unei alte persoane
fãrã calitate specialã. Ulterior, primul sus-
pect a primit, în scopul menþionat, suma de
1.500 euro, urmând ca diferenþa sã-i fie re-
misã dupã realizarea transferului. Cu oca-
zia efectuãrii percheziþiilor domiciliare, au
fost ridicate mai multe înscrisuri cu relevanþã
în constituirea materialului probator. Faþã

Pompierii doljeni, la datorie
în noaptea de Paºte

iar Detaºamentul de Pompieri Calafat va ac-
þiona la Mãnãstirea Maglavit.

Pompierii doljeni recomandã desfãºura-
rea slujbelor religioase în exteriorul biseri-
cilor, iar în situaþia în care acestea se orga-
nizeazã în interior, limitarea accesului cre-
dincioºilor astfel încât sã nu se supraaglo-
mereze lãcaºul de cult; în situaþia desfãºu-
rãrii slujbelor religioase în interiorul lãca-
ºurilor de cult se vor menþine fixate în po-
ziþie deschisã uºile de acces/evacuare în/
din bisericã ºi se vor îndepãrta/elimina co-
voarele/mochetele ºi mobilierul (scaune,
bãnci) din zona centralã a bisericilor care
nu sunt fixate ferm în pardosealã, cu ex-
cepþia celor folosite de ierarhi în cadrul sluj-
belor religioase; în cazul organizãrii slujbelor

religioase în bisericile din
lemn nu se va permite
aglomerarea credincioºi-
lor în interior, deoarece
aceste obiective sunt de
dimensiuni mici, au cãile
de evacuare insuficiente
ºi prezintã un risc foarte
mare de incendiu; evita-
rea desfãºurãrii slujbelor
religioase în interiorul ob-
iectivelor aflate în curs de
restaurare/renovare ºi in-
terzicerea desfãºurãrii lor
în obiectivele în care sunt
amplasate schele.

de suspecþi a fost pusã în miºcare acþiunea
penalã, iar pentru cel ce a primt suma de
bani, unitatea de parchet a solicitat luarea
mãsurii de arestare preventivã pentru o pe-
rioadã de 30 zile pentru sãvârºirea infracþi-
unii de trafic de influenþã, propunere ce a
fost admisã de Tribunalul Bucureºti”.
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Alexandru Petrescu, directorului general al FNGCIMM:
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În interviul anterior am vorbit despre
Programul Start-Up Nation, astãzi, con-
tinuãm discuþiile cu Programul Naþional
de Dezvoltare Ruralã 2014-2020…

O componentã importantã din portofo-
liul nostru de garantare este garantarea pen-
tru unitãþile administrative teritoriale ºi ne
referim PNDR 2014-2020. Este un pro-
gram în parteneriat cu Ministerul Agricul-
turii, unde unitãþile administrative terito-
riale, dar ºi parohii sau alt tip de organiza-
re comunitarã pot aplica ºi eventual, de-
claraþi eligibil pt fonduri ce pot fi investite
în activitãþi non-agricole ºi aici avem o
paletã largã de investiþii în care comunita-
tea localã prin Consiliul Local pot aplica…-
de la achiziþia de utilaje, la lucrãri de reno-
vare sau construcþii culturale, infrastruc-
turã auto, infrastructurã apã-canal, tot ce
înseamnã modernizarea satului românesc
ºi îmi place sã spun cã noi avem un rol
important în ceea ce înseamnã ridicare
nivelului de confort de viaþã în zona satu-
lui românesc. ªi mã bucur cã mã aflu as-
tãzi ( n.r vineri 31 martie) la Craiova, în
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pentru tot atâtea unitãþi administrative din România”pentru tot atâtea unitãþi administrative din România”pentru tot atâtea unitãþi administrative din România”pentru tot atâtea unitãþi administrative din România”pentru tot atâtea unitãþi administrative din România”

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri
(FNGCIMM) reprezintã unul dintre principalii parteneri ai antrepre-
norilor beneficiari ai Programului Start-Up Nation, prin crearea unui
produs dedicat special garantarii creditelor accesate pentru dezvolta-
rea business-urilor prin acest program guvernamental.  Am profitat
de prezenþa directorului general al FNGCIMM, Alexandru Petrescu,

la Craiova ºi am discutat pe larg despre succesul acestui program, dar
ºi despre alte garanþii pe care le acordã Fondul, cum ar fi garanþiile
pentru Programul Prima Casã, pentru IMM-uri sau pentru Progra-
mul Naþional de Dezvoltare Ruralã 2014-2020. Astãzi, vom discuta

despre garanþiile FNGCIMM în cadrul PNDR 2014-2020 .

sediul Fondului Local de Garantare  (FLG)
Craiova alãturi de domnul director general
adjunct Gheorghe Lãpãdat, fost director
al acestei filiale, ºi care prin leadership-ul
pe care l-a avut aici, local, a reuºit sã îm-
pingã nu  numai FLG Craiova, dar ºi
FNGCIMM pe un loc fruntaj în ceea ce
înseamnã contractarea de garantare pen-
tru UAT-urile din România

În cifre cum ar arãta acest sistem de
garantare…?

Anul trecut am avut 1079 de scrisori
de garanþie emise pentru tot atâtea unitãþi
administrative din România. Ca valoare,
absorbþia a fost  de aproximativ 400 de
milioane de euro, aºadar, ºi cu sprijinul
nostru. Cu un an înainte am avut 700 de
scrisori de garanþie, deci putem sã vorbim
de o creºtere semnificativã. În 2018 ne
vom îndrepta undeva la 1300 de scrisori
de garanþie, minim.

Mai exact, care este mecanismul aces-
tui tip de garantare ?

O primãrie declaratã eligibilã cu un busi-

ness plan pentru achiziþionare sau amena-
jare de lucrãri sau de echipamente merge
la bancã sã sesizeze prima parte a împru-
mutului, dar, evident, ei trebuie sã depunã
garanþii de tot felul ºi primãrile din pãcate,
la fel ca ºi IMM-urile româneºti nu sunt
extreme de bine capitalizate mai ales cele
din zona ruralã ºi aici, venim noi ºi emi-
tem o scrisoare de garanþie cãtre bancã în
numele primãriei, astfel cã ei pot obþine în
felul acesta prima parte din creditare.

Ce modificãri apar din 2018 pe acest
tip de garantare…?

De anul acesta, dacã noi garantam
doar prima parte a creditãrii, am lansat
pe piaþã un nou tip de produs – GEL (
Garantare Economie Locale), ce va per-
mite garantarera întregii sume necesare
lucrãrii  respective în plafonul în care
aceste administraþii locale sunt declara-
te eligibile. Cu acest nou produs vom
putea nu doar fi o singurã sursã de ga-
rantare, dar putem sã ºi creºtem numã-
rul de administraþii locale ce ne pot fi
partenere.

MARGA BULUGEAN

Pe 31 martie a avut loc o acþiu-
ne de colectare a deºeurilor de
echipamente electrice ºi electroni-
ce (DEEE) în municipiul Craiova.
Organizatorii campaniei, Primãria
Municipiului Craiova ºi Serviciul
Local de Colectare Dolj, au lansat
însã o invitaþie cãtre cetãþeni sã
colecteze, în continuare, gratuit
deºeurile electrice.

Cei care au predat aparate elec-
trice vechi sau stricate în cadrul
acþiunii din 31 martie au participat
la o tombolã cu premii, constând
în aparate electrice ºi electrocas-
nice noi: un frigider, douã cuptoa-
re cu microunde digitale, trei ma-
ºini de cãlcat, trei mixere, trei ca-
fetiere ºi trei truse de accesorii
scule. Tragerea la sorþi a câºtigã-

10 tone de deºeuri electrice colectate,
într-o singurã zi, la Craiova

Peste 10 tone de deºeuri de echipamente
electrice ºi electronice au fost colectate se-
lectiv ºi trimise la reciclare în urma acþiunii
din 31 martie. 165 cetãþeni din Craiova au pre-
dat aparate electrice vechi sau stricate, fie
ducându-le la punctele de colectare provizorii

din oraº, fie la maºina de colectare. De aseme-
nea, craiovenii au apelat ºi la serviciul de pre-
luare gratuitã a deºeurilor electrice grele sau
voluminoase, de la domiciliu, sediu de firmã
sau instituþie – TelVerde 0800 444 800. Au fost
înregistrate aproximativ 80 astfel de comenzi.

torilor a avut loc luni, 2 aprilie, ora
10.00, la Primãria Craiova.

Serviciu gratuit
Serviciul de colectare gratuit de

la domiciliu, sediu de firmã sau
instituþie este unul permanent de
care cetãþenii din municipiul Cra-
iova ºi din întreg judeþul Dolj pot
beneficia, printr-un simplu apel la
TELVERDE 0800 444 800.

Conform procedurii de funcþio-
nare a serviciului, dupã ce s-a fã-
cut o comandã la TelVerde 0800 444
800, persoana respectivã va fi con-
tactatã de Serviciul Local de Co-
lectare Dolj. Împreunã se va stabili
ziua ºi intervalul orar în care va avea
loc ridicarea deºeurilor electrice.
Termenul pentru a primi telefon din

partea echipei locale este de trei zile
lucrãtoare, din ziua urmãtoare în-
registrãrii unei comenzi în call-cen-
ter. Persoanelor juridice li se oferã
documentele necesare de casare.
TelVerde 0800 444 800 este un nu-
mãr apelabil gratuit, din orice reþea
de telefonie fixã sau mobilã, dispo-
nibil zilnic între orele 9.00-17.00.

