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- De când copiii merg de la 6 ani
la ºcoalã s-a ales praful, Popes-
cule, de “cei 7 ani de-acasã”. actualitate / 3 actualitate / 7
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«În urma comunicãrii
rezultatului expertizei
tehnice realizate de Pri-
mãria Municipiului Cra-
iova în cadrul proiectu-
lui tehnic care vizeazã
reabilitarea ºi restaura-
rea clãdirii corpului cen-
tral al Colegiului Naþio-
nal „Carol I” ºi al Ope-
rei Române Craiova,
conducerea instituþiei a
decis închiderea sãlii de
spectacole pânã la fina-
lizarea procesului de
execuþie», a anunþat,
ieri, Opera craioveanã,
printr-un comunicat de
presã. În prezent, se
cautã soluþii pentru con-
tinuarea activitãþii –
unele viabile, având în
vedere cã lucrãrile de
reparaþii ºi reamenaja-
rea sãlii vor fi de dura-
tã. Opera Românã Cra-
iova îºi desfãºoarã acti-
vitatea în acest edificiu
de 45 de ani.
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Ultimele alegeri europarlamen-
tare, altminteri un test elocvent al
raportului de forþe politice la nive-
lul þãrilor membre UE, aduceau în
2014 în prim plan doi lideri tineri,
carismatici, cu mare potenþial, pe
care stânga europeanã putea con-
ta: Matteo Renzi, în Italia ºi Victor
Ponta în România, ambii cu rezul-
tate notabile, concretizate în nu-
mãrul de mandate obþinute, în con-
tul germanului Martin Schulz, can-
didat la preºedenþia Comisiei Eu-
ropene. Fostul primar al Florenþei,
Matteo Renzi, ajunsese la putere
de câteva luni, devenind liderul Par-
tidului Democrat, mai exact în fe-
bruarie 2014, pe când Victor Pon-
ta avea deja aproape doi ani la Pa-
latul Victoria...

dezvoltare ruralã / 6

Cu cea mai sãnãtoasã
producþie din lume,
SuntemSuntemSuntemSuntemSuntem
codaºii Europeicodaºii Europeicodaºii Europeicodaºii Europeicodaºii Europei
la consumulla consumulla consumulla consumulla consumul
de miere!de miere!de miere!de miere!de miere!

ªedinþã publicãªedinþã publicãªedinþã publicãªedinþã publicãªedinþã publicã
pentrupentrupentrupentrupentru
completarecompletarecompletarecompletarecompletare

Astãzi, începând cu ora
13:00, la sediul Inspectora-
tului ªcolar Judeþean Dolj,
va avea loc  ºedinþa publicã
destinatã completãrii nor-
mei didactice, Comisia de
mobilitate din cadrul ISJ
Dolj fiind cea care va orga-
niza întrunirea.  Ieri, 22 fe-
bruarie, a avut loc, conform
metodologiei,  susþinerea
probelor practice/orale în
profilul postului, pentru com-
pletãrile ºi întregirile de nor-
mã didacticã. Au fost douã
catedre – informaticã , res-
pectiv Limba englezã. (C.P)

165 de doljeni165 de doljeni165 de doljeni165 de doljeni165 de doljeni
s-au externat cus-au externat cus-au externat cus-au externat cus-au externat cu
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Ludovic Orban,

propus de PNL

pentru a-l înlocui

pe Buºoi pentru

Primãria Capitalei
În cadrul ºedinþei comisiei

de unificare a PNL de ieri
deputatul Ludovic Orban a
fost propus pentru a candida
la Primãria Bucureºti, înlo-
cuindu-l astfel pe europarla-
mentarul Cristian Buºoi.
“Sunt onorat de propunerea
colegilor mei din comisia de
unificare PNL, sunt pregãtit
sã parcurg urmãtorii paºi
procedurali pentru desemna-
rea mea drept candidat la
funcþia de primar general,
votul în conducerea PNL
Bucureºti ºi validarea în
BPN”, a declarat Ludovic
Orban. “Ultimii de ani mi-am
petrecut în slujba semenilor
mei. Am ocupat funcþii
publice importante în care am
lãsat urme. În Bucureºti ºi în
jurul Bucureºtiului existã
lucruri pe care le-am fãcut
sau la care am participat
pentru a fi fãcute. Candidez
nu ca sã mã aflu în treabã, ci
pentru cã Bucureºtiul are
nevoie de o mânã priceputã,
de o persoanã cu viziune care
sã facã astfel încât Bucureº-
tiul sã conteze, iar bucureºte-
nii sã trãiascã într-adevãr
într-o capitalã demnã de
UE”, a declarat liberalul,
afirmând cã îºi va pune toatã
energia ºi priceperea alãturi
de echipa PNL pentru a
câºtiga Primãria Generalã ºi
cele de sector. Întrebat dacã
va încheia alianþe pentru a fi
singurul candidat al dreptei la
Primãria Capitalei, Orban a
afirmat cã nu este în mãsurã
sã facã astfel de afirmaþii ºi
cã este prematur.

ªeful Executivului a anunþat cã
va propune anumite soluþii care
sã atenueze fenomenele negative
care au fost semnalate la nivelul
administraþiei locale. ‘’Soluþiile
pe care le vom propune trebuie
foarte bine fundamentate, cu di-
ferite alternative care sã fie dis-
cutate public în mod serios ºi
responsabil, dincolo de interese
electorale sau interese pe termen
scurt ºi trebuie sã fie bazate pe
informaþii corecte ºi detaliate’’,
a declarat Dacian Cioloº. El a
precizat cã autoritãþile publice
locale trebuie sã fie preocupate
de atragerea unor investiþii direc-
te în comunitãþile locale, crearea
de noi locuri de muncã ºi impli-
cit surse suplimentare la bugete-
le locale, îmbunãtãþirea colectã-
rii taxelor ºi impozitelor locale,
eliminarea evaziunii fiscale la ni-
vel local, regândirea sistemului de
impozite ºi taxe locale, mai ales
a impozitului pe proprietate.

Ministerul Energiei va finaliza în aceastã
toamnã Strategia Energeticã a României, va-
labilã pentru 2016-2030, cu perspectiva anu-
lui 2050, însã capitolele documentului vor fi
lansate în dezbatere publicã pe parcurs ce
sunt redactate, a declarat luni ministrul de
resort, Victor Grigorescu. “Strategia o face
Ministerul Energiei, este o strategie a Româ-

”Vã invit sã asumãm împreunã
câteva mize majore pentru anul 2016.
Prima, vizeazã începutul recâºtigãrii
în politicã. A doua, þine de funcþio-
narea instituþiilor într-un stat demo-
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Premierul Dacian Cioloº le-a transmis ieri
primarilor de comune din România cã vrea
reducerea alocãrilor din Fondul de rezervã
al Executivului, transmiþându-le totodatã cã
ar fi bine sã fie analizatã trecerea la un sis-

tem de impozitare bazat pe valoarea de piaþã
a imobilelor, nu pe amplasare.

În finalul discursului sãu, pre-
mierul a amintit cã urmeazã un
an electoral, ceea ce aduce o for-
mã de presiunie suplimentarã asu-
pra administraþiei publice locale.
Þinând cont de realitãþile politi-
co-economice ale României, pre-
mierul s-a arãtat sceptic în ceea
ce priveºte posibilitatea de creº-
tere a alocaþiilor bugetare în ur-
mãtorii doi ani. ‘’Trebuie sã spu-
nem deschis cã în urmãtori 2 ani
(2016-2017-n.r.) nu existã per-
spectiva unor creºteri semnifica-
tive ale transferurilor de la buge-
tul central sau al transferului a
noi surse de venit. Noul Cod Fis-
cal oferã o relaxare fiscalã care
sperãm sã aibã un efect benefic
atât asupra dezvoltãrii economi-
ce, cât ºi asupra gradului de co-
lectare a veniturilor bugetare, dar
acesta, foarte probabil, nu se va
manifesta imediat’’, a declarat
ºeful Executivului.

În opinia acestuia, din Fondul

de rezervã bugetarã aflat la dis-
poziþia Guvernului trebuie aloca-
te resurse doar pentru urgenþe.
“(...)Sã reducem la maxim alo-
cãrile din Fondul de rezervã al
Guvernului, care sã fie destinate
chiar numai pentru situaþii cu ade-
vãrat excepþionale, astfel încât sã
nu-i mai premiem pe cei neper-
formanþi”, le-a mai spus premie-
rul primarilor prezenþi.

Premierul Dacian Cioloº s-a
declarat preocupat de fragmen-
tarea teritorialã la nivel local,
transmiþându-le primarilor din
mediul rural cã dacã nu sunt de

acord cu desfiinþarea de comu-
ne ºi sate, atunci trebuie sã gã-
seascã soluþii pentru eficientiza-
rea utilizãrii resurselor bugeta-
re. La finalul discursului susþi-
nut la Adunarea Generale a Aso-
ciaþiei Comunelor din România-
(ACoR), Dacian Cioloºa anun-
þat cã doreºte, în afara relaþiilor
la nivelul celor douã Guverne, sã
stimuleze cooperarea la nivel lo-
cal între România ºi Republica
Moldova. Referirea premierului
a fost ocazionatã ºi de prezenþa
în salã a unei delegaþii de primari
din acest stat. 

Ministrul Energiei: În toamnã vom pune pe masã
Strategia energeticã a României

niei. (...) Avem câteva sute de specialiºti care,
într-un fel sau într-altul, sunt în dialog cu
noi pe marginea Strategiei Energetice. Îmi este
de fiecare datã dificil sã alcãtuim un grup de
lucru, pentru cã de fiecare datã vom lãsa pe
cineva în afara lui din motive strict obiecti-
ve, de spaþiu, de lipsã de eficienþã a dialogu-
lui, efectiv este foarte complicat. Dar vã asi-

gur cã, pentru fiecare om sau companie care
doreºte sã participe la acest exerciþiu impor-
tant, va exista o modalitate în care poate sã
contribuie”, a afirmat Grigorescu, la ZF Po-
wer Summit. El a punctat cã ministerul va
atrage ºi consultanþi pe partea de modulare
economicã, iar documentul va include ºi o
evaluare macro.

Klaus Iohannis propune Parlamentului
patru obiective majore pentru 2016

Preºedintele Klaus Iohannis a cerut ieri, în faþa
Camerelor reunite al Parlamentului, asumarea a patru

obiective majore pentru anul electoral, precizând cã
actuala clasã politicã este în întârizere în a da rãspun-
suri la probleme majore- educaþia, sistemul de pensii,

sãnãtatea, sistemul bugetar.

cractic. A treia, priveºte continuarea
eforturilor în domenii în care Româ-
nia a fãcut progrese ºi a câºtigat res-
pectul partenerilor externi ºi, în fine,
dar nu în ultimul rând, în zona mari-

lor sisteme publice vã propun sã
punem câteva pietre de temelie pe
care care sã se poatã construi în
2017, indiferent cine va fi la pute-
re”, a spus Iohannis.

ªeful statului a spus cã actuala
clasã politicã este în întârziere în a
da rãspunsuri la câteva probleme
majore de pe agenda cetãþenilor:
educaþia, sãnãtatea, sistemul public
de pensii, salariile bugetarilor ºi de-
clinul demografic. “Suntem în în-
târziere în a da rãspunsuri esenþiale
cu privire la preocupãri majore de
pe agenda cetãþenilor, inclusiv în
perspectiva anului 2018, când vom
sãrbãtori centenarul Marii Uniri. Ce

facem cu marile sisteme publice:
educaþie, sãnãtate, pensii? Ce solu-
þii gãsim pentru sutele de mii de ti-
neri fãrã diplomã de bacalaureat,
care se integreazã greu sau deloc
pe piaþa muncii? Ce se întâmplã
dacã vom constata într-un viitor nu
foarte îndepãrtat cã sistemul de pen-
sii nu mai este sustenabil? Ce fa-
cem cu salarizarea bugetarilor? Cum
gestionãm problema demograficã ºi
cum evitãm un viitor în care Ro-
mânia ar deveni lipsitã de atractivi-
tate ca forþã de muncã ºi ca piaþã
de desfacere ºi va fi slãbitã în ca-
drul UE din cauza scãderii demo-
grafice?”, a spus preºedintele.
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Ultimele alegeri europarla-
mentare, altminteri un test eloc-
vent al raportului de forþe politi-
ce la nivelul þãrilor membre UE,
aduceau în 2014 în prim plan doi
lideri tineri, carismatici, cu mare
potenþial, pe care stânga europea-
nã putea conta: Matteo Renzi, în
Italia ºi Victor Ponta în Româ-
nia, ambii cu rezultate notabile,
concretizate în numãrul de man-
date obþinute, în contul germanu-
lui Martin Schulz, candidat la pre-
ºedenþia Comisiei Europene. Fos-
tul primar al Florenþei, Matteo
Renzi, ajunsese la putere de câ-
teva luni, devenind liderul Parti-
dului Democrat, mai exact în fe-
bruarie 2014, pe când Victor Pon-
ta avea deja aproape doi ani la
Palatul Victoria. O vreme, Bucu-
reºtiul ºi Roma, au pãrut, nu într-
o resetare, ci într-o reaºezare a
relaþiilor bilaterale, destul de es-
tompate, prin aportul reciproc al