De ce trebuie colectate DEEE?
Studiile aratã cã astãzi sunt mai

multe aparate electrice – cum ar fi
telefoane mobile, computere sau
televizoare – decât oameni. Se es-
timeazã cã pânã în 2020 fiecare om
va deþine, în medie, ºase aparate.
În ultimii 10 ani, achiziþia de apa-
rate noi a crescut exponenþial.

Legislaþia specificã ºi obligati-
vitatea colectãrii selective a DEEE
are ca motivaþii principale protec-
þia mediului, a sãnãtãþii populaþiei
ºi a resurselor pãmântului de efec-
tele negative, iremediabile, ale de-

ºeurilor electrice, mai ales în con-
textul unei creºteri continue a nu-
mãrului de aparate electrice exis-
tente în casele oamenilor.

Deºeurile electrice au în struc-
tura lor componente non-biodegra-
dabile, ce conþin substanþe toxice.
Ajunse la groapa de gunoi sau în
naturã, aceste substanþe polueazã
solul, aerul ºi apa, afectând sãnã-
tatea tuturor.

Deºeurile electrice reprezintã 5-
6% din totalul deºeurilor unei co-
munitãþi. Aºa cum gunoiul menajer
nu este pãstrat în casã, nici echipa-
mentele electrice vechi sau stricate
nu trebuie depozitate în gospodãrie
ori aruncate la întâmplare. Ele tre-
buie colectate ºi reciclate corect din
raþiuni ce þin de protecþia mediului
înconjurãtor, de riscul pe care îl
prezintã potenþialul lor toxic, pre-
cum ºi de protejarea resurselor na-
turale ale pãmântului.

Majoritatea deºeurilor electrice

ºi electronice sunt constituite din
componente ce conþin materiale ce
pot fi recuperate ºi reintroduse în
industrie, ca materii prime secun-
dare, pentru a preveni exploatarea
iraþionalã a resurselor primare, de-
sigur, doar printr-un grad de valo-
rificare înalt obþinut cu tehnologii
de reciclare performante.

Normele europene de mediu
preluate de legislaþia naþionalã în
domeniu cer colectarea a mai mult
de 40% din cantitãþile de aparate
electrice ºi electronice vândute în
anul 2016, respectiv 45% în pe-
rioada 2017-2020, pentru ca înce-
pând cu anul 2021 procentul sã
creascã la 65%. Fiecare român tre-
buie sã recicleze mai mult decât 1
kg/locuitor (maximul înregistrat de
la demararea aplicãrii legislaþiei pri-
vind gestionarea DEEE în Româ-
nia) faþã de þinta de colectare im-
pusã în trecut de 4kg/locuitor.

RADU ILICEANU
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S-a încheiat, de curând, pri-
ma etapã de înscriere a copiilor,
în clasa pregãtitoare, pentru anul
ºcolar 2018 – 2019. Au fost alo-
cate 5.551 de locuri, într-un nu-
mãr de 242,42 de clase, acesta
din urmã fiind constiuit din pãrþi
la completare, acolo unde este
cazul. Cererile depuse din cir-
cumscripþie au fost 3.856, alte
789 venind din alte zone. În pri-
ma fazã, au fost admiºi 3.834,
iar în faza a doua au fost primiþi
735 de copii. Practic, dupã pri-
ma fazã, au fost ocupate 4.569
de poziþii. Pentru Etapa a II-a ,
mai sunt 38 de locuri libere (în
programul Step by step) ºi 960
în învãþãmântul tradiþional. „Eta-
pa a II-a va debuta pe 11 aprilie,
prin afiºarea, la unitãþile de învã-
þãmânt ºi pe site-ul Inspectora-

Astãzi, Liceul de Arte „Marin Sorescu” din Craiova
va fi gazda festivitãþii de premiere a cîºtigãtorilor
Olimpiadei Naþionale de Interpretare vocalã, Instru-
mentalã ºi Studii teoretice muzicale ( pentru clasele
IX -XII). Dupã cum a precizat prof.  Monica Tãna-
se, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj, în deschiderea spectacolului
cei mai buni zece premiaþi la secþiunile concursului
vor susþine un program artistic, apoi urmând decer-
narea premiilor.

CRISTI PÃTRU.
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Conform metodologiei, s-a încheiat prima
etapã  de înscriere a copiilor în clasa pregã-
titoare, pentru anul ºcolar 2018 – 2019, ur-
mând cea de-a doua etapã, în cadrul cãreia

mai sunt locuri disponibile.

tului ªcolar Judeþean Dolj, a pro-
cedurii specifice de repartizare a
copiilor pe locurile disponibile,
elaboratã de ISJ”, a precizat prof.
Monica Leontina Sunã, inspec-
tor general al Inspectoratului
ªcolra Judeþean Dolj. În interva-
lul 12 – 18 aprilie, se vor depune
cererile – tip de înscriere la se-
cretariatul unitãþii de învãþãmânt
aflatã pe prima poziþie, dintre cele
trei opþiuni exprimate pentru eta-
pa a doua, de cãtre pãrinþii copii-
lor care nu au fost cuprinºi în
nicio unitate de învãþãmânt în
etapa anterioarã sau care nu au
participat. De asemenea, va avea
loc validarea cererilor – tip de
înscriere la unitatea de învãþã-
mânt aflatã pe prima poziþie în
opþiunile privind înscrierea copii-
lor. Între 18 – 20 aprilie, la nive-

lul unitãþilor de învãþãmânt, va avea
loc procesarea cererilor – tip de
înscriere,  depuse de cãtre pãrinþi,
aplicînd procedura specificã ela-
boratã de Inspectoratul ªcolar Ju-
deþean, pe baza criteriilor genereale
ºi ale celor specifice de departaja-
re, în limita locurilor disponibile.

În ziua de 23 aprilie, la fiecare uni-
tate de învãþãmânt vor fi afiºate lis-
tele copiilor înscriºi în clasa pre-
gãtitoare. „Comisia Judeþeanã re-
zolvã, conform art. 29 din Ordinul
MEN nr. 3242/23.02.2018, în a
doua etapã de înscriere, precum ºi
ulterior prevederilor Calendarului,

orice altã situaþie referitoare la în-
scrierea în învãþãmântul primar,
având în vedere, cu prioritate, in-
teresul educaþional al copilului.
Putem spune cã niciun preºcolar
nu va rãmâne neînscris”, a mai
afirmat Monica Leontina Sunã.

CRISTI PÃTRU

Lucrarea brevetatã „Metodã ºi sistem
de mãsurare pentru determinarea si-
multanã a mãrimilor electrice din sta-
þii, substaþii ºi posturi de transforma-

Medalie de Aur pentru cercetarea ºti inþi f icã
a Universitãþii din Craiova

Autori:

Nicolae Petre-Marian, Universitatea din Craiova, România

Vlãduþ Gabriel-Cãtãlin, SC IPA CIFATT Craiova, România

Constantinescu Mircea-Catalin, Universitatea din Craiova, România

Nicolae Ileana-Diana, Universitatea din Craiova, România

Nicolae Marian-ªtefan, Universitatea din Craiova, România

Constantinescu Ioana-Irina, SC IPA CIFATT Craiova, România

re” realizatã de o echipã de cercetãtori
craioveni a primit Medalia de Aur la Sa-
lonul Internaþional al Cercetãrii, Inovã-
rii ºi Inventicii PRO INVENT, ediþia a

XVI-a ,  21-23 mart ie
2018, Cluj-Napoca. Pânã
acum, lucrarea a mai ob-
þinut Medalia de aur la
Salonul Internaþional de
Invenþii de la Geneva
(13-17 aprilie 2016) ºi
Medalia de aur la Salo-
nul Internaþional de In-
venþii ºi Inovaþii „Tra-
ian Vuia” ,  Timiºoara
(25-27 mai 2016).

Invenþia se referã la o metodã ºi la un
sistem de mãsurare destinate monitori-
zãrii ºi înregistrãrii simultane a variaþiei
în timp a mãrimilor electrice interdepen-
dente între ele din staþii, substaþii ºi
posturi de transformare obþinute prin
realizarea unui echipament complex de
achiziþii de date (ECAD), bazat pe cel
mult 3 sisteme de achiziþii de date inde-
pendente care acþioneazã împreunã prin
intermediul unui sincronizator, pentru a

putea prelua ºi înregistra simultan varia-
þia în timp a maxim 24 de mãrimi de na-
turã electricã interdependente între ele,
ceea ce permite afiºarea formelor de
undã a mãrimilor înregistrate simultan,
cu aceeaºi origine de timp.

Domeniile de aplicabili tate sunt:
monitorizarea ºi diagnoza în energe-
ticã, inginerie electricã ºi electronicã
de putere.

MARGA BULUGEAN
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Filarmonica „Oltenia” a pus
în vânzare noile abonamente
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Recviemul mozartian, o ultimã
mãrturie a geniului ºi sensibilitã-
þii marelui compozitor ºi o pagi-
nã unicã în istoria muzicii prin
complexitatea facturii ºi emoþio-
nantul mesaj transmis, este pre-
zentat de Filarmonica „Oltenia”

Requiemul mozartian, cântat în Joia MareRequiemul mozartian, cântat în Joia MareRequiemul mozartian, cântat în Joia MareRequiemul mozartian, cântat în Joia MareRequiemul mozartian, cântat în Joia Mare

într-un concert dedicat sãrbãto-
rilor pascale.

Conceput ca o lucrare de mari
proporþii – cvartet vocal, cor
mixt ºi orchestrã –, Requiemul
aduce în scenã Orchestra Sim-
fonicã ºi Corala Academicã ale

instituþiei ºi pe soliºtii Andreea
Chira (nai), Gina Gloria Tronel
(sopranã), Claudia Codreanu
(mezzosopranã), Mihai Urzica-
na (tenor) ºi Ion Dimieru (bas).
Evenimentul muzical este progra-
mat mai devreme – astãzi, în loc
de ziua consacratã de vineri, pãs-
trând ora de începere, 19.00 –,
„pentru a veni în întâmpinarea
publicului care doreºte sã acor-
de timp pentru suflet, dar ºi pen-
tru organizarea sãrbãtorilor de
Paºti”, potrivit reprezentanþilor
Filarmonicii.

În prima parte a serii, publicul
care doreºte sã intre în atmosfe-
ra sfintelor sãrbãtori ale Învierii
Domnului este invitat sã asculte
o transcripþie pentru nai dupã
Concertul în La minor pentru
vioarã de Antonio Vivaldi ºi Ada-
gio în La minor pentru nai, or-
chestrã de coarde ºi clavecin de
Johann Sebastian Bach.

La pupitrul dirijoral – Gian
Luigi Zampieri (Italia), aflat în
triplã ipostazã pe afiºul eveni-

mentului: cea de dirijor al Or-
chestrei Simfonice ºi Coralei
Academice ale Filarmonicii olte-
ne, semnatar al transcripþiei pen-
tru nai a compoziþiei vivaldiene
ºi orchestrator al pãrþii mediane
din lucrarea lui Bach. În prezent,
Zampieri este dirijor invitat al
Filarmonicii din Sao Carlos (Bra-

zilia), dirijor invitat permanent ºi
director artistic onorific al Filar-
monicii „Oltenia”.

Biletele pentru concertul de
astã-searã se pot cumpãra de la
Agenþia instituþiei, la preþul de 30
lei, cu reducere la jumãtate pen-
tru elevi, studenþi, pensionari.

MAGDA BRATU

Filarmonica „Oltenia” a pus în vânzare noile abo-
namente (din trimestrul al III-lea), valabile înce-
pând de astãzi pânã pe data de 29 iunie, în cadrul
stagiunii „Muzica uneºte” (2017-2018), dedicatã
Centenarului Marii Uniri. «Cu acest prilej, în spa-
þiul public sunt lansate dezbateri ºi polemici cu pri-
vire la rolul maselor ºi al personalitãþilor în anul
plin de istorie 1918. Dincolo de toate acestea, Fi-

De sãrbãtoarea hramului Biseri-
cii „Sfântul Ierarh Calinic” din car-
tierul Valea Roºie – miercuri, 11
aprilie –, credincioºii craioveni se
vor putea închina ºi la moaºtele

Mihai ªora, nãscut pe 7 noiem-
brie 1916, la Ianova, judeþul Timiº,
este filosof ºi eseist, iar, din 2012,
este membru de onoare al Acade-
miei Române.

Dupã studii liceale la Timiºoa-
ra, a studiat filosofia la Universita-
tea din Bucureºti (1934 - 1938),
unde i-a avut ca profesori, printre
alþii, pe Nae Ionescu ºi Mircea Vul-

larmonica „Oltenia” readuce mesajul unitãþii de gân-
dire ºi exprimare, pe calea muzicii - limbaj univer-
sal care se adreseazã direct sufletului», menþionea-
zã reprezentanþii instituþiei.

Potrivit acestora, stagiunea „Muzica uneºte” aduce
în continuare la Craiova nume reprezentative ale ar-
tei interpretative: Andreea Chira (nai), Gina Gloria
Tronel (sopranã), Claudia Codreanu (mezzosopra-
nã), Mihai Urzicana (tenor), Ion Dimieru (bas), Min
Hee Kim (vioarã, Coreea de Sud), Emil Bâzgã (trom-
petã), Mãdãlin Voicu-jr. (pian), Antonio Nicholas Pi-
culeaþã (vioarã), Horia Maxim (pian), Eszter Karas-
szon (violoncel, Ungaria), Ana Mirabela Dina (pian),
Clovis Alessandri (pian, Brazilia), Cristina Tomescu
(pian), Daniele Riscica (pian, Italia), Andreea Stoica
(pian), Ruxandra Boariu (pian). De asemenea, la
pupitrul dirijoral al Orchestrei Simfonice a Filarmo-
nicii craiovene vor evolua dirijori din Italia, Franþa,
Belgia, Africa de Sud, Spania ºi România.

Noile abonamente includ 12 concerte ºi pot fi
achiziþionate de la agenþia de bilete a Filarmonicii
„Oltenia” (tel. 0251.414.698), la preþ întreg de 240
lei ºi preþ redus de 120 lei, pentru elevi, studenþi ºi
pensionari.

MAGDA BRATU

Moaºtele Sf. Irodion de la Lainici vor fi
aduse, sãptãmâna viitoare, la Craiova

Sfântului Cuvios Irodion, care vor
fi aduse în acest sfânt lãcaº de la
Mãnãstirea Lainici, judeþul Gorj.
Dupã cum a precizat pãrintele pa-
roh Aurel Guºeþelu, sfintele moaºte
vor fi ajunge la Craiova marþi, 10
aprilie, ora 10.00, „urmând ca
dupã rânduiala aºezãrii lor în bi-
sericã, de la ora 18.00, sã fie sã-
vârºitã slujba Privegherii, respec-
tiv Vecernia unitã cu Litia, Utrenia
ºi Ceasurile pascale, iar la miezul
nopþii va fi sãvârºitã Sfânta Litur-
ghie”. Miercuri, 11 aprilie, în ziua
de prãznuire a Sfântului Ierarh
Calinic, hramul sfântului lãcaº de
cult, Sfânta Liturghie va fi oficia-
tã de ÎPS Irineu, Arhiepiscopul
Craiovei ºi Mitropolitul Olteniei,
împreunã cu un sobor de preoþi ºi

diaconi. Rãspunsurile la stranã vor
fi date de Grupul psaltic „Sfântul
Mare Mucenic Dimitrie” al Cate-
dralei Mitropolitane din Craiova.

MAGDA BRATU

Filosoful Mihai ªora, la Conferinþele TNB, pe 15 aprilie
Filosoful ºi eseistul Mihai ªora va intra în

dialog cu publicul Teatrului Naþional Bucu-
reºti (TNB), la Sala Studio, pe 15 aprilie, de
la ora 11.00, sub genericul “Mihai ªora. 101

ºi ceva”, potrivit unui comunicat remis ME-
DIAFAX. Tichete pentru acest eveniment se
gãsesc la casa de bilete a TNB, precum ºi on-
line, pe mystage.ro.

cãnescu, iar la seminar l-a avut ca
asistent, timp de trei ani, pe Mir-
cea Eliade. Bursier al Guvernului
Franþei, a ajuns, în ianuarie 1939,
la Paris, pentru a realiza, sub con-
ducerea lui Jean Laporte, o tezã
despre “La notion de la grâce chez
Pascal/ Noþiunea de har în opera
lui Blaise Pascal”.

Ameninþarea înaintãrii vertigi-

noase a Wehrmacht-ului l-a fãcut
sã pãrãseascã Parisul în iunie 1940
ºi, dupã lungi peregrinãri, s-a sta-
bilit la Grenoble (1940 - 1945), în-
trucât acolo oficia Jacques Che-
valier, un “pascalizant înrãit”, con-
form propriilor cuvinte. În aceas-
tã perioadã, concepe prima sa car-
te, “Du dialogue intérieur”, un eseu
de antropologie metafizicã, publi-
cat ceva mai târziu, în 1947, la
Editura Gallimard. În anii rãzboiu-
lui, participã la Rezistenþa france-
zã antifascistã, iar dupã aceea de-
vine cercetãtor la Centre National
de la Recherche Scientifique, Pa-
ris, între 1945 ºi 1948.

Neînþelegând adevãrata dimen-
siune tragicã a ocupãrii de facto a
României de cãtre Uniunea Sovie-
ticã, revine în þarã în toamna anu-
lui 1948, cu intenþia de a se reîn-
toarce în Franþa, dar era mult prea
târziu. Graniþele fuseserã deja în-
chise ºi odatã cu acestea ºi des-
chiderea României spre vest pen-
tru aproape 20 de ani.

Totuºi, din cauza tinereþii sale ºi
a apolitismului sãu evident ºi decla-
rat, nu este împiedicat sã presteze
munci intelectuale. A lucrat ca re-
ferent de specialitate la Ministerul
de Externe (1948 - 1951), apoi ca
ºef de secþie la Editura pentru limbi

strãine (între 1951 ºi 1954) ºi re-
dactor-ºef la Editura de Stat pentru
Literaturã ºi Artã (1954 - 1969),
unde are meritul remarcabil edito-
rial de a fi fost fondatorul noii serii
Biblioteca Pentru Toþi.