MIRCEA CANÞÃR
lui Silvio Berlusconi ºi Traian Bã-
sescu. Cunoscând limba italianã,
dintr-un stagiu de pregãtire pro-
fesionalã, pe seama cãruia s-au
purtat mari discuþii controversa-
te, ex-premierul român pãrea
apropiat afectiv de omologul sãu
italian, acesta deplasându-se de
altfel, în campania electoralã pen-
tru alegerile prezidenþiale, la Bu-
cureºti, pentru un ardent mesaj
de susþinere. În Italia, Matteo
Renzi avea în faþã dificultãþi, nu
doar politice, cât economice, in-
comparabile cu cele ale lui Vic-
tor Ponta. Prima mare victorie,
bine pregãtitã strategic, pentru
Matteo Renzi, a fost desemna-
rea judecãtorului Sergio Matta-
rella, la 31 ianuarie 2015, ca pre-
ºedinte al Italiei, spre a-i succe-
da lui Giorgio Napolitano, istovit
fizic la vârsta de 90 de ani. Un
succes uimitor, care nu doar spul-
bera iluziile clovnului Beppe Grillo

de la Miºcarea 5 stele, de a se
intra în debandadã politicã, dar
care anunþa reforme fãrã prece-
dent, în justiþie, pe piaþa muncii, o
altã lege electoralã º.a.m.d.. Este
adevãrat cã reformele constitu-
þionale vor fi supuse unui refe-
rendum periculos în luna octom-
brie a.c., când Matteo Renzi îºi
pune în joc ºi mandatul sãu. În
numai doi ani de mandat, italia-
nul Matteo Renzi contabilizeazã
deja cinci reforme de anvergu-
rã. ªi poate reforma majorã, vi-
zând stabilitatea guvernamenta-
lã, constã în limitarea prerogati-
velor Senatului ºi concomitent
reducerea numãrului de senatori
de la 315 la 100, aceºtia votând
un numãr limitat de legi, mai mult
teritoriale, dar nu ºi încrederea
guvernului sau legi ale finanþelor.
Aceste corective aduse Consti-
tuþiei au presupus har ºi abilitate
politicã din partea lui Matteo

Renzi. Acesta demonstrând cã
acolo, în Italia, s-a putut, ceea ce
nu s-a întâmplat la Bucureºti. În-
cepând de anul viitor impozitele
societãþilor vor fi reduse de la
27,5% la 24%. Italia afiºeazã, în
continuare, ºi “moºtenire tehno-
cratã”, de la Mario Monti, o da-
torie de 132% din PIB ºi un ex-
cedent structural de 0,5%, astep-
tând verdictul Bruxelles-ului. Pe
fondul unor relaþii tensionate, din-
tre Italia ºi UE, în octombrie ºi
noiembrie anul trecut, Matteo
Renzi a avut confruntãri cu Co-
misia Europeanã legate de buget,
pe care l-a prezentat unul de “re-
lansare”, în timp ce Bruxelles-ul
cerea o corecþie netã a traiecto-
riei deficitului public. Locatarul
de la Palazzo Chigi s-a revoltat
faþã de atitudinea Comisiei Eu-
ropene legate de criza refugiaþi-
lor. N-a scutit-o nici pe Angela
Merkel pentru linia de austerita-

Privind înapoi cu nedumerire!Privind înapoi cu nedumerire!Privind înapoi cu nedumerire!Privind înapoi cu nedumerire!Privind înapoi cu nedumerire!
te impusã care duce spre suc-
cesul populismului ºi bineînþe-
les chestiunea migranþilor. Ita-
lia rãmâne o voce, uneori deloc
agreabilã, alteori de luat în sea-
mã pentru zona euro ºi UE. Nu
recunoaºte statutul cuplurilor
homosexuale, ci uniunile între
persoane de acelaºi sex, proiect
de lege susþinut, cu dificultate,
de Matteo Renzi. Sã revenim la
Bucureºti: rezonabil ºi decent,
Victor Ponta, înfrânt pe toate
fronturile, a demisionat, imediat
dupã întâmplarea de la “Colec-
tiv”. S-a spus cã, astfel, a pro-
bat un amãnunt: este un apro-
piat de “vocea strãzii”. Poate
aºa era. Va trece multã vreme,
pânã când, dacã va mai fi inte-
resat va putea sã revinã. De jos,
corect de data aceasta, fãrã pla-
giatul doctoral ºi fãrã partene-
riate ºi prietenii dubioase. Mai
ales acestea, care l-au curãþat.

Autoritãþile locale propun, în ºedinþa
CLM de joi, denumiri noi pentru încã
16 strãzi din Craiova. În referatul care
însoþeºte proiectul de hotãrâre ce ur-
meazã sã fie votat de consilierii munici-
pali se spune cã o parte dintre aceste
strãzi necesitã sã fie delimitate ºi evi-
denþite cu o denumire în nomenclatorul
stradal deoarece sunt „strãzi nou con-
turate în þesutul urban”. Strãzile propu-
se în vederea atribuirii de denumiri sunt:
strada ”Gheorghe Asachi”, strada „Ada
Kaleh”, strada „Ana Aslan”, aleea „Egre-
telor”, aleea „Barbu Drugã”, aleea ”Ro-
ºiori”, aleea ”Podari”, aleea ”Doamna
Stanca”, strada „Histria”, strada „Callatis”,
strada „Nicolae Filimon”, strada „Mihail Sa-
doveanu”, strada „Ion Slavici”, strada „Li-
viu Rebreanu”, strada „Iasoniei”. Acestea se

Craiova mai are încã 16 strãzi noiCraiova mai are încã 16 strãzi noiCraiova mai are încã 16 strãzi noiCraiova mai are încã 16 strãzi noiCraiova mai are încã 16 strãzi noi

regãsesc fie în zonele de periferie, fie fac
legãtura între strãzi existente sau sunt, pur
ºi simplu, foste drumuri de exploatare.

LAURA MOÞÎRLICHE

Astãzi, locatarii din cartierul Bariera Vâlcii nu vor avea apã la robinete, iar cei din cartierul
Craioviþa Nouã vor avea apã la presiune scãzutã. Compania de Apã Oltenia a anunþat cã va
întrerupe furnizãrii apei potabile pe conducta de distribuþie cu diametrul de 800 mm care
alimenteazã cartierul Craioviþa Nouã, pentru cuplarea reþelei nou construitã pe strada „Roze-
lor” la reþeaua publicã de alimentare cu apã potabilã. Întreruperea furnizãrii apei potabile se
face între orele 13.00 ºi 17.00, la solicita-
rea SC Hidroconstrucþia, în cadrul con-
tractului de lucrãri CL16 ”Extindere alimen-
tare cu apã ºi canalizare Craiova, reabilita-
re Staþie de apã Bordei”. Apa potabilã se
opreºte în cartierul „Bariera Vâlcii”, pe Aleea
1 ªimnic, Aleea 4 ªimnic ºi pe strada „Ro-
zelor”, iar în cartierul Craioviþa Nouã, fur-
nizarea apei potabile se va face la presiune
scãzutã. Potrivit CAO, calitatea apei va fi
permanent monitorizatã dupã repunerea în
funcþiune a sistemului de distribuþie.

LAURA MOÞÎRLICHE

Se cupleazã conducta de apã din Bariera VâlciiSe cupleazã conducta de apã din Bariera VâlciiSe cupleazã conducta de apã din Bariera VâlciiSe cupleazã conducta de apã din Bariera VâlciiSe cupleazã conducta de apã din Bariera Vâlcii

În varã, elevii care
sunt absolvenþi ai cla-
sei a VIII-a vor susþi-
ne Evaluarea naþiona-
lã, un examen care,
conform metodolo-
giei, le va da posibili-
tatea sã-ºi aleagã vii-
torul, prin notele ob-
þinute putând fi în-
scriºi în învãþãmântul
liceal, conform opþi-
unilor ºi clasamentului. În acest sens, pen-
tru a observa capacitãþile elevilor, ieri, ca ºi
în anii precedenþi, s-a organizat simularea
examenului din perioada urmãtoare, prima
probã fiind cea de Limba ºi literatura româ-
nã. „Aceastã simulare vine în sprijinul elee-
vilor, pentru a-i obiºnui cu rigorile ridicate
de un examen, dar ºi cu o evaluare interme-
diarã, înaintea examenelor propriu-zise. Ti-
nerii vor avea ocazia sã cunoascã ceea ce
înseamnã presiunea unui examen naþional.
În Dolj, 5.535 de elevi, înscriºi la simulare,
pentru cele douã probe, la noi  nefiind vorba

Aproape 90% dintre dintre elevii de clasa a VIII-aAproape 90% dintre dintre elevii de clasa a VIII-aAproape 90% dintre dintre elevii de clasa a VIII-aAproape 90% dintre dintre elevii de clasa a VIII-aAproape 90% dintre dintre elevii de clasa a VIII-a
au participat la prima probã a simulãrii Evaluãrii naþionaleau participat la prima probã a simulãrii Evaluãrii naþionaleau participat la prima probã a simulãrii Evaluãrii naþionaleau participat la prima probã a simulãrii Evaluãrii naþionaleau participat la prima probã a simulãrii Evaluãrii naþionale

Ieri, a început simularea susþinerii examenului de Evaluare naþionalã, desti-
nat elevilor care sunt în clasa a VIII-a ºi care se pregãtesc pentru primul lor
pas adevãrat: intrarea în învãþãmântul preuniversitar, cursul liceal. Copiii au
intrat în sãli ºi ºi-au primit subiectele, la nivel naþional ºi în condiþii de examen
adevãrat, cu înregistrãri audio-video, pe care trebuia sã le rezolve. S-a înre-
gistrat un procentaj de aproape 90% prezenþã, absenþele fiind, în cea mai mare
parte, justificate, ºi s-a menþionat un singur caz de fraudã  .

de studiul în limbi ma-
terne,  în 154 de uni-
tãþi de învãþãmânt,  la
Limba ºi literatura ro-
mânã a fost o prezen-
þã de peste 88%. Ab-
senþii au motive înte-
meiate, fiind cu-
prinºi, unii dintre ei,
în alte activitãþi de
învãþãmânt, iar alþii
având scutiri din mo-

tive medicale. Nu am avut, în timpul pri-
mului examen, decât un caz de fraudã, la
ªcoala Gimnazialã „Mihai Viteazul” din
Craiova, când unul dintre elevi a fost prins
cu „copiuþe”. Anul trecut, pentru clasa a
VIII-a, vorbim de simulare, au fost în-
scriºi 6.062 de elevi, iar la Limba ºi litera-
tura rimânã au fist înregistraþi 558 de ab-
senþi  ”, a precizat prof. Maria Ciobanu,
secretar al Comisiei judeþene pentru Eva-
luarea naþionalã, în cadrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU
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Potrivit reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
Dolj, poliþiºtii de la Secþia Ruralã
Coºoveni au fost sesizaþi sãptã-
mâna trecutã, mai exact pe 16 fe-
bruarie, în jurul orei 18.40, de o
tânãrã de 16 ani, din comuna Cas-
tranova cã, în timp ce mergea
cãtre casã a fost acostatã de un
tânãr care a încercat sã o violeze.
În baza plângerii minorei, oame-
nii legii au demarat cercetãrile ºi
au stabilit cã, în aceeaºi zi, în ju-
rul orei 16.00, în timp ce fata se
îndrepta cãtre Castranova, pe jos,
pe un drum agricol, a fost acos-
tatã de Cãtãlin Costel Pavel, de 23
de ani, din satul Puþuri, comuna
Castranova, care a încercat sã
întreþinã forþat raporturi sexuale
cu fata. Tânãra s-a împotrivit, a
reuºit sã scape din mâinile lui, a

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj
au menþinut, la termenul de ieri,
mãsura arestãrii preventive faþã de
Petricã Marian Dobre, de 28 de
ani, din comuna Moþãþei, judecat
pentru tentativã la infracþiunea de
omor: „Menþine mãsura arestului
preventiv dispusã faþã de inculpa-
tul Dobre Petricã Marin, prin în-
cheierea nr.274 din 13.10.2015
pronunþatã de Tribunalul Dolj în
dosarul nr.10243/63/2015. Cu
drept de contestaþie în termen de
48 ore de la comunicare. Pronun-
þatã în ºedinþã publicã azi,
22.02.2016”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei. Dobre a

În perioada 22 februarie – 22
aprilie a.c., 46 de elevi de la ªco-
lile de Agenþi de Poliþie ,,Vasile
Lascãr” Câmpina ºi ,,Septimiu
Mureºan” Cluj Napoca, seria
2014-2016, se vor afla în practi-
cã la Inspectoratul de Poliþie Ju-
deþean Dolj. Astfel, treizeci de
bãieþi ºi ºaisprezece fete îºi vor
desfãºura stagiul de practicã la
structurile de ordine publicã din
cadrul poliþiilor municipale ºi orã-
ºeneºti, secþiilor de poliþie rurale
ºi urbane precum ºi la posturile
de poliþie comunalã de pe raza ju-
deþului. Ieri dimineaþã, elevii au
fost primiþi la sediul Inspectora-
tului de Poliþie Judeþean Dolj, unde
a avut loc instruirea lor cu privire
la activitãþile pe care urmeazã sã
le desfãºoare ºi conduita pe care
trebuie sã o adopte pe parcursul

Doljean arestat pentru tentativã de violDoljean arestat pentru tentativã de violDoljean arestat pentru tentativã de violDoljean arestat pentru tentativã de violDoljean arestat pentru tentativã de viol
Un tânãr de 23 de ani, din comuna Castranova, a

fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr-o
hotãrâre rãmasã definitivã ieri, la Tribunalul Dolj,
pentru tentativã de viol. Tânãrul a încercat sã oblige
o fatã de 16 ani, din aceeaºi localitate, sã întreþinã
raporturi sexuale cu el, însã fata a reuºit sã scape
din mâinile lui ºi a fugit, oprindu-se direct la Poliþie.

fugit ºi s-a oprit direct la poliþie.
Poliþiºtii au îndrumat-o pe victi-
mã cãtre Institutul de Medicinã
Legalã Craiova, pentru obþinerea
certificatului medico-legal ºi, îm-
preunã cu procurorul de caz din
cadrul Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova a fost pusã în
miºcare acþiunea penalã faþã de
Pavel, iar pe 18 februarie a.c. pro-
curorul a emis ordonanþã de reþi-
nere pe numele acestuia pentru
comiterea infracþiunii de tentativã
de viol. O zi mai târziu, pe 19 fe-
bruarie, Cãtãlin Costel pavel a fost
prezentat magistraþilor Judecãto-
riei Craiova cu propunere de ares-
tare preventivã, propunere admi-
sã de instanþã, care a emis man-
dat pe o perioadã de 30 de zile pe
numele inculpatului. Pavel a ajuns
în arestul IPJ Dolj, dar a contestat

hotãrârea Judecãtoriei, însã ieri,
Tribunalul Dolj a respins conte-
staþia sa, hotãrârea rãmânând de-
finitivã: „respinge ca nefondatã
contestaþia declaratã de inculpa-
tul PAVEL CÃTÃLIN COSTEL
împotriva încheierii nr. 14 din

data de 19.02.2016 pronunþatã de
judecãtorul de drepturi ºi liber-
tãþi din cadrul Judecãtoriei Cra-
iova. În baza art. 275 alin. 2 CPP
obligã pe contestatorul-inculpat
la plata sumei de 70 lei reprezen-
tând cheltuieli judiciare cãtre stat.