Dupã decembrie 1989, a fost
Ministru al Învãþãmântului în pri-
mul guvern democratic provizoriu,
condus de Petre Roman, ºi singu-
rul ministru care ºi-a dat demisia
din guvern, ca protest în urma mi-
neriadelor din 13-15 iunie 1990, re-
fuzând, ulterior, sã mai ocupe vreo
funcþie în aparatul de Stat. În 2016
i s-a conferit Ordinul naþional “Stea-
ua României” în grad de Cavaler.
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Sãrbãtoarea Sfântã a Învierii Domnului sã-i

gãseascã pe toþi locuitorii comunei Mârºani cu
sufletele curate, pline de emoþia bucuriei, sã
ne deschidã tuturor inimile cãtre iubire, cre-
dinþã ºi iertare! Paºtele ne aduce în suflete

încrederea ºi dragostea. Bucuria ºi simplitatea
acestor momente ne ajutã sã ne cunoaºtem mai

bine pe noi înºine, sã apreciem adevãratele
valori ale vieþii. Aºa cum Iisus învie mereu, ºi

speranþa trebuie sã renascã de fiecare datã!
Hristos a Înviat!

Primar, Ghencioiu Constantin

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

Primar, Rãdulescu Florentin

Învierea Domnului sã ne umplã sufletele de
Luminã, minþile de gânduri
frumoase ºi inimile de
iubire ºi încredere! La toþi
locuitorii comunei Cetate,
Sãrbãtoarea Pascalã sã
coboare în suflete ºi în
case, sã ne împãrtãºeascã
tuturor bucuria cã
Hristos a Înviat!

Primar, Duþã Marin

La Sãrbãtoarea Sfintelor
Paºti sã coboare liniºtea ºi
pacea, Minunea Învierii lui
Iisus sã dãinuie în inimile
tuturor locuitorilor comu-
nei Ghidici, sã vã lumineze
viaþa ºi sã vã aducã renaº-
terea credinþei, a speranþei
ºi bucuriei. Fie ca bucuria Învierii Domnului sã vã
presare în suflet liniºte, pace ºi fericirea de a petrece
aceste clipe magice alãturi de cei dragi. Hristos a
Înviat!

Primar, Tache Constantin

Paºtele este o singurã
datã pe an! O zi specialã,
îmbogãþitã de aroma bucate-
lor tradiþionale ºi de parfu-
mul florilor de primãvarã!
Sã o facem sã strãluceascã
ºi prin bunãtatea inimilor
noastre! Clopotele Biserici-
lor din Valea Stanciului sã rãsune în sufletele tuturor
ºi sã ne aminteascã, la fiecare dintre noi, cã viaþa
este unicã! Haideþi, sã luãm Lumina Sfântã, sã
înãlþãm ochii spre Cer, în semn al mulþumirii cã
suntem sãnãtoºi ºi avem parte sã ne bucurãm alãturi
de cei dragi de Sãrbãtoarea Paºtelui! Hristos a Înviat!
Primar, Gângioveanu Ovidiu

Fie ca bucuria Învierii Domnului sã aducã
tuturor locuitorilor comunei Pleniþa pacea ºi
fericirea de a petrece aceste
clipe înãlþãtoare alãturi de cei
dragi! Sãnãtate familiilor
noastre, multe împliniri în tot
ceea ce ne-am propus sã
realizãm! Dumnezeu sã ne dea
iubirea si binecuvântarea Sa!
Hristos a Înviat!

Primar, Calafeteanu Mihai Puiu

Fie ca mireasma Sãrbãtorilor Pascale sã le aducã
locuitorilor comunei Moþãþei multã sãnãtate, pace ºi
liniºte, bucurii ºi împliniri alãturi de
cei dragi. Lumina ºi puritatea
clipelor Sfintelor Paºti sã ne încãl-
zeascã sufletele, sã ne lumineze ºi sã
ne deschidã inimile spre iubire,
credinþã ºi iertare, sã ne bucurãm
din plin de frumuseþea tuturor
lucrurilor care ne înconjoarã!
Hristos a Înviat!

Primar, Enea Constantin

Sãrbãtoarea Sfântã a Învierii
Domnului sã se pogoare asupra
tuturor locuitorilor oraºului
Dãbuleni, cu multã sãnãtate,
belºug ºi bucurii, iar Lumina
din Noaptea Sfântã sã ne ridice
sufletele spre noi trepte spiri-
tuale ºi sã ne cãlãuzeascã paºii
pe drumul vieþii pentru a fi mai
buni, mai înþelegãtori ºi mai
apropiaþi de Dumnezeu!

Paºte Fericit alãturi de cei dragi!
Primar, Bãjenaru Aurel

Minunea Învierii lui Iisus
sã dãinuie în inimile locuito-
rilor comunei Giubega, sã ne
lumineze viaþa ºi sã ne  aducã
renaºterea credinþei, speran-
þei ºi bucuriei, cu bunãtate ºi
cãldurã în suflete. Hristos a
Înviat! Redescoperiþi senti-
mentele sincere ce ni se
adãpostesc în suflete! Fiþi mai
buni cu toþi cei care au nevoie
de dragoste ºi sprijin! Multã
sãnãtate ºi bucurii alãturi de cei dragi!

Primar, Gunã Stelian
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Sãrbãtorile Pascale sã fie pentru noi
toþi un prilej de întoarcere spre armo-

nie, speranþã, bunãtate ºi curãþenie
sufleteascã! Locuitorilor Comunei
Maglavit le doresc multã sãnãtate,

împliniri ºi numai bucurii!
HRISTOS A ÎNVIAT!

Primar, Dinu Ion

Bucuria Învierii Domnului  sã se pogoare
asupra tuturor locuitorilor comunei

Cârcea, iar Iisus cel ce a biruit moartea
sã reverse asupta noastrã Viaþã,

Sãnãtate, Pace, Încredere ºi Izbândã!
Paºte Fericit!

Primar, Pupãzã Valericã

Mireasma Sãrbatorilor Pascale sã fie pentru
noi toþi un prilej de armonie,
speranþã, bunãtate ºi
curãþenie sufleteascã!

Locuitorilor Comunei
Vîrtop le doresc multã
sãnãtate, împliniri ºi numai
bucurii!

HRISTOS A ÎNVIAT!
Primar, Dobrescu Constantin

Nespusa bucurie
a Învierii Domnului
sã se sãlãºluiascã
între locuitorii
comunei Bistreþ,
iar Hristos Cel
Înviat sã reverse asupra noastrã Viaþã,
Sãnãtate, Belºug, ºi Încredere!

Hristos a Înviat!
Paºte Fericit!
Primar, Antonie Cristina

Învierea Mântuitorului Iisus Hristos ºi Sfintele
Sãrbãtori Pascale sã binecuvinteze locuitorii

comunei Afumaþi, sã le aducã din partea primaru-
lui Stoenescu Dumitrel Titel cele mai calde urãri

de sãnãtate, belºug ºi realizãri!
Paºte cu Luminã ºi Speranþã!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Mungiu Gheorghe, Primarul
Comunei Ciupercenii Noi,
transmite tuturor locuitorilor
comunei, la ceas de Sfântã
Sãrbãtoare de Paºte, sã aibã
casele ºi inimile pline de  bucu-
rie, sã fie sãnãtoºi ºi împliniþi
sufleteºte alãturi de cei dragi!
Este atâta Luminã în jur, pentru
fiecare dintre noi! Lãsaþi Lumi-
na Sfântã sã intre în casa
sufletului ºi vã veþi simþi cu adevãrat împliniþi!
Hristos a Înviat!

E ziua în care se naºte speran-
þa, iubirea ºi gândul bun!E ziua în
care iertãm ºi dãruim. E ziua
Învierii Domnului! Primarul
Oraºului Bechet, Glãvan Adrian,
ureazã tuturor locuitorilor sã
aibã parte de un  „Paºte Fericit!”
sã fie sãnãtoºi, încrezãtori,
cu multe realizãri ºi împliniri
alãturi de cei dragi!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Lãzãroiu Marian, Primarul
Comunei Periºor, este alãturi
de toþi locuitorii comunei în
aceste momente înãlþãtoare ale
Sãrbãtorii Pascale, cu gânduri
curate ºi urãri de sãnãtate,
împliniri ºi realizãri alãturi de
cei dragi! Lumina Sfântã din
Noaptea Învierii sã vã încãl-
zeascã inimile ºi sufletele cu
bucurii! HRISTOS A ÎNVIAT!

Stanciu Augustin, Primarul Comunei
Apele Vii, transmite la ceas de Sfântã
Sãrbãtoare a Învierii Domnului Iisus

Hristos, tuturor locuitorilor comunei,
calde urãri de sãnãtate, belºug ºi reali-
zãri, încãrcate de Luminã, seninãtate,

bucurii ºi liniºte sufleteascã!
HRISTOS A ÎNVIAT!
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În Noaptea Învierii, cu lumânãri aprinse ºi sufletul
curat sã ne rugãm pentru iertarea pãcatelor ºi

regãsirea speranþei! Sãrbãtorile de Paºti sã le aducã
locuitorilor comunei Bârca multe bucurii, sãnãtate ºi

fericire! Lumina Pascalã, prin miracolul ei, sã pã-
trundã în sufletele noastre cu liniste, împãcare,

iubire, o primãvarã însoritã, în care sã înfloreascã
bucuria, nãdejdea ºi încrederea! Paºtele este un

moment de întregire a familiei! Sã vã bucuraþi de
Sfânta Sãrbãtoare a Învierii Domnului Iisus! Hristos

a Înviat! Primar, Urtilã Cristinel

Primarul  Comunei Orodel, Vîlcomeanu Jane,
vã este alãturi  cu cele mai alese gânduri ºi
urãri de bine, acum în preajma Sãrbãtorilor

Pascale, când sufletele poartã bucuria ºi
împlinirea Vieþii, cel mai mare dar divin! Sã ne
plecãm capetele cu recunoºtinþã, sã-I mulþu-
mim lui Hristos cel Înviat pentru toate câte
avem, pentru sãnãtatea noastrã ºi a celor

dragi! Paºte Fericit!