Definitivã. Pronunþatã în came-
ra de consiliu din data de
22.02.2016”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a Tribunalului Dolj.
În aceste condiþii, Pavel rãmâne
în arestul IPJ Dolj cel puþin pânã
la expirarea celor 30 de zile.

VVVVVi i tor i  agenþi  de pol i þ iei i tor i  agenþi  de pol i þ iei i tor i  agenþi  de pol i þ iei i tor i  agenþi  de pol i þ iei i tor i  agenþi  de pol i þ ie
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stagiului de practicã. Fiecare elev
a fost apoi repartizat unui tutore
profesional, un poliþist cu experi-
enþã, care are rolul de a suprave-
ghea ºi îndruma viitorul poliþist în
aceastã perioadã, astfel încât la
finalul stagiului elevul sã dobân-
deascã deprinderi practice speci-
fice muncii poliþieneºti, pe care sã
le îmbine cu cunoºtinþele teoreti-
ce, asimilate în timpul orelor de
curs. „Cu speranþa cã perioada
urmãtoare va fi una utilã ºi fruc-
tuoasã din punct de vedere al acu-
mulãrii de noi cunoºtinþe, le do-
rim viitorilor noºtri colegi mult
succes în stagiul de practicã, ºi îi
aºteptãm în rândurile noastre la
terminarea cursurilor ºcolilor de
poliþie”, a precizat purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj, subcomisar
Alin Apostol.

Agresorul de la Moþãþei a fost
menþinut în spatele gratiilor

Judecãtorii Tribunalului Dolj au menþinut, ieri, mãsura
arestãrii preventive faþã de tânãrul de 28 de ani din comu-
na Moþãþei ajuns dupã gratii în luna octombrie, anul trecut,
dupã ce i-a tãiat gâtul cu o sabie, unui consãtean. Instanþa
a decis amânarea cauzei pentru data de 7 martie a.c.

fost trimis în judecatã în stare de
arest preventiv în luna noiembrie,
pentru tentativã de omor, dosarul
a intrat în procedura camerei pre-
liminare, iar în urma analizãrii aces-
tuia, judecãtorii au constatat lega-
litatea rechizitoriului ºi au dispus
începerea judecãrii procesului, ieri
fiind primul termen. Magistraþii au
amânat cauza pentru 7 martie a.c..

Reamintim cã fapta pentru care
tânãrul a ajuns în spatele gratiilor
s-a petrecut în noaptea de 11 spre
12 octombrie 2015. Potrivit repre-
zentanþilor Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, care au coordo-
nat cercetãrile în cauzã, în noap-

tea respectivã, între Constantin
Andrei Gheonea, de 24 de ani, din
Moþãþei, ºi Petricã Marin Dobre,
de 28 de ani, din aceeaºi localitate,
a izbucnit un conflict. Cei doi s-au
apucat la ceartã în barul în care se
aflau ºi dupã un schimb de replici,
Dobre l-a luat la pumni pe Gheo-
nea, lovindu-l în special în zona
feþei. Ca sã scape, tânãrul de 24
de ani a fugit afarã ºi s-a refugiat
în autoturismul unui prieten. Pe-
tricã Marin Dobre a ieºit ºi el ºi a
tãiat anvelopele maºinii în care era
celãlalt tânãr. Gheonea ºi-a sunat
tatãl, sã vinã sã-l ia, ºi au pornit
amândoi pe jos, numai cã o maºi-
nã i-a ajuns din urmã ºi a coborât
Dobre, înarmat cu o sabie, cu care
l-a lovit pe Constantin Andrei Gheo-
nea la gât. Victima a fost transpor-
tatã de urgenþã la spital, lucru ce i-
a salvat viaþa, întrucât rana suferi-
tã, o plagã de 13-15 cm, în zona

latero-cervicalã stângã, a fost
extrem de gravã. Dupã ce a
fost stabilizatã, victima a fost
examinatã ºi de medicii legiºti
care au stabilit cã are nevoie
de 80 de zile de îngrijiri medi-
cale pentru vindecare ºi cã i-a
fost pusã viaþa în primejdie.
În cursul zilei de 12 octom-
brie, Petricã Marin Dobre a
fost reþinut pentru 24 de ore,
în baza ordonanþei de reþinere
emisã de procurorul de caz de
la Parchetul de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, iar marþi, 13 oc-
tombrie a fost arestat preven-
tiv pentru 30 de zile pentru co-
miterea infracþiunii de tentati-
vã de omor, fiind ºi acum în
spatele gratiilor.
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Mai bine de 1500 de persoane
din 8 judeþe situate în estul þãrii
beneficiazã de activitãþile ºi inves-
tiþiile realizate prin aceste proiecte,
a cãror finanþare însumeazã
125.000 de euro. În majoritatea lor,
proiectele vizeazã educaþia copii-
lor ºi adolescenþilor (9 proiecte),
însã existã ºi proiecte dedicate per-
soanelor cu dizabilitãþi (2), vârst-
nicilor (2) ºi adulþilor cu probleme
sociale (1). La Gãgeºti, în judeþul
Vaslui, Asociaþia „Bunã ziua copii
din România” a achiziþionat o
moarã, unde o parte dintre cei 32
de rezidenþi ai locuinþei protejate
din comunã, adulþi cu dizabilitãþi,
muncesc cu rândul ºi produc fu-
raje pentru ferma proprie, dar ºi

14 proiecte finanþate….

Cele 14 proiecte finanþate, prin progra-
mul ”Investiþii pentru comunitãþi durabi-
le”, derulat de Fundaþia de Sprijin Co-
munitar în parteneriat cu Fundaþia Voda-
fone România, au ajuns la jumãtatea pe-
rioadei de implementare. Rezultatele ob-

Despre Fundaþia Vodafone România:
Este o organizaþie non-guvernamentalã româneascã cu statut cari-

tabil, distinctã ºi independentã de operaþiunile comerciale ale compa-
niei, înfiinþatã în 1998. În cei 18 ani de activitate, Fundaþia Vodafone
România a finanþat peste 963 de programe în domeniile sãnãtãþii,
educaþiei, serviciilor sociale, având cã beneficiari copii, tineri, bã-
trâni, persoane defavorizate fizic, social sau economic. Pânã în pre-
zent, Fundaþia Vodafone România a investit 23 milioane de euro în
proiecte desfãºurate de organizaþiile non-profit partenere.

Fundaþia de Sprijin Comunitar Bacãu (F.S.C.)
Este una dintre cele mai mari ºi mai bine organizate ONG-uri din

România, ce îºi desfãsoarã activitatea într-o zonã cu mari probleme
sociale, regiunea esticã a Judeþului Bacãu. Prin cele opt proiecte de-
rulate la ora actualã, venim în sprijinul celor mai defavorizate catego-
rii ale comunitãþii: bãtrâni ºi bolnavi în faze terminale, copii ºi familii
defavorizate, comunitãþi rurale izolate. Are la ora actualã un numãr
de 130 de angajaþi, aproximativ 200 de voluntari, 8 centre educaþio-
nale pentru copii ºi un Centru de zi pentru vârstnici, 11 echipe de
îngrijire la domiciliu.

pentru locuitorii comunei. Activi-
tatea ºi munca pe care ei o desfã-
ºoarã zi de zi în locuinþa protejatã
demonstreazã cã ºi persoanele cu
dizabilitãþi au potenþialul ºi capaci-
tatea de a realiza lucruri semnifi-
cative, dacã li se dã o ºansã.
Va fi amenajat ºi un punct
de prim ajutor

Pentru cei 15 vârstnici ai locuin-
þei protejate din satul Oreavu, jude-
þul Vrâncea, filiala localã de Cruce
Roºie a aplicat pentru o finanþare
care sã permitã transformarea foi-
ºorului din curtea centrului într-un
spaþiu de petrecere a timpului liber
atât pentru rezidenþii centrului cât
ºi pentru alþi 35 de batrâni din co-

munitate. Tot aici, pe lângã sala de
socializare dotatã cu dotatã cu echi-
pamente tehnologice ºi jocuri pen-
tru petrecerea timpului liber, va fi
amenajat ºi un punct de prim ajutor
în care medicul de familie din Gu-
geºti va putea oferi consultaþii pe-
riodice, scutindu-i pe vârstnicii din
sat de drumul de 5 km pânã la dis-
pensarul comunal.
Coordonatorul de voluntari
al anului

Proiectele finanþate se bucurã
deja de aprecierea comunitãþii ºi
chiar de apreciere nationalã. Astfel
iniþiatoarea proiectului Caravana
After School din comuna Vatra
Moldoviþei, judeþul Suceava, doam-
na profesoarã Daniela-Luminiþa
Ceredeev, a fost laureatã în cadrul
Galei Naþionale a Voluntariatului
2015 cu premiul: Coordonatorul de
voluntari al anului, pentru toate
activitaþile derulate cu copiii ºi ti-
nerii din aceastã comunitate, inclu-
siv cele din cadrul proiectului fi-
nanþat de FSC ºi Fundaþia Vodafo-
ne România. Mai la nord, în locali-
tatea Siret, proiectul De mânã cu
ºcoala, iniþiat de Asociaþia pãrin-
þilor ªcolii “Petru Muºat”, a în-
registrat un impact în comunitate
mult peste asteptãri. Deºi iniþial
proiectul viza un numar de 100 de
copii proveniþi în special din fami-
lii cu unul sau ambii pãrinþi plecaþi
la muncã în strãinãtate, care sã
beneficieze gratuit de activitaþi tip
after school, dupã primele luni de
la lansare, numãrul beneficiarilor a
crescut la 120.
Poveºtile acestor proiecte
sunt impresionante

Un alt proiect similar, desfãºu-
rat de aceastã datã în comuna Bi-
caz Chei, judeþul Neamþ, se bucu-
rã de apreciere, nu doar din partea
copiilor care beneficiazã de el, ci
ºi din partea autoritaþilor locale care
au aprobat deja finanþarea proiec-
tului ºi pentru cea de a doua jumã-
tate a anului 2016, dupã încheie-
rea finanþãrii oferite prin proiectul
”Investiþii pentru comunitaþi dura-
bile”. ªi nu doar cifrele, ci ºi po-
veºtile acestor proiecte sunt impre-
sionante. Proiectul “Investiþii pen-
tru comunitãþi durabile” face parte
din “Programul strategic de inves-
tiþie în mediul rural” pe care Fun-
daþia Vodafone România îl derulea-
zã în toate judeþele þãrii ºi care sus-
þine devoltarea de proiecte în do-
meniile educaþiei, sãnãtãþii ºi ser-
viciilor sociale necesare categorii-
lor defavorizate din satele ºi ora-
ºele mici din România.

þinute pânã în acest moment demonstrea-
zã cã ºi în comunitãþile mici, preponderent
rurale, existã oameni cu iniþiativã, care,
dispunând de resursele potrivite, pot im-
plementa cu succes proiecte sociale, în
sprijinul categoriilor defavorizate.
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Programul naþional apicol 2014
– 2016 a fost elaborat de Minis-
terul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Ru-
rale în colaborare cu Autoritatea
Naþionalã Sanitarã Veterinarã ºi
pentru Siguranþa Alimentelor ºi cu
reprezentanþii organizaþiilor profe-
sionale apicole constituite con-
form legislaþiei în vigoare. Scopul
programului este cât se poate de
clar: realizarea sistemului infor-
matic pentru identificarea stupi-
lor, sprijinirea apicultorilor pentru
achiziþionarea de medicamente,
funduri de stupi pentru control sau
funduri de stupi antivarooa, de
mãtci, roiuri pe faguri ºi/sau fa-
milii de albine, de stupi în vederea
reformãrii stupilor uzaþi în urma
deplasãrii acestora în pastoral,
precum ºi pentru decontarea ana-
lizelor fizico – chimice care sã
ateste calitatea mierii.

Beneficiarii sunt apicultorii,
persoane fizice ºi juridice, persoa-
ne fizice autorizate, întreprinderi
individuale ºi întreprinderi familiale
constituite potrivit Ordonanþei de

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Cu cea mai sãnãtoasã producþie din lume,
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Cea mai mare parte a producþiei de miere din

þara noastrã revine micilor producãtori privaþi,
mulþi dintre ei nefiind nici mãcar sub umbrela pro-
tecþiei unor procesatori sau asociaþii comerciale
care se le permitã dezvoltarea afacerii. Cu toate
cã, în ultimele douã decenii consumul de miere a
urmat un trend ascendent, de la 50 de grame per
locuitor la 400 g în prezent, suntem departe de
celelalte state europene dezvoltate, ce au un con-
sum, anual, de 4-5 kg de miere per persoanã. Pre-
þul mai bun obþinut prin exportul mierii, decât co-
mercializarea sa la intern, face sã lãsãm goluri
masive pentru pieþele agresive externe de profil ºi,
adeseori, care nu garanteazã calitatea.

urgenþã a Guvernului nr. 44/2008
privind desfãºurarea activitãþilor
economice de cãtre persoanele fi-
zice autorizate, întreprinderile in-
dividuale ºi întreprinderile familia-
le, cu modificãrile ulterioare, or-
ganizate în asociaþii de crescãtori
de albine, federaþii, uniuni apico-
le, cooperative agricole sau gru-
puri de producãtori, recunoscute
conform legislaþiei în vigoare.

Orice strategie
nu schimbã
cu nimic cota
scãzutã
de consum

În pofida sumelor alocate pen-
tru finanþarea micilor apicultori, ce
doresc sã se extindã, consumul de
miere în þara noastrã rãmâne la
una dintre cele mai joase cote, la
nivel european. Evident, este vor-
ba ºi despre lipsa unor campanii
agresive de popularizare a bene-
ficiilor consumului regulat de mie-
re, în rândul populaþiei, dar ºi de

slaba motivaþie financiarã a api-
cultorilor în a comercializa marfa
pe teritoriul României. Pentru cã,
preþul obþinut la export este cu
mult mai mare, ºi este de înþeles,
dacã ne trece prin cap sã compa-
rãm puterea de cumpãrare a vest-
europenilor cu cea a noastrã.

Deºi producþia autohtonã de
miere ar acoperi, fãrã nici cea mai
micã problemã de calitate ºi can-
titate, necesarul intern, ea urmea-
zã calea exportului, iar rafturile
multinaþionalelor alimentare din
România sunt ocupate de mierea
din import, de tip surogat. Nimeni
nu face un control permanent ºi
riguros al acestor produse expu-
se vânzãrii în supermarketuri,
chiar dacã se mai întâmplã sã fie

o concentraþie prea mare de ada-
osuri artificiale, precum glucoza
industrialã. Legal, orice producã-
tor care expune mierea la vânza-
re în supermarketuri este obligat
sã prezintã, de la bun-început, ºi
declaraþii de conformitate a pro-
dusului, prin care admite cã res-
pectã standardele de calitate im-
puse de legislaþia României.

Aliniere
europeanã:
noi le dãm
mierea, dar le
importãm glucoza

Cum se face cã unificarea ºi
alinierea la standardele europene
a sectorului apicol românesc a
dus, ca în majoritatea cazurilor de
unificare economicã cu UE la ex-
portarea mierii româneºti ºi la im-
portul de te miri ce, pentru ca noi
sã avem, totuºi ce consuma, la
acest capitol. Iniþial, primele 15
state member UE au cunoscut un
deficit al producþiei interne de
miere, gradul de acoperire a con-
sumului intern fiind mai mic de
50%, în timp ce noile state venite
la “belºulul UE”, printre care ºi
România oferã la export cea mai
mare parte a mierii interne.

Þara nostrã beneficiazã de con-
diþii naturale pentru producþia de
miere, calitatea sa este net supe-
rioarã celei produse de alte mari
state furnizoare, pentru cã volu-
mul producþiei este, încã, depen-
dent de condiþiile naturale; asocia-
þiile producãtorilor de miere sunt
conºtiente de importanþa manage-
mentului controlului calitãþii în sco-
pul extinderii exporturilor ºi, cu
toate acestea structura actualã a
pieþei interne de miere este vul-
nerabilã. Mai gãsim, din fericire,
mici producãtori în toate pieþele
de cartier craiovene cu zeci de
borcane cu miere. Preþul pleacã

de la 9-10 lei pentru cea poliflorã
ºi urcã spre 20 de lei cea de sal-
câm, în borcane de 280g.

Laboratoarele
impugn condiþii
apicultorilor

Pentru a putea fi declaraþii eli-
gibili la analiza carateristicilor fizi-
co-chimice ale mierii, apicultorul
trebuie sã fie membru al formei
asociative de profil, legal constitui-
tã, la data depunerii la sediul aces-
teia a cererii de solicitare a ajuto-
rului; sã aibã pregãtire în domeniul
apiculturii, confirmatã prin adeve-
rinþã/atestat/certificat/diplomã,
conform legislaþiei în vigoare, eli-
berat(ã) pânã la termenul-limitã de
depunere a cererii ºi a documen-
telor justificative la APIA; familii-
le de albine sã fie înregistrate/au-
torizate la DSVSA Dolj, ºi în re-
gistrul agricol, la data depunerii
cererii de solicitare a ajutorului fi-
nanciar; sã aibã stupii identificaþi
de cãtre formele asociative de pro-
fil legal constituite, prin ANARZ,
conform Sistemului unitar de iden-
tificare a stupinelor ºi stupilor nr.
119/2011, aprobat prin Ordinul mi-
nistrului agriculturii ºi dezvoltãrii
rurale, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare; sã deþinã ºi sã
completeze carnetul de stupinã,
conform legislaþiei în vigoare; ana-
lizele fizico-chimice ale mierii tre-
buie sã fie fãcute la un laborator
autorizat sanitarveterinar.

Cheltuielile eligibile, aici, sunt
preþul fãrã TVA pentru setul de
bazã de analize fizico-chimice
care sã ateste calitatea mierii ºi
care trebuie sã cuprindã: deter-
minarea hidrometilfurfurolului
(HMF) din miere; determinarea
glucozei ºi fructozei din miere;
determinarea conþinutului de apã;
examen organoleptic; determina-
rea indicelui diastazic.
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Pentru vizarea carnetului de
rentier agricol, solicitantul (rentie-
rul personal ori prin mandatar/cu-
rator/ tutore), trebuie sã semneze
o declaraþie pentru obþinerea vizei
anuale, însoþitã de urmãtoarele do-
cumente, pe baza cãrora persoa-
na desemnatã de cãtre Centrul ju-
deþean al APIA Dolj va verifica
conformitatea documentelor ori-
ginale cu copiile existente la do-
sar ºi în cazul persoanelor pensi-
onate pe caz de boalã va certifica
copiile depuse ale deciziilor de la
comisia de expertizã medicalã: 1)
carnetul de rentier agricol; 2) ac-
tul de identitate al solicitantului; 3)
decizia de la comisia de expertizã
medicalã - pentru solicitanþii pen-
sionaþi pe caz de boalã, în origi-
nal. Decizia de la comisia de ex-

Cele mai multe infecþii nosoco-
miale s-au înregistrat în secþiile de
chirurgie, pediatrie, nou-nãscuþi,
obstetricã ºi Anestezie Terapie In-
tensivã. În privinþa tipurilor de in-
fecþie depistate, mai des întâlnite
au fost cele în plagã chirurgicalã,
infecþiile de tract digestiv, septice-
mie sau infecþiile respiratorii. Ger-
menii întalniþi au fost Stafilococ
aureu, Klebsiella, bacili Gram ne-
gativ nefermentativi, Stafilococ
aureu hemolitic, Pseudomonas ae-
ruginosa, Proteus ºi Clostridium
difficile.

Cele mai multe cazuri (151) au
fost raportate de Spitalul Judeþean
de Urgenþã din Craiova, urmat de
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Viza carnetului de rentier agricol, obligatorie
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã

(APIA) informeazã cã, în perioada 01 martie – 31 august
2016, în zilele lucrãtoare, rentierii agricoli trebuie sã se
prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la
Centrul judeþean Dolj al APIA, pentru obþinerea vizei
aferente anului 2016, a carnetelor de rentier agricol.

pertizã medicalã se depune în co-
pie; 4) procurã notarialã autenti-
ficatã/curatelã/hotãrâre judecãto-
reascã definitivã ºi irevocabilã din
care sã reiasã cã solicitantul este
tutore legal al rentierului agricol,
în original, numai pentru cazurile
în care solicitarea vizãrii carnetu-
lui de rentier agricol este fãcutã
de un reprezentant legal.
În ce condiþii se poate
suspenda renta viagerã

De asemenea, trebuie prezen-
tate contractul/contractele de
arendare încheiat/încheiate pânã la
data de 30 septembrie 2011 sau
încheiat/încheiate dupã data de 1
octombrie 2011, cu respectarea
prevederilor Codului civil, extra-
sul de cont pe numele rentierului

agricol, deschis la oricare bancã
de pe teritoriul României, în lei.
(extrasul se depune opþional).

 În cazul în care se constatã cã
datele declarate de solicitanþi nu
corespund realitãþii, dreptul de a
primi rentã viagerã agricolã se sus-
pendã pânã la data completãrii do-
sarului conform prevederilor lega-
le în vigoare. Solicitanþii prezintã
la oricare Centru judeþean al
APIA, documentele menþionate
mai sus, în original, pe baza cã-
rora angajatul APIA va certifica
copiile depuse. Dupã certificare,
originalele vor fi restituite solici-
tanþilor. Plata rentei viagere agri-
cole, conform prevederilor art. 6
alin. 1 ºi alin. 2, din Legea 247/
2005 Titlul XI, se efectueazã într-
o singurã ratã anualã, pânã la data
de 30 noiembrie a anului urmãtor
celui pentru care aceasta este da-
toratã, prin raportarea la cursul
mediu de schimb valutar calculat
de Banca Naþionalã a României din
anul pentru care aceasta se dato-
reazã, prin mandat poºtal sau vi-
rament bancar.

La data decesului
se stopeazã plata

Renta viagerã agricolã încetea-
zã la data decesului rentierului. În
cazul decesului rentierului, renta
datoratã acestuia în anul 2015 poa-
te fi încasatã de moºtenitorii sãi,
cu condiþia respectãrii prevederi-
lor art.7 din Legea 247/2005 Ti-
tlu XI, doar dacã, pânã la 31 au-
gust 2016, moºtenitorii vor depu-
ne la oricare Centru judeþean al
APIA Dolj, carnetul de rentier al
defunctului (obligatoriu), certifi-
catul de deces (original ºi copie),

actul de succesiune (certificat de
moºtenitor sau certificat de cali-
tate de moºtenitor, certificat de
legatar, hotãrâre judecãtoreascã
de succesiune investitã cu formula
,,definitivã ºi irevocabilã” (origi-
nal ºi copie), B.I/C.I./paºaport al
moºtenitorului (original ºi copie),
împuternicire/declaraþie notarialã
din care sã reiasã acordul celor-
lalþi moºtenitori privind solicitarea
ºi încasarea rentei viagere agricole
datoratã rentierului (original), pre-
cum ºi un extras de cont pe nu-
mele solicitantului.

VALENTIN CEAUªESCU

Nu mai puþin de 165 de pacienþi au
pãrãsit, anul trecut, spitalele dolje-
ne cu o altã boalã decât cea pentru
care veniserã sã se trateze, dupã ce
s-au ales cu infecþii intraspitaliceºti.
Acestea  au devenit în ultimii ani o
adevãratã problemã de sãnãtate pu-

Spitalul Filantropia ºi Spitalul Leam-
na, cu câte cinci cazuri, Spitalul
de Boli infecþioase din Craiova (3
cazuri) ºi Spitalul din Filiaºi cu un
caz.
Controale în 70 de spitale
din toatã þara

Problema infecþiile intraspitali-
ceºti rãmâne, de altfel, una de ac-
tualitate pentru toate sistemele de
sãnãtate din lume. Pe plan mon-
dial, numãrul afecþiunilor cãpãtate
de pacienþi în spitale este încã unul
foarte mare. Conform Organiza-
þiei Mondiale a Sãnãtãþii, media este
de aproximativ 9-10% din numã-
rul total de pacienþi internaþi.

Un Plan naþional de su-
praveghere ºi control al in-
fecþiilor nosocomiale ºi
monitorizare a utilizãrii an-
tibioticelor ºi a antibiotico-
rezistenþei a fost prezentat
recent. Ministerul Sãnãtãþii
a organizat un grup de lu-
cru format din specialiºti
epidemiologi, microbiologi,
de boli infecþioase ºi de sã-
nãtate publicã care au elaborat un
document programatic privind
principalele direcþii de acþiune
care trebuie urmate în perioada
urmãtoare în cele mai importante
spitale din þarã unde pot apãrea
mai frecvent infecþii nosocomiale
ºi unde se înregistreazã cele mai
mari consumuri de antibiotice sã
fie incluse în acest efort organi-
zatoric, profesional ºi material.
Specialiºtii Institutului Naþional de
Sãnãtate Publicã vor identifica un
calendar de mãsuri privind resur-
sele umane, dezvoltarea de ghiduri
ºi metodologii de diagnostic ºi su-
praveghere a infecþiilor nosoco-
miale ºi rezistenþei la antibiotice,
modificãri în structura organiza-
toricã ºi de personal a unitãþilor
sanitare ºi completarea echipamen-
telor ºi dotãrilor necesare activi-
tãþii în aceste domenii. Pe termen
mediu, se doreºte creºterea capa-

citãþii de diagnostic, prevenire ºi
control al infecþiilor nosocomiale
ºi îmbunãtãþirea raportãrii infec-
þiilor nosocomiale.