Mireasma Sãrbatorilor Pascale sã fie pentru
noi toþi un prilej de întoarcere spre armonie,
speranþã, bunãtate ºi curãþenie
sufleteascã!

Locuitorilor Comunei
Brãdeºti ºi tuturor colaborato-
rilor Primãriei Brãdeºti le
doresc multã sãnãtate, împli-
niri ºi numai bucurii!
HRISTOS A ÎNVIAT !

Rãcãreanu Ion,
Primarul Comunei Brãdeºti

Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos ºi
Sfintele Paºti sã fie prilej de bucurie ºi liniºte

sufleteascã pentru toþi locuitorii comunei Seaca
de Câmp, cãrora le urez multã sãnãtate, împli-

niri ºi tot ce este mai bun! Hristos a Înviat!
Iisus sã ne ierte pãcatele, lacrimile Maicii
Domnului sã ne spele necazul din suflete,

Lumina Învierii sã ne  readucã tuturor speranþa!
Iulicã Bãloi, Primarul Comunei Seaca de Câmp

Primarul Comunei Poiana Mare, Marin Vintilã,
este alãturi de toþi locuitorii comunei Poiana Mare
cu un gând bun ºi o urare
de sãnãtate, prosperitate
ºi împlinirea tuturor
dorinþelor. Mireasma
Sãrbatorilor Pascale sã fie
un moment unic de întoar-
cere spre pietate, armonie,
speranþã, toleranþã ºi
evlavie!

Paºte Fericit!
Hristos a Înviat!

Lumina Sfintei Învieri sã pãtrundã în toate
casele locuitorilor comunei Bratovoieºti, sã le
umple sufletele de bucurii ºi
împliniri! Fie ca binecuvânta-
rea cereascã sã se rãsfrângã
asupra noastrã, a tuturor, ºi sã
ne facã mai buni, mai darnici ºi
înþelepþi! De Sfintele Paºti, le
urez tuturor, pace în suflete,
sãnãtate ºi realizãri!

Hristos a Înviat!
Primar, Oancea Ion

Nespusa bucurie a Învierii Domnului sã se
sãlãºluiascã între locuitorii comunei Urzicuþa,
iar Hristos Cel ce a biruit moartea sã reverse
asupra noastrã viaþã, sãnãtate, pace, belºug,
încredere ºi izbândã! Hristos a Înviat!

Paºte Fericit!
Primar, Florea Grigorescu

Primarul Oraºului Segarcea,
Tutunaru Nicolae, transmite
tuturor locuitorilor oraºului
Segarcea sã aibã parte de
Luminã în case, bucurii ºi
multe realizãri alãturi de cei
dragi! Sfânta Sãrbãtoare de
Paºte este un moment în care
Dragostea, Pacea ºi Seninãta-
tea se unesc în numele
Domnului.

Hristos a Înviat!

Lumia Sfântã a Înverii sã le aducã în suflete
tuturor locuitorilor comunei Almãj, credinþã,

dragoste ºi speranþã, iar Sfintele Paºti sã-i gã-
seascã pe toþi alãturi de cei dragi, cu bucurii ºi

împliniri, sã le  umplã  sufletele de Luminã, ochii
de seninãtatea vieþii, mintea de gânduri frumoase

ºi inimile de iubire!
Hristos a Înviat! Primar, Ion Rãcãreanu
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Fie ca bucuria Învierii

Domnului sã le aducã în
suflet liniºte ºi pace tuturor
locuitorilor comunei Iºalniþa,
precum ºi fericirea de a
petrece aceste clipe magice
alãturi de cei dragi. Minunea
Învierii lui Iisus sã dãinuie  în
inimile noastre, sã ne lumine-
ze viaþa ºi sã ne aducã renaº-
terea credinþei, a speranþei ºi
a bucuriei, cu bunãtate ºi cãldurã în suflete!

Hristos a Înviat!
Primar, Flori Ovidiu ºi viceprimar, Bãlan Eugen

Gheorghiþã Constantin,
Primarul Comunei Podari,
nu i-a uitat pe locuitorii
comunei Podari în aceste
momente de Sãrbãtoare Divinã
ºi le adresez cele mai calde
urãri de sãnãtate, prosperitate,
bucurii ºi împliniri alãturi de
cei dragi! Sã aºteptaþi Sfintele
Paºte cu sufletele pline de
încredere, cu mesele îmbelºu-
gate ºi sã împãrtãºiþi mireas-
ma acestei Sãrbãtori cu toþi cei
dragi! Hristos a Înviat!

Vasilca ªtefan, Primarul
Comunei Carpen, ureazã
tuturor locuitorilor, la ceas
de Sfântã Sãrbãtoare a
Învierii Mântuitorului, sã
aibã parte de momente de
fericire ºi bucurie alãturi de
toþi cei dragi, sã-ºi regãseascã
împãcarea ºi înþelepciunea în
sânul familiei ºi sã primeascã
din partea mea toate gându-
rile bune ºi curate!

Hristos a Înviat!
Paºte încãrcat de Luminã ºi Iertare!

Lumina Sfintei Învieri a
Mântuitorului Iisus Hristos sã
inunde sufletele tuturor
locuitorilor oraºului Calafat ºi
sã le aducã multã cãldurã în
case, bucurii în inimi ºi multã
sãnãtate. E Paºte! Sã-i mulþu-
mim lui Dumnezeu pentru
darul vieþii! Sã fim mai atenþi,
mai buni ºi mai  iertãtori cu
toþi cei care sunt lângã noi!

Hristos a Înviat!
Primar, Ciobanu Lucian

Paºtele ne aduce în inimi credinþa, încre-
derea ºi dragostea. Bucuria ºi simplitatea
acestor momente ne ajutã sã ne cunoaºtem

mai bine, sã apreciem adevãratele valori ale
vieþii. Pentru toþi locuitorii comunei Drãgo-

teºti, Lumina Învierii Mântuitorului sã fie
prilej de bucurie, voie bunã, liniºte sufle-

teascã ºi înþelegere. Paºte Fericit!
Primar, Dincã Dumitru

Cu lumânãri aprinse ºi sufletele curate sã ne
rugãm în Sfânta Noapte a Învierii pentru iertare ºi
nãdejde, pentru sãnãtate ºi
încredere! Sãrbãtorile Pascale sã
le aducã locuitorilor comunei
Ostroveni  multe bucurii, sãnãtate
ºi fericire! Sã vã bucuraþi alãturi
de familiile dumneavoastrã de
Sfânta Sãrbãtoare a Învierii
Domnului Iisus!

Hristos a Înviat!
Primar, Preduº Silviu Dorel

A sosit clipa mult aºteptatã a liniºtii, împãcãrii,
bucuriei ºi binecuvântãrii sufletului! Sã lãsãm la o
parte totul ºi sã mulþumim Domnului pentru tot ce
ne-a dãruit! De Înviere sunt alãturi de locuitorii
comunei Sopot,  le transmit cele mai calde urãri

de sãnãtate, ºi mai mult ca oricând, îi simt aproa-
pe, le împãrtãºesc bucuria, încrederea ºi nãdej-
dea. Sã  primim cu toþii Lumina Sfântã în case,

credinþa în suflete ºi bucuriile în inimile noastre!
 Hristos a Înviat!

Primar, Trãistaru Cãtãlin

Paºtele este unul dintre cele câteva momente de
peste an când ne oprim puþin din agitaþia vieþii de zi
cu zi ºi ne privim sufletele. Ne amintim ºi meditãm la
cuvinte precum: credinþã, speran-
þã, luminã, iertare, încredere,
rãbdare. Ne gândim la un sens al
vieþii ºi la un nou început. Ne
propunem sã fim mai buni ºi mai
îngãduitori cu semenii noºtri, sã
le umplem viaþa de bucurie ºi sã-i
sprijinim sã-ºi îndeplineascã
dorinþele. Le adresez locuitorilor
comunei Rast cele mai calde
gânduri, sã aibã  parte de Sãrbã-
tori liniºte, cu  pace în suflete ºi în case!

Hristos a Înviat! Primar, Iulian Siliºteanu

Sãrbãtoarea Sfântã a Învierii Domnului sã
se pogoare asupra tuturor locuitorilor

comunei Cãlãraºi cu  multã sãnãtate, belºug
ºi bucurii, iar Lumina din Noaptea Sfântã sã

vã însoþeascã paºii spre drumul bucuriei,
speranþei ºi încrederii! Vã sunt aproape în
aceste momente înãlþãtoare ºi vã  transmit
toate gândurile mele bune, vã  doresc din

toatã inima sã aveþi parte de un Paºte Fericit!
Hristos a Înviat! Primar, Vergicã ªovãilã
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Anunþul tãu!Anunþul tãu! Anunþul tãu!
T.C.I.F. S.A. CRAIOVA J16/3107/

1992 CUI RO 2302765. Consiliul de Ad-
ministraþie al  T.C.I.F. S.A. CRAIOVA, în
temeiul Legii nr. 31/1990, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re ºi în baza Deciziei nr. 3N din 03. 04.
2018 CONVOACÃ Adunarea Generalã
Ordinarã a Acþionarilor pentru data de
16. 05. 2018, la sediul societãþii din Cra-
iova, bd. N. Romanescu nr. 39, la ora
10,00, cu urmãtoarea ordine de zi: 1.
Prezentarea raportului Consiliului de
Administraþie, întocmit pe baza situa-
þiilor  financiar-contabile de la 31. 12.
2017. 2. Prezentarea raportului audito-
rului financiar pentru exerciþiul finan-
ciar 2017. 3. Discutarea, aprobarea sau
modificarea situaþiilor financiare anua-
le, pe baza rapoartelor prezentate ºi
fixarea dividendului. 4. Aprobarea des-
cãrcãrii de gestiune a Consiliului de
Administraþie, pentru activitatea des-
fãºuratã în 2017, pe baza rapoartelor
prezentate. 5. Discutarea, aprobarea
sau modificarea bugetului de venituri
ºi cheltuieli pentru exerciþiul financiar
2018. 6. Discutarea, aprobarea sau
modificarea planului de investiþii
pentru exerciþiul financiar 2018. Dacã
la data primei convocãri nu sunt în-
deplinite condiþiile de cvorum, AGOA
se convoacã a doua oarã pentru data
de  17. 05. 2018 , în acelaºi loc, la ace-
eaºi orã ºi cu aceeaºi ordine de zi.
Materialele informative referitoare la
problemele înscrise pe ordinea de zi
se vor putea consulta începând cu
data de 11. 04. 2018 la sediul central
al societãþii. PREªEDINTE C.A. Ing.
Rãdulescu Decebal Gabriel

S.C. C. CÃLÃRAªI în baza pre-
vederilor legii 1/ 2005, convoacã Adu-
narea Generalã Ordinarã ºi Extraor-
dinarã a membrilor asociaþi la S.C.C.
Cãlãraºi, în data de 22.04.2018 ora
10.00, la Salonul de festivitãþi al pri-
mãriei Cãlãraºi. În cazul în care nu
se întruneºte cvorumul de ºedinþã,
adunãrile se reconvoacã pentru data
de 29.04.2018, la aceeaºi orã, în ace-
laºi loc ºi cu aceiaºi ordine de zi.

UNIUNEA JUDETEANA A COO-
PERATIEI DE CONSUM DOLJ CON-
VOCATOR. În conformitate cu pre-
vederile Legii 1/2005 si cu art. 15, alin.
4 din Statutul U.J.C.C. Dolj, Comite-
tul Director al U.J.C.C. DOLJ convoa-
cã în data de 26.04.2018, orele 12, la
sediul unitatii din Craiova, str. Calea
Unirii, nr. 50, adunarea generala ex-
traordinara cu urmãtoarea ordine de
zi: 1. Aprobarea inchirierii pentru spa-
tiile U.J.C.C. Dolj  pentru anul 2018. 2.
Diverse. In cazul in care nu se intru-
neste cvorumul de sedinta, adunari-
le generale se reconvoaca pentru
data de 27.04.2018 la aceeasi ora,
aceeasi locatie si cu aceeasi ordine
de zi. Presedinte, Maria Racareanu

Preºedintele Consiliului de Ad-
ministraþie al SC PELENDAVA SA ,
înmatriculatã la ORC sub numãrul
J16/ 65/ 1991, în conformitate cu pre-
vederile Legii nr.31/1990, modificatã
prin Legea nr.44/ 2006, convoacã
ADUNAREA GENERALÃ ORDINARÃ
A ACÞIONARILOR pe data de
10.05.2018, ora 14.00, la sediul socie-
tãþii din Craiova, str. Popoveni nr. 5,
având pe ordinea de zi urmãtoarele:
1. Aprobarea SITUAÞIILOR FINAN-
CIARE aferente anului 2017, pe baza
Raportului Consiliului de Administra-
þie ºi Comisiei de Cenzori. 2. Stabili-
rea Bugetului de venituri ºi cheltu-
ieli ºi a programului de activitate pen-
tru anul 2018. 3. Alegerea Comisiei
de cenzori. 4. Alegerea Consiliului de
administraþie. 5. Diverse. În cazul în
care nu se va îndeplini cvorumul ne-
cesar, A.G.A. va avea loc pe data de
17.05.2018, la aceeaºi orã ºi adresã.

Vând douã
chioºcuri noi,

cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457;
0729/033.903.

S.C. BACRIZ IMPEX S.R.L,
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a cor-
dului de mediu pentru proiectul
„CONSTRUIRE LOCUINÞE COLEC-
TIVE S+D+P+5-8E CU PARCÃRI LA
SUBSOL/DEMISOL, CU SPAÞII CO-
MERCIALE LA PARTER ªI LOCUIN-
ÞE LA ETAJE. 3BLOCURI S+P+5E; 1
BLOC S+P+6E; 1 BLOC, D+P+7E;
3BLOCURI D+P+8E.” Bd. DECEBAL
nr. 44,  jud. DOLJ. documentaþiei pot
fi consultate la sediu APM Dolj, str.Pe-
tru Rareº nr.1, în zilele de luni pânã
joi între orele 8–16 ºi vineri între ore-
le 8-14 ºi sediu S.C. BACRIZ IMPEX
S.R.L, Bd. DECEBAL nr. 44, jud.
DOLJ. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareº nr.1, fax: 0251/419035, e-
mail:office@apmdj.anpm.ro.

PRESTÃRI SERVICII
Executãm acoperiºuri
orice tip de tablã, dul-
gherie, accesorii,
jgheaburi, burlane,
mici reparaþii. Telefon:
0758/134.484.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone. Re-
laþii la telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament 2
camere Bãileºti,
zonã centralã, preþ
accesibil. Telefon:
0771/504.064.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere Craioviþa
Nouã, deosebitã pozi-
þionare, modificãri inte-
rioare. Preþ accesibil.
Telefon: 0771/504.064.

Vând apartament 2
camere etaj 1, Valea
Roºie. Telefon: 0251/
361.626.
Vând apartament 4
camere, cartier 1
Mai, zona Târg -
Kaufland, 2 bãi, 2 bal-
coane 97 mp. Tele-
fon: 0762/622.136.

CASE

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã cu 4 ca-
mere, bucãtãrie, baie
+ wc în interior ºi alte
anexe în curte, locui-
bile, gard metalic,
fântânã, pomi fructi-
feri, în comuna Iancu
Jianu, judeþul Olt.
Preþ 25.000 de euro,
negociabil. Telefon:
0769/512.701.
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Anunþ public privind depunerea solicitãrii de

emitere a acordului de mediu

S.C. FRAÞII BACRIZ S.R.L. ºi S.C. FRUCT PREST S.R.L.

S.C. FRAÞII BACRIZ S.R.L. ºi S.C. FRUCT PREST
S.R.L. anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul „Construire 3 blocuri de
locuinþe colective P+11E cu parcare la parter ºi împrejmuire
parþialã (L=97,05m)”, propus a fi amplasat in Mun. Craiova, str.
Sãrarilor, nr.29A, Jud. Dolj.

Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
APM Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, ºi la sediul S.C. FRAÞII
BACRIZ S.R.L. ºi S.C. FRUCT PREST S.R.L. - Str. Grigore
Pleºoianu, nr. 3B, Mun. Craiova, Jud. Dolj în zilele de luni pânã joi,
între orele 08:00 – 16:00 ºi vineri între orele 08:00 – 14:00.

Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, Craiova,
str. Petru Rares, nr. 1, fax: 0251/419.035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

Lumina Mântuitorului sã aducã multã
sãnãtate, liniºte sufleteascã, armonie ºi

împliniri tuturor locuitorilor comunei
Desa. Sãrbãtori binecuvântate alãturi
de cei dragi! Hristos Cel Înviat sã re-
verse asupra tuturor: Viaþã, Sãnãtate,

Încredere ºi Belºug!
Primarul Comunei Desa,

Bãdoiu Gabriel

Învierea Mântuitorului nostru
Iisus Hristos ºi Sfintele Paºti sã
fie prilej de bucurie  ºi liniºte
sufleteascã pentru toþi locuitorii
oraºului Filiaºi, cãrora le urez
multã sãnãtate, împliniri , sã aibã
parte în viaþã de tot ce este mai
bun! Hristos a Înviat!  Iisus sã ne
ierte pãcatele, lacrimile Maicii
Domnului sã ne spele necazul din
suflete, Lumina Învierii sã ne
readucã tuturor speranþa!

Gheorghe Ilie-Costeluº, Primarul Oraºului Filiaºi

Vând teren casã,
1.200 de metri pã-
traþi, în comuna Ian-
cu Jianu, judeþul Olt
– pe lângã liceu, cu
temelie beton, 2 ca-
mere + antreu, fân-
tânã cu hidrofor, pã-
tul metalic, cu per-
dea în faþã unde in-
troduci douã autotu-
risme, gard metalic,
pomi fructiferi. Acte
la zi. Preþ 16.500 de
euro, negociabil. Te-
lefon: 0769/512.701.
Proprietar vând casã
nouã zona Bordei+
500 mp curte. Tele-
fon: 0752/641.487.