Principalele direcþii în acest sens
sunt creºterea capacitãþii de iden-
tificare a pacienþilor infectaþi/colo-
nizaþi cu germeni ce reprezintã risc
major epidemiologic (creºterea
capacitãþii de orientare clinicã ºi a
calitãþii activitãþii de laborator):
îmbunãtãþirea performanþelor labo-
ratoarelor de microbiologie ºi a
capacitãþii de orientare clinicã pri-
vind infecþiile nosocomiale.
Infecþiile intraspitaliceºti,
subraportate în România

O prioritate rãmâne îmbunãtã-
þirea capacitãþii spitalelor din Ro-
mânia de detecþie, supraveghere ºi
control a infecþiilor nosocomiale,
precum ºi de limitare a rezistenþei
la antibiotice. Infecþiile nosocomia-

le sunt privite drept o  problemã
importantã de siguranþã a pacien-
þilor în legãturã cu acordarea asis-
tenþei medicale; gravitatea lor de-
rivã din implicarea frecventã a unor
germeni rezistenþi la antibiotice ºi
evoluþia gravã ce apare de multe
ori la pacienþi cu deficienþe ale apã-
rãrii antiinfecþioase.

Estimãri globale europene din
ultimii 10 ani aratã cã 5,5-7,5% din
totalul pacienþilor internaþi con-
tracteazã astfel de infecþii. În Ro-
mânia raportãrile oficiale (ceea ce
comunicã spitalele) sunt doar de
0,2-0,25%. Date mai credibile pen-
tru þara noastrã au fost furnizate
de participarea la un studiul euro-
pean în anul 2012 respectiv un
procent minim de 2,7%, ceea ce
prin extrapolare ar reprezenta cir-
ca 100.000 de cazuri înregistrate
anual în România.

RADU ILICEANU

blicã în România, prin lipsa acutã de
personal medical, reducerea bugete-
lor alocate prevenþiei ºi controlului
infecþiilor în mediul spitalicesc ºi con-
sumul exagerat ºi eronat de antibio-
tice, cu generarea unui nivel extrem
de ridicat al rezistenþei bacteriene.
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Spectatorii, aºteptaþi sã-ºi
recupereze banii pe biletele
achiziþionate

Potrivit comunicatului, instituþia
îºi va continua activitatea, „progra-
mul de spectacole urmând sã fie re-
configurat în funcþie de sãlile pe care
le vom identifica în Craiova sau în
zona Olteniei”. Spectatorii care au
achiziþionat bilete pentru reprezenta-
þiile urmãtoare sunt aºteptaþi la agen-
þia de bilete pentru returnarea bani-
lor. Agenþia s-a mutat în clãdirea ad-
ministrativã a Operei, din strada „Mi-
hai Viteazul” nr. 7, în cadrul Biroului
Promovare, Imagine, Relaþii Publice.

Spectacolul Ansamblului
„Maria Tãnase” va avea loc
la Casa Studenþilor

În aceste condiþii, spectacolul
„Dragobetele sãrutã fetele”, care
urma sã fie susþinut aici de artiºtii An-

«În urma comunicãrii rezultatului exper-
tizei tehnice realizate de Primãria Munici-
piului Craiova în cadrul proiectului tehnic
care vizeazã reabilitarea ºi restaurarea clã-
dirii corpului central al Colegiului Naþional
„Carol I” ºi al Operei Române Craiova, con-
ducerea instituþiei a decis închiderea sãlii

de spectacole pânã la finalizarea procesu-
lui de execuþie», a anunþat, ieri, Opera cra-
ioveanã, printr-un comunicat de presã. În
prezent, se cautã soluþii pentru continuarea
activitãþii – unele viabile, având în vedere
cã lucrãrile de reparaþii ºi reamenajarea
sãlii vor fi de duratã.

Muzeul Olteniei – Secþia de Etno-
grafie, în parteneriat cu Inspectora-
tul ªcolar Judeþean Dolj ºi Colegiul
Naþional „Gheorghe Chiþu”, vã invi-
tã mâine, 24 februarie, începând cu
ora 17.00, în spaþiul expoziþional de
la Casa Bãniei, sã iubiþi româneºte
de Dragobete!

Programul, inclus în seria de mani-
festãri dedicate „Sãrbãtorilor primã-
verii ºi a tinereþii”, va cuprinde alo-
cuþiuni ºi discursuri cu teme precum
„Sãrbãtoarea Dragobetelui” (prof. dr.
Cornel Bãlosu), „Tradiþiile ºi arta po-
pularã – bogãþii ale spiritului româ-
nesc” (prof. univ. dr. Dana Constanti-
nescu), „Despre dragoste, de Drago-
bete” (prof. Rodica Vladu), „De ce
Dragobetele?” (prof. Livia Rotaru),
„Povestea Ancãi care a visat Drago-
betele” (prof. Nicoleta Mihai). De ase-
menea, va include momente artistice
specifice obiceiurilor ºi zicãtorilor de-
spre dragoste („ªezãtoare la casa Flo-
ricãi”), sceneta „Sburãtorul” ºi se va finaliza într-un dia-
log poetic, muzical ºi teatral despre iubire cu piese, precum
„Leliþã Sãftiþã”, „Numai una”, „Pe toloaca satului”.

Dragobetele, sãrbãtorit la Casa Bãniei

Copiii de toate vârstele sunt
aºteptaþi vineri, 26 februarie, de la
ora 12.00, la Teatrul „Teodor
Costescu” din Drobeta-Turnu
Severin, sã se bucure de musicalul
„Vrãjitorul din OZ”, un spectacol
al Teatrului pentru Copii ºi Tineret
„Colibri” din Craiova, prezentat în
cadrul Sãptãmânii Culturii
Severinene. Reprezentaþia este
adaptare dupã L. Frank Baum, cu

samblului Folcloric „Maria Tãnase”,
pe data de 25 februarie, va fi prezen-
tat la sala Casei de Culturã a Studen-
þilor Craiova, în aceeaºi zi, de la ace-

eaºi orã 18.00. Vã vor încânta soliºtii
Mariana Ionescu Cãpitãnescu, Nicu-
lina Stoican, Constantin Enceanu,
Petricã Mîþu Stoian, Ciri Mayer, Lilia-

na Popa, Lavinia Bîrsoghe, Marius
Mãgureanu, Aneta ªiºu, Liviu Dicã
ºi Cristian Bãnãþeanu, ca ºi ansam-
blul de dansatori, coregrafia fiind re-
alizatã de maestrul Ionel Garoafã.
Acompaniamentul va fi asigurat de
orchestra ansamblului, sub conduce-
rea muzicalã a maestrului Nicu Creþu.

Opera îºi desfãºoarã activitatea
în acest edificiu de 45 de ani

În timp ce corpul principal al clã-
dirii Colegiului Naþional „Carol I” –
edificiu ce adãposteºte ºi Opera Ro-
mânã Craiova – fusese deja închis din
cauza stãrii de degradare, managerul
Antoniu Zamfir declara, în urmã cu
douã sãptãmâni, cã instituþia de spec-
tacol îºi desfãºoarã activitatea „în
condiþii optime” ºi era convins cã lu-
crãrile de reparaþii ºi consolidare vor
începe în aceastã varã. „Nu sunt

condiþii de înalt nivel, însã noi ne-am
desfãºurat ºi ne desfãºurãm activita-
tea în condiþii optime. Toate controa-
lele ISU s-au încheiat ºi ni s-a permis
sã continuãm activitatea. Deci, sunt
condiþii decente, se poate lucra. De-
sigur, ne dorim ca ele sã fie mai bune”,
spunea Zamfir. Clãdirea este monu-
ment de arhitecturã de interes naþio-
nal, construitã la sfârºitul secolului
al XIX-lea.

Opera Românã Craiova – anterior,
Teatrul Liric ºi Teatrul de Operã ºi Ope-
retã – îºi desfãºoarã activitatea în acest
edificiu de 45 de ani. Odatã renovatã,
superba salã de spectacole, în stil ita-
lian, se va „îmbogãþi” cu o mecanicã de
scenã performantã, care va permite
montarea de spectacole la un înalt ni-
vel. În plus, va creºte numãrul de lo-
curi de la 360, câte sunt în prezent, la
500 ºi va fi mãritã fosa, pentru accesul
unui numãr mai mare de muzicieni.

Casa de Culturã „Traian Demetrescu” va
organiza joi, 25 februarie, de la ora 18.00, o
nouã întâlnire din cadrul proiectului „Po-
veºtile noastre, povestea Craiovei”. Invi-
tatã este profesoara ºi scriitoarea Mihaela
Albu, doctor în filologie din 1983, autoare a
numeroase volume – în special criticã ºi is-
torie literarã, dar ºi eseuri, poezie, prozã ºi
studii monografice. Mihaela Albu, care are
o îndelungatã activitate la catedrã, inclusiv o
experienþã americanã (a fost, timp de patru ani
visiting professor la Columbia University din
New York), va povesti despre Craiova de altã-
datã, aºa cum a cunoscut-o, aºa cum a vãzut-
o cu ochi de copil, de adolescent, de tânãr ºi
apoi de matur. Potrivit organizatorilor, „dupã
expunerea sa, care va cuprinde referiri la în-
tâmplãri, oameni ºi repere ale urbei din alte vremuri, Mihaela Albu va rãspunde
întrebãrilor ºi va dialoga cu cei interesaþi”. Moderator al întâlnirii va fi Cornel
Mihai Ungureanu. Intrarea este liberã.

Cu acelaºi prilej vor fi organizate
un concurs de karaoke cu piese de
dragoste din diferite zone etnografi-
ce ale României ºi mini-expoziþii de
artã popularã specifice sãrbãtoririi pri-
mãverii („Mãrþiºoare cu arnici”,
„Pãpuºi cu suflet românesc”, „Flori
nemuritoare”), o parte din obiectele
expuse fiind realizate de beneficiarii
Centrului de reabilitare a copiilor ºi
adulþilor cu autism Craiova. Invitatã
specialã va fi Alla Cebotari, actriþã la
Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Co-
libri”, care va încânta publicul cu in-
terpretarea unor momente artistice.

„Prilej de bucurie ºi voie bunã, Dra-
gobetele este unul dintre cele mai fru-
moase obiceiuri strãvechi ale popo-
rului român. Evenimentul cultural or-
ganizat ºi dedicat zilei de 24 februarie
este un prilej favorabil pentru ca spe-
cialiºtii în etnografie ai Muzeului Ol-
teniei sã contribuie la pãstrarea ºi
promovarea publicã a legendei au-
tentice a Dragobetelui, printr-o sim-

plificare a romanþatei legende contemporane/urbane cre-
ate în jurul acestui personaj”, precizeazã reprezentanþii
instituþiei.

„Poveºtile noastre, povestea Craiovei”,
cu prof. Mihaela Albu

 „Vrãjitorul din Oz” participã la Sãptãmâna
Culturii Severinene
scenariul ºi regia
semnate Cristian
Mitescu, scenogra-
fia Eugenia
Tãrãºescu-Jianu,
muzica Alexandru

Berehoi, coregrafia Ionuþ Sergiu
Anghel. Cãlãtoria spre Oraºul de
Smarald, în cãutarea Vrãjitorului din

Oz, se face alãturi de actorii Mugur
Prisãcaru, Alis Ianoº, Cosmin Dolea,
Emanuel Popescu, Daniel Mirea,
Ionica Dobrescu, Rodica Prisãcaru,
Adriana Ioncu ºi Alla Cebotari.
Spectacolul a fost distins în 2015 cu

Premiul pentru
scenografie –
acordat scenografei
Eugenia Tãrãºescu-
Jianu, ºi Premiul
pentru muzica
originalã, compozito-
rului Alexandru
Berehoi, la Festivalul
internaþional al
teatrului contempo-
ran de animaþie
ImPuls, organizat de
Teatrul Þãndãricã
Bucureºti.