Vând gospodãrie în
comuna Valea Stan-
ciului, judeþul Dolj. Te-
lefon: 0721/502.003.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând casã sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere par-
ter sau etaj 1. Tele-
fon: 0730/504.515.
Vând casã netermi-
natã în Cârcea, Ale-
ea Podului nr. 12. Te-
lefon: 0721/995.405.

Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan
cadastru, vie, pomi
fructiferi, 60 cuiburi
bujori, suprafaþa 4200
mp, douã fântâni cu
apã, stradale. Telefon:
0727/884.205.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni- Gorj în
Coasta Câlnicului.
Preþ 7000 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând 5000 mp Sãliº-
te Costeºti Vâlcea,
zonã pitoreascã, turis-
ticã, asfaltatã, instala-
þie apã. Telefon: 0723/
328.336.
Vând teren arabil 2,5
ha spatele Metro ºi te-
ren arabil Gara Plaiul
Vulcãneºti. Telefon:
0251/548.870.
Vând 10 ha pãdure,
100-110 ani - Gorj. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren comuna
Podari – Dolj. Telefon:
0722/943.220.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate
utilitãþile instalate, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0744/563.640,
0351/402.056.
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus di-
ferenþa. Telefon:
0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând DACIA LOGAN
fabricaþie 2011. Tele-
fon: 0771/287.165.

STRÃINE
VÂND KIA SEPIA ºi
FORD MONDEO.
Telefon: 0769/548.003.
Vând Volkswagen
Polo. Telefon: 0723/
328.336.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi productiv
cu fructe de lãmâi în el,
preþ 1000 lei. Telefon:
0765/261.910.
Vând douã gropi su-
prapuse, boltite, cimi-
tirul Sineasca ºi o
groapã simplã, boltitã-
placã egipteanã, gãr-
duleþ. Telefon: 0773/
843.830.
Vând coceni, preþ 1
leu/snop – comuna
Mischii. Telefon: 0744/
100.000.
Vând loc de veci, cimi-
tirul Ungureni. Telefon:
0725/610.239.
Vând combinã frigorifi-
cã BOSCH – 300 lei,
chiuvetã bucãtãrie din
fontã smãlþuitã- 60 lei,
butelie voiaj - 50 lei.
Telefon: 0728/011.731.
Hainã îmblãnitã, guler
astrahan nr. 54, fãcu-
te pe comandã - 80 lei,
pantaloni piele nr. 43
noi - 50 lei, cisme
damã nr. 38-50 lei,
bascheþi nr. 43. Tele-
fon: 0770/303.445.

Vând frigider. Telefon:
0748/408.819.
Vând boiler electric
100 litri bine întreþinut,
bicicletã româneascã
de bãrbat. Telefon:
0351/464.043.
Ocazie. Telefon AL-
LVIEW nou - 200 lei,
telefon EBODA nou
– 100 lei. Telefon:
0773/383.003; 0774/
682.257.
Vând aparat auditiv
(amplificator sunete),
nou, robot de bucã-
tãrie (PLANETA-
RIA) bol inox 6 l, hai-
nã lungã piele întoar-
sã cãprioarã îmblãni-
tã talia 50, aþe de go-
blen toate culorile
(Mouline). Telefon:
0752/236.667.
Vând roþi spiþate cu
cauciucuri de iarnã,
preþ 1300 Ron. Tele-
fion: 0762/183.205.
Vând baloþi lucernã ºi
coceni, comuna Pie-
leºti. Telefon: 0724/
053.806.
Vând scaun scoicã-
bebeluº. Telefon:
0724/065.756.
Vând 2 canapele 2/3
locuri fixe, piele ecolo-
gicã (noi) fabricate D.K.
Telefon: 0766/589.695;
0770/245.610.

Vând iapã, blândã,
fãrã nãrav. Telefon:
0744/100.000.
Vând transformator
24V ºi 12V, calorife-
re fontã aproape
noi, piese Dacia noi,
bocanci ºi ghete ne-
gre piele noi, dami-
geanã 50 litri cu coº
- 40 lei. Telefon:
0735/445.339.
Vând uºi de dormitor
sau magazie vopsite
cu geamuri ºi broas-
cã de închidere, Giur-
giuvele vopsite ºi cu
geamuri cu douã, trei
canate. Telefon:
0767/153.551.
Vând chituci frasân
pentru restaurante.
Telefon: 0768/
661.401.
Vând televizor mic –
100 lei, televizor
mare 100 lei, maºinã
de cusut Ileana, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând frigider Zanussi
urgent ºi ieftin. Tele-
fon: 0351/459.314;
0770/354.549.
Vând 5 calorifere
din fontã ºi frigider.
Informaþii la telefon:
0251/510.300.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Joi, 5 aprilie 2018

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

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:

ANUNÞ

Primãria Oraºului Bechet, Judeþul Dolj, Str. A.I. Cuza, Nr.100, cod
fiscal 4941390, tel.0251336826, scoate la licitaþie în vederea conce-
sionãrii suprafaþa de 2000 mp teren extravilan, situat în T.44 P.431/1,
suprafaþã ce face parte din domeniul privat al localitãþii, în data de
07.05.2018 ora 10,00.

Caietul de sarcini poate fi achiziþionat de la Primãria Oraºului
Bechet, costul unui exemplar fiind de 100 lei ºi poate fi achitat cu nu-
merar la casieria primãriei.

Ofertele vor fi depuse pânã la data de 04.05.2018 ora 16,00 la sediul
Primãriei Oraºului Bechet, Str. A.I. Cuza, Nr.100, Jud. Dolj.

ªedinþa publicã de deschidere a ofertelor va avea loc în data de
07.05.2018 ora 10,00 la sediul Primãriei Oraºului Bechet, Str. A.I.
Cuza, Nr. 100, Jud. Dolj.

Ofertele se redacteazã în limba românã ºi se transmit în douã plicuri
sigilate , unul exterior ºi unul interior, care se înregistreazã, în ordinea
primirii lor.

Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este
depusã oferta. Plicul exterior va trebui sã conþinã:

a)  O fiºã cu informaþii privind ofertantul ºi o declaraþie de partici-
pare, semnatã de ofertant fãrã îngroºãri, ºtersãturi sau modificãri;

b)  Acte doveditoare privind calitãþile ºi capacitatea ofertanþilor;
c)  Acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini.
Pe plicul interior, care conþine oferta propriu-zisã, se înscriu nume-

le sau denumirea ofertantului, precum ºi domiciliul sau sediul social al
acestuia, dupã caz.

ªedinþa publicã de deschidere a ofertelor va avea loc în data de
07.05.2018 ora 10,00, la sediul Primãriei Oraºului Bechet, Str. A.I.
Cuza, Nr.100, Judeþul Dolj.

Vând combinã frigori-
ficã. Telefon: 0748/
408.819.
Vând garniþã de untu-
rã cu capac 15 kg – 20
lei, frigider 2 uºi defect
- 100 lei, televizor co-
lor -100 lei, sãpun de
casã - 5 lei kg. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând saltea de pat 190
x 160, Gin –Gin –Flex
în stare bunã - 120 lei,
cuverturã plusatã gre-
na pt pat ºi 2 pt. fotolii
nefolosite – 120 lei,
covor persan 220x
210, 2 apometre 15 lei
bucata. Telefon: 0770/
303.445.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând frigider „ZIL” pu-
þin folosit, maºinã de
cusut „Ileana” stare
bunã de funcþionare,
maºinã de spãlat rufe
”Alba Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon: 0351/
464.563.

Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrau-
licã mase plastice,
coº din þeavã D 20
mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiu-
lar, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare gaze sobã D
600, alternator 12V
nou, pick-up Tesla
cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri
cu muzicã Cenaclul
Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.

Vând þuicã (fãcutã din
vin), triploc, motoare
380 V, arbore motor
1,6. Telefon: 0745/
589.825.
Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând 2 electromo-
toare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295; 0767/
052.639.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspirator
- 70 lei, saltea copil -
100 lei, masã exten-
sibilã - 100 lei, scoar-
þã – 100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Spaþiu ultracentral, ex-
cepþional pentru înfru-
museþare saloane ca-
binete medicale. Tele-
fon: 0722/956.600.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Sãptãmâna Mare este ºi una
extrem de importantã pentru
sportul craiovean, fiindcã echipa
femininã de handbal dã prima bã-
tãlie din semifinalele Cupei EHF,
jucând sâmbãtã, de la ora 16, în
Turcia, cu Kastamonu Belediyesi.
Delegaþia craioveanã a pãrãsit ieri
Bãnia ºi va ajunge în Turcia încã
de astãzi, având timp de acomo-
dare cu locaþia. Antrenorul Bog-
dan Burcea spune cã echipa sa
pleacã în aceastã dublã cu ºansa
a doua, chiar dacã în sferturi a
eliminat principala favoritã la ti-
tlu, Lada Togliatti, însã considerã
în acelaºi timp cã la Craiova, în
retur, se va decide calificarea.
„Pornim din poziþie de outsider,
adversarul a câºtigat o grupã, vine
de pe locul 1. Din punctul meu de
vedere, toate formaþiile au ajuns
meritat în semifinale. Calificarea
clar se disputã în dublã manºã, nu
conteazã rezultatul de la Kastamo-
nu. Sper sã ne amintim cum am
ajuns aici, cu ce atitudine, ce do-
rinþã, cât de puternici am fost
psihic sã rezistãm în faþa echipe-
lor pe care le-am lãsat în urmã.
Îmi doresc sã ajungem la acelaºi
nivel din punct de vedere mental”.
Antrenorul echipei SCM Craiova