S-a închis sala de spectacoleS-a închis sala de spectacoleS-a închis sala de spectacoleS-a închis sala de spectacoleS-a închis sala de spectacole
a Operei Române Craiovaa Operei Române Craiovaa Operei Române Craiovaa Operei Române Craiovaa Operei Române Craiova

S-a închis sala de spectacoleS-a închis sala de spectacoleS-a închis sala de spectacoleS-a închis sala de spectacoleS-a închis sala de spectacole
a Operei Române Craiovaa Operei Române Craiovaa Operei Române Craiovaa Operei Române Craiovaa Operei Române Craiova

S-a închis sala de spectacoleS-a închis sala de spectacoleS-a închis sala de spectacoleS-a închis sala de spectacoleS-a închis sala de spectacole
a Operei Române Craiovaa Operei Române Craiovaa Operei Române Craiovaa Operei Române Craiovaa Operei Române Craiova

S-a închis sala de spectacoleS-a închis sala de spectacoleS-a închis sala de spectacoleS-a închis sala de spectacoleS-a închis sala de spectacole
a Operei Române Craiovaa Operei Române Craiovaa Operei Române Craiovaa Operei Române Craiovaa Operei Române Craiova

S-a închis sala de spectacoleS-a închis sala de spectacoleS-a închis sala de spectacoleS-a închis sala de spectacoleS-a închis sala de spectacole
a Operei Române Craiovaa Operei Române Craiovaa Operei Române Craiovaa Operei Române Craiovaa Operei Române Craiova

S-a închis sala de spectacoleS-a închis sala de spectacoleS-a închis sala de spectacoleS-a închis sala de spectacoleS-a închis sala de spectacole
a Operei Române Craiovaa Operei Române Craiovaa Operei Române Craiovaa Operei Române Craiovaa Operei Române Craiova

S-a închis sala de spectacoleS-a închis sala de spectacoleS-a închis sala de spectacoleS-a închis sala de spectacoleS-a închis sala de spectacole
a Operei Române Craiovaa Operei Române Craiovaa Operei Române Craiovaa Operei Române Craiovaa Operei Române Craiova

S-a închis sala de spectacoleS-a închis sala de spectacoleS-a închis sala de spectacoleS-a închis sala de spectacoleS-a închis sala de spectacole
a Operei Române Craiovaa Operei Române Craiovaa Operei Române Craiovaa Operei Române Craiovaa Operei Române Craiova

S-a închis sala de spectacoleS-a închis sala de spectacoleS-a închis sala de spectacoleS-a închis sala de spectacoleS-a închis sala de spectacole
a Operei Române Craiovaa Operei Române Craiovaa Operei Române Craiovaa Operei Române Craiovaa Operei Române Craiova



ªTIRI

ªTIRI

cuvântul libertãþii / 9externeexterneexterneexterneexternemarþi, 23 februarie 2016

Secretarul de Stat american
John Kerry a anunþat duminicã fap-
tul cã a ajuns înpreunã cu omolo-
gul sãu rus Serghei Lavrov la un
acord provizoriu asupra condiþii-
lor unei încetãri a ostilitãþilor în
Siria, adãugând cã existã în conti-
nuare aspecte nerezolvate. “Am
ajuns la un acord provizoriu de
principiu asupra prevederilor unei
încetãri a ostilitãþilor, care poate
începe în zilele urmãtoare”, a de-
clarat Kerry, la Amman, într-o con-
ferinþã de presã comunã cu Nas-
ser Judeh, ministrul iordanian de
Externe. Kerry a declarat cã a dis-
cutat cu Lavrov duminicã, anterior,
ºi cã ºi-au exprimat speranþa ca

Un tânãr azilant a murit
dupã ce a fost înjunghiat
într-un centru pentru refugiaþi
din Bavaria

Un tânãr azilant, în vârstã
de 20 de ani, a murit dupã ce
a fost înjunghiat într-un
centru pentru refugiaþi, în
landul Bavaria (sud-est), a
anunþat poliþia germanã.
Tânãrul a fost atacat de cãtre
un alt azilant din centru, în
vârstã de 38 de ani, în urma
unei confruntãri care a
escaladat. Lucrãtori din
cadrul serviciilor de urgenþã l-
au gãsit pe tânãr grav rãnit în
camera sa, într-un container
amenajat ca locuinþã. Tânã-
rul a murit la faþa locului.
Presupusul atacator s-a predat
autoritãþilor. Acest incident a
avut loc dupã ce pompieri
chemaþi sã intervinã la un
incendiu în oraºul Bautzen, în
landul Saxonia (est), au fost
împiedicaþi de o mulþime care
aclama incendiul provocat la
un hotel dezafectat în care
urmau sã fie instalaþi refu-
giaþi. Într-un alt incident, 100
de protestatari au împiedicat
migranþi sã coboare dintr-un
autobuz ºi sã intre într-un
centru din oraºul Clausnitz,
situat la sud-vest de Bautzen.
Premierul landului Saxonia
Stanislaw Tillich a condam-
nat incidentele din cele douã
oraºe ca “dezgustãtoare ºi
pline de urã”. Peste 1,1
milioane de solicitanþi de azil,
care fug din calea unor
conflicte ºi sãrãciei din
Orientul Mijlociu, Africa ºi
Asia, au sosit anul trecut în
Germania. Reacþia publicului
a fost în mare mãsurã poziti-
vã, însã o presupusã implicare
a unor migranþi în cazuri de
agresiuni sexuale ºi o teamã
de alterarea culturii germane
au intensificat resentimentele
germanilor în unele zone ale
þãrii, în contextul în care
autoritãþile locale depun
eforturi sã facã faþã afluxu-
lui. Peste 1.000 de imobile
destinate refugiaþilor au fost
incendiate, în 2015, în întrea-
ga Germanie.

Rusia ar putea oferi Iranului
sisteme antiaeriene sofisticate

Iranul a iniþiat negocieri cu
Rusia pentru achiziþionarea
unei versiuni mai avansate a
sistemului antiaerian S-300,
anunþã surse oficiale iraniene
citate de site-ul agenþiei
IRNA. Ministrul rus al Apãrã-
rii, Sergei ªoigu, a efectuat
duminicã o vizitã în Iran,
pentru negocieri pe aceastã
temã. “Iranul poartã negocieri
cu Rusia pentru a-ºi acoperi
necesitãþile în materie de
apãrare. Unul dintre subiecte
este achiziþionarea noii
generaþii de sisteme de rachetã
S-300”, a declarat Hossein
Jaberi Ansari, purtãtorul de
cuvânt al Ministerului iranian
de Externe.

Comisia Europeanã nu are
niciun plan de rezervã în cazul
în care Marea Britanie va pãrãsi
zona UE ºi nu va putea interveni
în campania fãcutã de politicieni
britanici cu ocazia referendumu-
lui organizat în iunie privind
apartenenþa Marii Britanii la UE,
a avertizat comisarul UE, Pierre
Moscovici. Întrebat în cadrul
unui interviu difuzat, de postul
TV France 5 ce plan are Uniu-
nea Europeanã în cazul în care
Marea Britanie va pãrãsi blocul
european, Moscovici a rãspuns:
“Nu, nu existã niciun plan B. Nu
ne ajutã în niciun fel sã ne gân-
dim la scenarii dezastruoase”.
“Ziua în care vom începe sã vor-
bim despre un plan B este cea în
care nu vom mai crede în planul
A. Eu mã gândesc la un singur
plan. Regatul Unit al Marii Bri-
tanii (în UE) înseamnã unitatea
Europei”, a completat Mosco-
vici, referindu-se la referendu-

Mii de imigranþi au fost blocaþi
timp de de câteva ore în nordul
Greciei, dupã ce Macedonia a so-
licitat documente de identificare
suplimentare în cadrul mãsurilor
de limitare a tranzitului extracomu-
nitarilor spre Occident. Potrivit
martorilor, circa 5.000 de imigranþi
extracomunitari erau blocaþi la douã
puncte vamale din nordul Greciei
din cauza mãsurilor luate de Ma-
cedonia la solicitarea unor þãri
membre ale Uniunii Europene. În
contextul situaþiei, agenþiile uma-
nitare au îndemnat alþi 4.000 de
extracomunitari aflaþi pe insulele
elene sã nu se îndrepte deocamda-
tã spre Grecia continentalã. Aus-
tria a propus de mai multe ori sus-
pendarea Greciei din Schengen
pânã la securizarea frontierei mar-
titime cu Turcia, pledând, alãturi
de Germania, Belgia, Suedia ºi

Forþele militare loiale guvernul libian din es-
tul þãrii susþin cã au redobândit controlul asu-
pra unor oraºe din nordul þãrii ocupate de mili-
tanþi ai reþelei teroriste Stat Islamic (SI). Arma-
ta Naþionalã libianã (care aparþine guvernului cu
sediul în Tobruk) a anunþat cã, în weekend, a
alungat militanþii SI din anumite zone ale pro-
vinciei Benghazi din nordul þãrii, redobândind
controlul asupra portului strategic Marisa ºi
asupra oraºului Ajdabiya, situat la 150 de kilo-
metri sud de Benghazi. Libia se confruntã cu
un conflict din 2011 dupã revolta împotriva
fostului preºedinte Muammar al-Gaddafi, iar din
2014 în þarã se aflã douã guverne, unul cu se-
diul la Tripoli (nordul þãrii) ºi altul cu sediul la
Tobruk (estul þãrii), recunoscut pe plan inter-
naþional. Reþeaua Stat Islamic a profitat de in-
stabilitatea din þarã pentru a se infiltra, cuce-
rind oraºul Sirte, la vest de Ajdabiya. Cel puþin
15 militanþi SI au murit în confruntãrile de du-
minicã pentru redobândirea portului Marisa, a
precizat un purtãtor de cuvânt al armatei, Mun-
thir al-Khartoush. “Am blocat complet ruta de
furnizare de arme pentru grupãrile islamiste din
vestul provinciei Benghazi, redobândind con-

preºedinþii american Barack Oba-
ma ºi rus Vladimir Putin sã discu-
te, în zilele urmãtoare, pentru a fi-
naliza acest acord provizoriu de
principiu. Ambele pãrþi “completea-
zã în continuare detalii”, a mai spus
ºeful diplomaþiei americane. Minis-
terul rus de Externe a confirmat,
într-un comunicat, cã Lavrov ºi
Kerry au discutat duminicã la tele-
fon despre un armistiþiu în Siria.
Moscova a precizat cã cei doi au
discutat despre condiþiile unui ar-
mistiþiu, care ar urma sã excludã
operaþiuni împotriva unor organi-
zaþii “recunoscute ca teroriste de
cãtre Consiliul de Securitate al
ONU”.

Forþele militare libiene au redobândit controlul asupra
unor oraºe din nordul þãrii ocupate de ISIS

trolul asupra portului Marisa”, a indicat oficia-
lul militar libian. Ulterior, potrivit unor surse
militare, armata a preluat controlul asupra unui
spital din nordul oraºului Benghazi. În Ajdabi-
ya, armata a alungat militanþii din zona Galouz
ºi zona industrialã a oraºului, ultimele poziþii
pe care le mai deþineau în oraº, a precizat Ak-
ram Bouhaliqa, un purtãtor de cuvânt al ar-
matei libiene. Trei mili-
tari au murit în con-
fruntãrile de duminicã,
a indicat Bouhaliqa. Po-
trivit unei surse medi-
cale din Ajdabiya, 65 de
persoane au murit ºi
peste 140 au fost rãnite
în luptele din ultimele
douã luni. Violenþele vin
pe fondul nominalizãrii
unui guvern unitar în
baza unui plan susþinut
de ONU care încearcã
sã obþinã aprobarea din
partea parlamentului li-
bian recunoscut pe plan

internaþional cu sediul în estul þãrii. Confrun-
tãrile dintre armata libianã ºi islamiºti de du-
minicã au avut loc la douã zile dupã ce Statele
Unite au atacat o tabãrã a militanþilor SI din
oraºul Sabratha, din vestul þãrii, bombarda-
mente în care au murit circa 50 de persoane,
printre care ºi doi angajaþi ai ambasadei Ser-
biei, rãpiþi în Libia în noiembrie.

Criza imigranþilor: Mii de extracomunitari,
blocaþi în nordul Greciei din cauza

mãsurilor impuse de Macedonia
Danemarca pentru reintroducerea
controalelor temporare în spaþiul
de liberã circulaþie, pentru oprirea
imigraþiei. La rândul sãu, Ungaria
a îndemnat Bulgaria ºi Macedonia
sã securizeze frontierele cu Gre-
cia, pentru oprirea imigranþilor.
Consiliul Uniunii Europene a reco-
mandat oficial Greciei sã ia mãsuri
suplimentare pentru securizarea
frontierelor maritime, avertizând
cã, în caz contrar, existã riscul rein-
troducerii controalelor în Spaþiul
Schengen. Un raport al Comisiei
Europene (CE) stabilea, în urmã cu
douã sãptãmâni, cã Grecia ºi-a
“neglijat în mod grav” obligaþia de
a asigura controlul la frontiera ex-
ternã a Spaþiului Schengen. Peste
850.000 de imigranþi extracomu-
nitari au tranzitat în 2015 teritoriul
Greciei în drumul spre state occi-
dentale ale Uniunii Europene.

UE nu are niciun plan de rezervã
dacã Marea Britanie iese din blocul european

mul din 23 iunie organizat în Ma-
rea Britanie prin care votanþii vor
decide dacã statul rãmâne sau nu
un membru al UE. Comisia Eu-
ropeanã nu va lua parte la cam-
pania lansatã de politicienii bri-
tanici privind rãmânerea sau ie-
ºirea statului din alianþa europea-
nã, a precizat Moscovici, expli-
când cã orice intervenþie va fi
contracaratã. “Consider cã este
prudent sã nu facem campanie
ºi sã încercãm sã impunem o
decizie unui popor suveran. Re-
ferendumurile sunt periculoase,
mai ales pentru Europa”, a in-
dicat comisarul francez al UE.
El a fãcut referire la decizia pri-
marului Londrei, Boris Joh-
nson, care a anunþat în weekend
cã va face campanie pentru ie-
ºirea Marii Britanii din blocul eu-
ropean, ceea ce, în opinia lui
Moscovici, este o decizie popu-
listã care i-ar putea prejudicia
imaginea.

John Kerry anunþã cã a ajuns împreunã cu Serghei Lavrov
la un acord cu privire la un armistiþiu în Siria
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Interstellar:
Cãlãtorind prin univers

Se difuzeazã la HBO,
ora 15:45

În contextul în care existenþa
omenirii pe Terra este amenin-
þatã, un grup de exploratori
depãºeºte limitele spaþiului ºi
cucereºte imensele distanþe
ale unei cãlãtorii interstelare.
Interstelar: Cãlãtorind prin
Univers îi aduce în rolurile
principale pe: Matthew McCo-
naughey, Anne Hathaway ºi
Jessica Chastaine...

Un gigolo de doi bani:
Aventuri în Europa

Se difuzeazã la Pro Cinema,  ora 22:30

În producþia Columbia Pic-
tures Deuce Bigalow: Gigolo
European, Deuce este din
nou atras în neobiºnuita sa
profesie de a acorda plãcere
contra cost când Hicks,
fostul sãu peºte este impli-
cat în uciderea celor mai
faimoºi gigolo europeni.
Acum Deuce trebuie sã inter-
vinã "sub acoperire" pentru
a reabilita numele bunului
sãu prieten.

Demolatorul

Se difuzeazã la Antena 1, ora  20:30

Silvester Stalone este starul
acestei ficþiuni pline de suspans
a cãrei acþiune, este plasatã în
viitor. Ea începe în 1996, într-un
Los Angeles aflat în plin rãzboi.
John Spartan (Silvester Stalo-
ne), unul dintre cei mai cunos-
cuþi poliþiºti ai oraºului, poreclit
“demolatorul”, îl vâneazã cu
disperare pe periculosul psiho-
pat blond Simon Phoenix (Wes-
ley Snipes), care de cele mai
multe ori ucide din plictisealã...

MARÞI - 23 februarie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Sport
09:00 Starea naþiei
09:50 Opinii fiscale
10:00 Exodul
11:00 Cãlãtori în lumi paralele
2002, Canada, Aventuri,

Comedie, Familie, SF
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Nocturne
18:00 Europa mea
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
19:57 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Prim-Plan
22:25 Starea zilei
22:30 Starea naþiei
23:25 Gãri de poveste
00:20 Politicã ºi delicateþuri
01:15 Exclusiv în România
01:55 Un doctor pentru

dumneavoastrã
02:55 Vorbeºte corect!
03:00 Telejurnal
03:50 Exodul
04:45 Europa mea
05:35 Nocturne
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Arta fericirii
09:20 ’’Brâncuºi, sculptorul

luminii’’-140 de ani de la naºtere
09:30 A doua emigrare
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
11:45 Teleshopping
12:00 La fix
13:00 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:10 Jurnal de secol
13:20 Arta fericirii
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 ’’Brâncuºi, sculptorul

luminii’’-140 de ani de la naºtere
17:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 D'ale lu' Miticã
21:00 Destine ca-n filme între

Prut ºi Nistru
22:00 Ora de ºtiri
23:10 În umbra legii
2005, Canada, Crimã
00:00 La fix
01:00 Memorialul Durerii
02:00 Cartea cea de toate zilele

TVR 2

07:25 New York Melody
09:10 Aproape 16 ani
10:40 Liga Dreptãþii versus Liga

Bizarro
11:30 Un etaj mai jos
13:05 Sub acelaºi acoperiº
13:40 Totul despre Schmidt
15:45 Interstellar: Cãlãtorind prin

univers
18:30 Profii
20:00 Casa Versace
21:30 E nevoie de un erou
23:40 Sweeney Todd: Bãrbierul

diabolic din Fleet Street
01:35 Charlie Hebdo: 3 zile de

teroare
02:40 Casa Versace
04:10 O cãlãtorie cu mizã mare

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ferma vedetelor
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 Lista neagrã
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Mister, Thriller
00:00 Spitalul de demenþã
2012, Romania, Comedie
01:00 ªtirile Pro Tv (R)
02:00 Ce spun românii (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
04:30 Lecþii de viaþã (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ

08:30 Teleshopping
08:45 Lupta rozelor (R)
11:00 Teleshopping
11:15 In umbra trecutului (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Pasiune interzisã
15:00 Diamantul nopþii
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Lupta rozelor
20:00 In umbra trecutului
22:00 Avenida Brasil
23:00 Inimã de þigan
00:30 Santa Diabla
01:30 Lupta rozelor (R)
03:15 Ce se intampla, doctore?
04:00 Inimã de þigan (R)
05:15 Ce se întamplã, doctore?
06:00 Vorbeºte lumea

08:00 La Mãruþã (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Misterul piramidelor (R)
14:15 Fostele iubite ale iubitului

meu (R)
16:30 La bloc
18:45 Hai sã ne cãsãtorim
20:30 Anaconda 4: Drumul

sângelui
22:30 Un gigolo de doi bani:

Aventuri în Europa
00:15 Regatul Dragonilor (R)
02:15 Cine A.M.
06:15 Hai sã ne cãsãtorim (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Demolatorul
1993, SUA, Thriller
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Demolatorul (R)
1993, SUA, Thriller
03:00 Observator (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Teo Show (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Iffet
2005, Turcia, Dramã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Furtuna pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
23:00 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Furtuna pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Miss fata de la þarã
09:30 Teleshopping
10:00 Focus din inima României

(R)
10:15 Jurnalul STV Junior (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:00 Cronica Zilei
12:10 Imblanzirea scorpiei
13:20 Teleshopping
13:50 Cronica Zilei
13:55 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
14:30 Teleshopping
15:00 Râzi ºi câºtigi (R)
15:30 Cireaºa de pe tort (R)
16:25 Cronica Zilei
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:15 Cireaºa de pe tort
20:10 Cronica Zilei
20:15 Lupta virtualã
1995, SUA, Acþiune
22:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
22:55 Cronica Zilei
23:00 Focus din inima României
23:30 Focus Magazin (R)
00:15 Lupta virtualã (R)
1995, SUA, Acþiune
02:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
04:00 Trãdaþi în dragoste
04:30 Adevãrul Live
05:00 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
06:00 Cireaºa de pe tort (R)
06:45 Teleshopping07:00 ªtiri Sport.ro

09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Fotbal Emirates FA Cup:

Shrewsbury Town - Manchester
United

15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Rezumate UEFA

Champions League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local

Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
21:45 Fotbal UEFA Champions

League: Arsenal - Barcelona
23:45 Rezumate UEFA

Champions League
01:00 ªtiri Sport.ro
01:30 Dã-i bãtaie! Local

Kombat
03:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial
înnoratmarþi, 23 februarie - max: 19°C - min: 8°C

$
1 EURO ........................... 4,4773 ............. 44773
1 lirã sterlinã................................5,7350....................57350

1 dolar SUA.......................4,0460........40460
1 g AUR (preþ în lei)........156,7973.....1567973

Cursul pieþei valutare din 23 februarie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA

10 / cuvântul libertãþii marþi, 2 februarie 2016programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile



Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
„FURÃ STEAGUL, SALVEAZÃ

LUNA”   3D

Orele: 12;14 (sâmbãtã, duminicã);

Ora: 14 (vineri, luni-joi)

 „BILLION STAR HOTEL”

Ora: 16:15 (vineri, sâmbãtã, duminicã)

RECOMANDÃRI TV
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MIEECURI - 24 februarie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Sport
09:00 Starea naþiei
09:50 Opinii fiscale
10:00 Tot ce conteazã
11:00 Cãlãtori în lumi paralele
2002, Canada, Aventuri,

Comedie, Familie, SF
12:00 Teleshopping
12:30 O zi ca oricare alta
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
18:00 Superconsumatorul
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
19:57 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Prim-Plan
22:25 Starea zilei
22:30 Starea naþiei
23:25 Maºini, teste ºi verdicte
00:00 Marele Alibi
2008, SUA, Mister
01:40 Exclusiv în România
02:20 O zi ca oricare alta
02:50 Sport
03:00 Telejurnal
03:50 Vorbeºte corect!
03:55 Tot ce conteazã
04:45 Superconsumatorul
05:35 Garantat 100%
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Arta fericirii
09:20 ’’Brâncuºi, sculptorul

luminii’’-140 de ani de la naºtere
09:30 Pescar hoinar
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
11:45 Teleshopping
12:00 Dragoste pentru 2
13:00 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:10 Jurnal de secol
13:20 Dragoste pentru 2
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 ’’Brâncuºi, sculptorul

luminii’’ -140 de ani de la naºtere
17:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:10 Anna Karenina
1967, Dramã, Romantic
21:40 ’’Brâncuºi, sculptorul

luminii’’-140 de ani de la naºtere
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Ora de ºtiri
23:10 În umbra legii
2005, Canada, Crimã
00:00 Dragoste pentru 2
01:00 Mic dejun cu un campion
02:00 Cartea cea de toate zilele
02:10 Jurnal de secol
02:20 Dragoste pentru 2
03:30 Naturã ºi sãnãtate
04:00 D'ale lu' Miticã

TVR 2

07:35 Interstellar: Cãlãtorind prin
univers

10:20 Profii
11:50 În inima pãdurii
13:55 Aceasta este lumea mea
15:25 Dl Turner
17:55 Walesa
20:00 Bucureºti NonStop
21:30 O cãlãtorie cu mizã mare
23:20 Vinil
00:20 Fetele
00:50 Sub acelaºi acoperiº

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ferma vedetelor
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 Lista neagrã
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Mister, Thriller
00:00 Spitalul de demenþã
2012, Romania, Comedie
01:00 ªtirile Pro Tv (R)
02:00 Ce spun românii (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
04:30 Lecþii de viaþã (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ

08:30 Teleshopping
08:45 Lupta rozelor (R)
11:00 Teleshopping
11:15 In umbra trecutului (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Pasiune interzisã
15:00 Diamantul nopþii
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Lupta rozelor
20:00 In umbra trecutului
22:00 Avenida Brasil
23:00 Inimã de þigan
00:30 Santa Diabla
01:30 Lupta rozelor (R)
03:15 Doamne de poveste
04:00 Inimã de þigan (R)

08:00 La Mãruþã (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Julie ºi Julia (R)
14:30 Ca-n vremurile bune
16:30 La bloc
18:45 Hai sã ne cãsãtorim
20:30 Bani însângeraþi
22:30 Druizii
00:45 Bani însângeraþi (R)
02:45 Cine A.M

06:15 Ca-n vremurile bune (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Te Pui Cu Blondele ?
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Terminatorul 3: Suprema-

þia roboþilor
2003, SUA, Acþiune, SF
03:15 Observator special (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Teo Show (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Iffet
2005, Turcia, Dramã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bahar: Viata furata (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Ajutor! Vreau sã slãbesc!

(R)
09:00 Râzi ºi câºtigi (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Focus din inima României

(R)
10:15 Jurnalul STV Junior (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:00 Cronica Zilei
12:10 Îmblânzirea scorpiei
13:20 Teleshopping
13:50 Cronica Zilei
13:55 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
14:30 Teleshopping
15:00 Râzi ºi câºtigi (R)
15:30 Cireaºa de pe tort (R)
16:25 Cronica Zilei
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:15 Cireaºa de pe tort
20:10 Cronica Zilei
20:15 Sechestraþi în spaþiu
2003, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic, SF
22:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
22:55 Cronica Zilei
23:00 Focus din inima României
23:30 Focus Magazin (R)
00:15 Sechestraþi în spaþiu (R)
2003, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic, SF
02:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:00 Ajutor! Vreau sã slãbesc!

(R)
04:00 Trãdaþi în dragoste
04:30 Adevãrul Live
05:00 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
06:00 Cireaºa de pe tort (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Fotbal UEFA Champions

League: Arsenal - Barcelona
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Rezumate UEFA

Champions League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local

Kombat
20:00 Rezumate UEFA

Champions League
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Regii KO-ului
23:00 Nitro Circus
23:30 Nitro Circus
23:45 Rezumate UEFA

Champions League
01:00 ªtiri Sport.ro
01:30 Dã-i bãtaie! Local

Kombat
03:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Walesa

Se difuzeazã la HBO,
ora 17:55

1970, Gdansk. Autoritãþile comu-
niste înãbuºesc sângeros un
protest al muncitorilor. Printre ei
se aflã Lech Walesa, un simplu
muncitor la ºantierul naval care
încearcã sã facã faþã problemelor
zilnice cu soþia sa Danuta. El
refuzã sã respecte regulile ºi
curând se va trezi în fruntea unei
revoluþii ce nu doar va rãsturna o
dictaturã polonezã, ci va da
brânci ºi imperiului sovietic aflat
în prag de colaps.

Bani însângeraþi

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 20:30

Povestea unui zbuciumat
tânar cuplu, care dã peste o
importantã sumã de bani
murdari dupã un schimb de
focuri din clãdirea în care
locuiesc...
Regia: Keith Samples
Cu: Chris Ashworth, Josh

Berry
Gen film: Acþiune, Dramã,

Thriller

Terminatorul 3:
Supremaþia roboþilor

Se difuzeazã la Antena 1, ora  01:00

Au trecut 10 ani de când John
Connor (NICK STAHL) a ajutat la
prevenirea Zilei Judecãþii - ziua
în care extrem de dezvoltata
reþea de maþini a lui Skynet avea
sã devinã conºtientã ºi sã dis-
trugã omenirea. Dar 29 august
1997 a venit ºi a trecut fãrã
incidente, în ciuda celor 2 aten-
tate ale lui Skynet asupra lui
Connor ºi a rãzboiului purtat
de omenire.

„DEADPOOL”

Orele:16:15 (luni-joi)

„AVE, CEZAR!”

Orele: 18:15

 „MÂNDRIE,PREJUDECATÃ

  ªI ZOMBI”

 Ora: 20,30
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STAÞIUNEA DE CERCETARE
– DEZVOLTARE AGRICOLÃ
ªIMNIC- CRAIOVA, ªosea-
ua Bãlceºti nr. 54, cod fis-
cal RO 3078896, oferã spre
vânzare din producþie pro-
prie urmãtoarele:
 1. SÃMÂNÞÃ PORUMB

Soiul –F 376- Olt- Rapsodia
2. SÃMÂNÞÃ FLOAREA

SOARELUI – Performer
3. ORZOAICÃ PRIMÃVA-

RÃ- Daciana C1
4. OVÃZ- Mureºana C1.
5. MAZÃRE – Consum.
Relaþii suplimentare la te-

lefon / fax: 0251/ 468.159;
mobil: 0785/ 292.188.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

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”!

Anunþul tãu!
S.C. ORIZONTURI 2025 SRL

anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de obþinere
a autorizaþiei de mediu privind
activitatea „ ACVACULTURÃ” ce
se desfãsoarã în comuna Peri-
ºor, sat Periºor. Informaþiile pri-
vind potenþialul impact asupra
mediului pot fi consultate la se-
diul ARPM Craiova, str. Petru
Rareº, nr.1, zilnic între orele 9-
14. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul ARPM Cra-
iova, pânã la data de  8.03.2016.