CSMP Iaºi – Viitorul, vineri, ora 18

CFR Cluj – Astra, duminicã, ora 20.45

FCSB – „U” Craiova, luni, ora 20.45

Play-off, etapa a IV-a

1. FCSB 3 2 1 0 4-2 35
2. CFR Cluj 3 1 2 0 3-2 35
3. Craiova 3 1 2 0 1-0 31
4. Viitorul 3 1 1 1 3-2 26
5. Astra 2 0 0 2 0-3 22
6. CSMP Iaºi 2 0 0 2 1-3 20

 CLASAMENT                 M                 V                  E                  Î                    G  P

 CLASAMENT                   M V                E                Î                    G P

1. Dinamo 3 2 0 1 5-2 26p
2.FC Botoºani 3 0 2 1 0-1 22p
3. Voluntari 3 1 1 1 4-4 18p
4. Chiajna 3 0 2 1 2-3 16p
5. ACS Poli 3 0 1 2 2-4 15p
6. Mediaº 3 2 0 1 4-5 14p
7. Juventus 3 2 1 0 3-1 13p
8. Sepsi Sf. G. 3 0 3 0 5-5 13p

Play-out, etapa a IV-a

FC Botoºani – FC Voluntari, sâmbãtã, ora 18

Dinamo – Chiajna, sâmbãtã, ora 20.45

Gaz Metan – ACS Poli, luni, ora 15.30

Juventus – Sepsi, luni, ora 18

SCM Craiova dã prima luptãSCM Craiova dã prima luptãSCM Craiova dã prima luptãSCM Craiova dã prima luptãSCM Craiova dã prima luptã
pentru finalã, înainte de Învierepentru finalã, înainte de Învierepentru finalã, înainte de Învierepentru finalã, înainte de Învierepentru finalã, înainte de Înviere

Handbalistele din Bãnie disputã sâmbãtã,
de la ora 16, prima manºã a semifinalei Cupei EHF,

în Turcia, cu formaþia Kastamonu Belediyesi

a adunat toate informaþiile despre
Kastamonu, iar un ajutor a venit
ºi de la Gheorghe Tadici, cu care
Burcea este coleg la naþionala de
tineret a României. ”ªtim absolut
tot despre adversar, ne-a furnizat
informaþii ºi domnul Gheorghe
Tadici dupã dubla manºã Zalãu –
Kastamonu”. HC Zalãu a pierdut
la 3 goluri manºa retur a sfertului
de finalã, disputatã în Turcia, dupã
ce acasã se impusese la diferenþã
minimã. Pânã în aceastã fazã a
competiþiei, înainte de a elimina
Zalãul, Kastamonu a trecut în fa-
zele eliminatorii de Bera Bera
(Spania) ºi Vaci (Ungaria), apoi a
câºtigat grupa din care au mai fã-
cut parte: Viborg (Danemarca),
Gdynia (Polonia) ºi Byassen (Nor-
vegia), pierzând doar la Byassen
ºi la Zalãu, la douã goluri, respec-
tiv un gol. În lotul echipei din
Turcia se aflã ºi românca Mihaela
Rombescu, printre multe alte ju-
cãtoare strãine. Partida de sâm-
bãtã va fi condusã de douã sâr-
boaice, Vanja Antic ºi Jelena Ja-
kovljevic, iar delegatul EHF este
macedoneanul Ako Nikolovski.
Din pãcate, aºa cum s-a întâm-
plat ºi în cazul meciurilor din de-
plasare din grupele Cupei EHF,

nicio televiziune din România nu
va transmite partida de la Kasta-
monu. Partida retur va avea loc
peste o sãptãmânã, pe 14 aprilie,
de la ora 18, în Sala Polivalentã,
iar biletele costã 10 lei ºi se vor
putea gãsi de sãptãmâna viitoare
la casele Polivalentei.

Deplasarea pe Arena Naþionalã, pentru derby-ul
cu FCSB, este una aºteptatã cu nerãbdare de su-
porterii Universitãþii Craiova, care-ºi anunþã pre-
zenþa în numãr mare la meciul programat luni, 9
aprilie, în a doua zi de Paºte, de la ora 20.45. Un
bilet în sectorul fanilor craioveni, la Peluza Nord,
inelul inferior, costã 5 lei ºi poate fi achiziþionat
începând de astãzi de la magazinul mobil al clubu-
lui din Bãnie, situat în Piaþa „Mihai Viteazul”. Ma-
gazinul este deschis pânã sâmbãtã între orele 10-
19, iar luni între orele 10-16, în ziua de Paºte fiind
închis. La Bucureºti, biletele pentru fanii Craiovei

Rãzvan Burleanu, Ionuþ Lupes-
cu, Marcel Puºcaº, Sorin Rãduca-
nu ºi Ilie Drãgan ºi-au depus dosa-
re de candidaturã în termenul sta-
tutar, care a expirat ieri, la alegerile
pentru preºedinþia FRF, programa-
te la 18 aprilie, la Casa Fotbalului.
Dintre cei cinci candidaþi doar trei
se vor afla pe buletinele de vot: Bur-
leanu, Lupescu ºi Puºcaº, întrucât
Rãducanu ºi Drãgan nu îndeplinesc
condiþiile pentru a candida. Rãdu-
canu nu are la dosar nicio adeziune
din partea unui membru afiliat, iar
Ilie Drãgan a venit cu cinci, dar
propunerile sunt de la cluburi care
fie susþin alþi candidaþi, fie nu sunt
membri afiliaþi, adicã sunt echipe

Oltenii pregãtesc o nouã invazie a Bucureºtiului
se vând la casele de bilete de la Arena Naþionalã,
intrarea dinspre bulevardul Pierre de Coubertin,
sâmbãtã, între orele 11 ºi 19, ºi luni, de la ora 11
pânã la începerea partidei. Galeria ªtiinþei de la pe-
luza Nord organizeazã deplasarea cu autocare ºi
microbuze, preþul transportului dus-întors fiind de
25 de lei. Cei interesaþi trebuie sã contacteze un
membru al galeriei sau sã trimitã un mesaj privat
paginii de Facebook „Peluza Nord Craiova”. Anul
trecut, peste 2.500 de ultraºi craioveni au fost pre-
zenþi pe Arena Naþionalã la meciul FCSB – Univer-
sitatea, din sezonul regulat.

Cinci candidaturi la ºefia FRF, dar numai
Burleanu, Lupescu ºi Puºcaº vor fi admiºi

din Liga a IV-a. Rãzvan Burleanu
este preºedintele actual al FRF. A
jucat fotbal doar la nivel de juniori,
el fiind ºi arbitru pânã la vârsta de
19 ani. A activat în cadrul Primãriei
Bacãu, Comisiei Juridice din Par-
lamentul României, Autoritãþii Elec-
torale Permanente ºi Administra-
þiei Prezidenþiale. În vârstã de 33
de ani, Burleanu a condus înainte
de 2014 Federaþia Românã de Mi-
nifotbal, precum ºi Federaþia Eu-
ropeanã de Minifotbal. Fostul in-
ternaþional Ionuþ Lupescu (49 de
ani) este component al Generaþiei
de aur, jucând la Dinamo ºi Bayer
Leverkusen. A antrenat formaþiile
FCM Bacãu ºi FC Braºov, iar din

2005 pânã în 2011 a fost director
general al FRF. Din 2011 el a fost
director al Comisiei Tehnice a
UEFA. Marcel Puºcaº a evoluat ca
jucãtor la Steaua, Rapid, CS Târ-
goviºte. A fost antrenor la Steaua
ºi Rapid, preºedinte la Viitorul Ora-
dea, Steaua ºi AJF Bihor, ºi apoi
impresar. Puºcaº a candidat ºi la
precedentele alegeri pentru preºe-
dinþia FRF. Adunarea Generalã de
alegeri a Federaþiei Române de Fot-
bal a fost convocatã de Comitetul
Executiv pentru data de 18 aprilie
2018, ora 11. Douã sute cincizeci
ºi ºapte de membri afiliaþi au drept
de vot la alegerile pentru ºefia FRF
din 18 aprilie.
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Conducerea R.A.A.D.P.F.L.
Craiova ureazã angajaþilor,

colaboratorilor ºi tuturor craio-
venilor, Paºte Fericit! Lumina

Mântuitorului sã vã aducã
armonie, fericire, iubire ºi

sãnãtate!

Conducerea Centrului
Comercial Oltenia Sucpi

ºi  Fraþii Bacriz  ureazã tuturor
salariaþilor, comercianþilor,

colaboratorilor ºi cãlãtorilor
un Paºte  Fericit, multe reali-

zãri, împliniri ºi sãnãtate!
Fie ca toate visele pe care le
fãuriþi în aceste zile magice
de Sãrbãtoare sã se împli-
nescã ºi drumul strãbãtut
pentru realizarea lor sã vã

aducã bucurii în inimi, iar în
case, fericire ºi belºug!

HRISTOS A ÎNVIAT!
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