PRIMÃRIA comunei Podari
anunþã selecþia publicã de proiec-
te finanþate din fonduri publice pe
anul 2016 în condiþiile Legii
nr.350/2005, domeniul: Sprijinirea
activitãþilor sportive- Programul:
Promovarea sportului de perfor-
manþã, la sediul instituþiei din Str.
Dunãrii, nr.67, în termen de 15 zile
de la data publicãrii anunþului în
Monitorul Oficial al României, Par-
tea a VI-a. Suma alocatã: 420 mii
Lei.Din cauza începerii pregãtirii
pentru anul competiþional, selec-
þia are loc în procedurã accelera-
tã conform art.19 alin.2 coroborat
cu art.20 alin 2 din Legea nr.350/
2005. Data limitã de depunere a
proiectelor: 9.03.2016, între orele
8.30-16.00, la registratura institu-
þiei. Data limitã pentru selecþia ºi
evaluarea proiectelor: 10.03.2016
între orele 10.00-13.00. Documen-
taþia cuprinzând condiþiile de par-
ticipare ºi informaþiile necesare se
obþin la sediul instituþiei, la tele-
fon 0251/339.155 sau pe site-ul in-
stituþiei: www.primaria.podari.ro .

Anunþul tãu!
Comuna Drãgoteºti solici-

tã Aviz de Gospodãrire a Ape-
lor privind investiþia: „Extinde-
re reþea publicã de apã uzatã în
comuna Drãgoteºti, judeþul
Dolj” la Administraþia Bazinalã
Jiu. Persoanele interesate se
pot adresa la sediu primãriei
Drãgoteºti, judeþul Dolj sau la
telefon: 0251/ 456.355.

Subsemnatul CONSTANTIN
Ionut, titular al proiectului “AM-
PLASARE 2 CONSTRUCÞII
PROVIZORII PE DURATA DE 10
ANI: - SPÃLÃTORIE AUTO DOUA
POSTURI, SPAÞIU COMERCIAL
ªI PUÞ FORAT”, anunþã publi-
cul interesat asupra luãrii deci-
ziei etapei de încadrare de cãtre
APM Dolj – AVIZARE FARÃ AC-
CORD DE MEDIU, pentru proiec-
tul menþionat, propus a fi ampla-
sat în jud. Dolj, mun. Craiova, str.
Dr. Constantin Severeanu, nr. 8A.
Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, în zi-
lele de L-J între orele 8–16 ºi Vi-
neri între orele 8-14, precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet
http//arpmdj.anpm.ro.

Comuna Drãgoteºti solicitã:
Aviz de Gospodãrire a Apelor pri-
vind investiþia: ”Extindere reþea
publicã de apã în comuna Drã-
goteºti, judeþul Dolj la Adminis-
traþia Bazinalã Jiu. Persoanele in-
teresate se pot adresa la sediu
primãriei Drãgoteºti, judeþul Dolj
sau la telefon: 0251/ 456.355.
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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.

OFERTE SERVICIU
Salon de înfrumuseþa-
re angajeazã persoanl
frizerie- coafurã, mani-
chiurã- pedichiurã,
cosmeticã. Telefon:
0764/125.224.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae doresc
sã fiu angajat la un pa-
tron cu maºina proprie,
marca Espero. Telefon:
0760/084.961.
DOAMNÃ serioasã, cu
experienþã în strãinãta-
te, caut familie pentru
menaj - îngrijire bãtrân
ºi copil. Rog seriozitate.
Telefon: 0770/505.596.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la domici-
liu Telefon: 0251/
446.535; 0760/071.644.
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 în Bu-
cureºti (zona Dristor).
Telefon: 0724/167.883.
Vând garsonierã Bucu-
reºti, ªoseaua Panduri
(vis-a -vis de Spitalul
Clinic Panduri) Telefon:
0741/072.812.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Filiaºi- apartament 2
camere, central, etaj 1.
Telefon: 0758/883.182
Vând apartament 2 ca-
mere -parter Nicolae Ti-
tulescu, preþ 200.000
lei. Telefon: 0744/
581.777.
Vând apartament 2 ca-
mere în Sinaia. Tele-
fon: 0722/963.871.

Amaradiei 2 camere
decomandate etaj 1.
Telefon: 0763/857.756.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
microcentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10
- Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 ca-
mere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile su-
perîmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Vând vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/418.864.

Vând casã 250 mp ºi
curte 500 mp renova-
tã, în localitatea Segar-
cea. Telefon: 0764/
366.984.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ dependinþe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 5500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
VÂND casã, cartier Ro-
maneºti, str. Bucura,
nr. 86A. Telefon: 0761/
449.236.
Proprietar vând casã
nouã Bordei + 700
m.p. curte, vie + pomi
sau schimb cu aparta-
ment + diferenþã. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând casã nouã Bor-
dei cu 700 m teren
vie, pomi sau schimb
cu apartament + dife-
renþa. Telefon: 0752/
641.487.

VÂND urgent casã Ca-
targiu, 45.000 Euro. Te-
lefon: 0722/297.009.
Vând casã boiereascã
mare - central, preta-
bilã clinicã, pensiune,
firmã. Telefon: 0741/
219.483.

TERENURI
Vând teren agricol
2,65 ha pe raza comu-
nei Mârºani, cadastru,
taxe la zi, preþ 3000
euro/ha. Telefon:
0766/694.623
VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp,
22 Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
7000 mp, Bodãeºti
(Melineºti) deschidere
270 m. Telefon: 0770/
842.054.
Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua Naþi-
onalã Craiova- Bechet,
localitatea Secui. Preþ
convenabil. Telefon:
0764/214.269.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000 Euro.
Telefon: 0752/641.487.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. 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.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

Vând teren Lot 500 mp
Craiova- Cartier ªimni-
cu de Jos la DJ – ca-
dastru. Telefon: 0744/
563.823.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Te-
lefon: 0744/780.550.
Logan 2006, 105.000
Km - proprietar, înma-
triculat, 1850 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0723/605.807.

STRÃINE
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 te-
lefon: 0765/312.168.
Vând auto Volkswa-
gen Golf 4 din 2002,
înmatriculat în Româ-
nia, benzinã. Detalii la
telefon: 0768/954.944.
RENAULT Fluence, no-
iembrie 2010, 60.000 km,
110 CP, benzinã, unic
proprietar, 6.800 Euro,
echipare full-option. Tele-
fon: 0727/620.091.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 23 februarie 2016

   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:

Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare
pentru gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de

regimuri alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii me-

dicale vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei”
din comuna Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Telefon: 0766/581.157.

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar- de
nouã, super întreþinu-
tã, toate consumabi-
lele schimbate re-
cent, fãrã nici un de-
fect. Telefon: 0766/
632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând car bãtrânesc,
original, stare foarte
bunã, pretabil terase,
grãdini.Telefon :0729/
033.903
Vând COMBINÃ CP.12
ºi LADA 1025 (eventual
subansamble). Tele-
fon: 0730/304.591.
Vând motosapã RURIS
6,5 CP 5 ore de folosi-
re – 1200 Ron. Telefon:
0746/125.821.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/ 943.220.
Vând sãpun de casã
4 lei/kg, televizor color
cu telecomandã - 80
lei, drujbã electricã
Einºel cu lanþ rezervã
nou - 220 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând 2 telefoane mo-
bile, 1 tabletã, 1 mobil
noi. Preþ 200 lei. Tele-
fon: 0762/728.493.

Vând maºinã de cusut
Ileana, maºinã Singer,
casã de marcat Sam-
sung pentru firme. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând robot (PLANETA-
RIA) 3 funcþii marcã
germanã, hainã de
piele de cãprioarã
nouã lungã. Telefon:
0752/236.667.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pan-
tofi militari noi piele
negru, piese Dacia
noi, calculator instrui-
re copii prin televo-
zor, telefon Eboda si-
gilat, piei bovinã ºi
oaie vopsite. Telefon:
0735/445.339.
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 loc de veci Si-
neasca douã gropi su-
prapuse, bocanci din
piele mãrimea 43 îm-
blãniþi. Telefon: 0771/
385.734.

Vând douã cuþite de ghi-
lotinã noi-1,15ml preþ 100
lei. Telefon: 0351/
808.490 dupã ora 16.00.
Vând bicicletã copiii cu
3 roþi - 60 lei negociabil,
cãruþ copil sport - 50 lei.
Telefon: 0351/181.202.
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 hotã nouã, mã-
turã electricã. Telefon:
0351/459.314.
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.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor co-
lor Philips 100 lei, bici-
cletã copii 50 lei, 2 gropi
fãcute Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.

Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circular.
Preþ bun. Telefon:
0745/589.825.
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.
Vând cãrucior handi-
cap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500 W,
sobã teracotã cu toa-
te furniturile, Tv color
D- 1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez apartament
mobilat Valea Roºie.
Telefon: 0351/433.875.
Închiriez camerã cã-
min mobilatã (lângã
Confecþii). Telefon:
0767/305.817.
Inchiriez camere la
casã (zona Brestei).
Telefon 0762/ 484.755.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restaurant
50 locuri (Piaþa Gã-
rii). Telefon: 0744/
629.775.
MATRIMONIALE
Domn serios cu lo-
cuinþã lângã Craiova
caut doamnã serioa-
sã pentru prietenie,
cãsãtorie. Telefon:
0763/722.683.
Pensionar scund 67/
1,60 doresc pensiona-
rã de la þarã pt. convie-
þuire tot restul vieþii.
Constantin C.tin Lucian
– Dãnciuleºti – Gorj.
Agenþia Petrãchei.
Caut doamnã se-
rioasã  vârsta 45-55
ani pentru prietenie
- cãsãtorie. Telefon:
0785/103.411.

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

PIERDERI
Pierdut certificat fiscal Nr.
A 129499/ 02.09.2008.
Se declarã nul.
Pierdut certificate fis-
cale I.I. TRANDAFIR
NATALIA perioada
2009-2015. Gãsitorului
recompensã. Telefon:
0740/756.128.
Pierdut Certificat de
Membru Colegiul Me-
dicilor din România
(Colegiul Medicilor
Dolj) –Originalul nr. DJ
010103 eliberat în data
de 15.02.2010. Se de-
clarã nul.
CONDOLEANÞE
Îndurerat, sunt alã-
turi de Puiu ºi Sabin
Popescu, la greaua
suferinþã pricinuitã de
plecarea pentru tot-
deauna a bunei lor
mame. Odihneascã-se
în pace. Gabriel Bratu
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

UEFA Champions League ne propune,
desearã, douã partide cu un afiº impresio-
nat, putând fi vãzute la lucru echipele ce au
luptat cu trofeul pe masã sezonul trecut, dar
ºi una dintre semifinaliste.

Pe “Emirates”, Arsenal, care nu a mai iz-
butit sã treacã de optimi din 2010 încoace,
primeºte vizita campioanei en-titre, FC Bar-
celona. Chiar gruparea catalanã bara drumul
londonezilor în urmã cu ºase ani, eliminân-
du-i în sferturi, dupã un 2-2 în Regat ºi un
4-1 în Spania. Duelul avea sã repete ºi un an
mai târziu, Barca deschizând seria de cinci
rateuri consecutive ale britanicilor în aceas-
tã fazã (1-2 în Anglia ºi 3-1 pe “Camp
Nou”). Nu sunt singurele sincope ale “tuna-
rilor” în ciocnirile directe. Cea mai dureroa-
sã se consuma în 2006, când ibericii se în-
coronau la Paris. A fost un 2-1, cu Arsenal
punctând prima, prin Campbell (37), pentru
ca Barcelona sã rãstoarne rezultatul în ulti-

Searã de galã în Liga CampionilorSearã de galã în Liga CampionilorSearã de galã în Liga CampionilorSearã de galã în Liga CampionilorSearã de galã în Liga Campionilor
Optimi de finalã, manºa tur: Arsenal – Barcelona (21:45, Dolce 1, Sport.ro), Juventus – Bayern (21:45, Dolce 2)

mul sfert de orã, goluri Eto’o (76) ºi Belletti
(81). Statistica mai consemneazã o dublã în
grupele ediþiei 1999-2000, câºtig de cauzã
având tot Barca, 1-1 (a), respectiv 4-2 (d).

Formaþia “blaugrana” pare a fi fãcut o
obiºnuiþã în a lua startul în optimi pe pãmânt
englezesc, dupã ce în 2014 ºi 2015 a în-
fruntat-o pe Manchester City, mergând de
fiecare datã mai departe.

Totuºi, între episoadele fericite cu Arse-
nal ºi City, Barcelona a ºi suferit în compa-
nia unui team britanic, înclinându-se, din
postura de deþinãtoare a trofeului, în faþa lui
Chelsea, în semifinalele ediþiei 2011-2012 (0-
1 pe “Stamford Bridge” ºi 2-2 acasã).

Barcelona, ajutatã de triedentul Messi –
Neymar – Suarez, trece printr-o perioadã
excelentã, fiind lider detaºat în La Liga (cu
8 puncte peste Atletico ºi 9 peste Real), unde
cel mai recent s-a impus la Las Palmas (2-
1), ºi calificatã în ultimul act al Cupei Rege-
lui, pe care ºi-l va disputa cu Sevilla.

De partea cealaltã, Arsenal e pe trei în
Premier League, la egalitate de puncte cu
Tottenham ºi la douã “lungimi” de liderul
surprizã Leicester, dar în weekend s-a îm-
piedicat, în faþa propriilor fani, de diviziona-
ra secundã Hull, 0-0 în optimile Cupei, fiind

obligatã în atare condiþii la o rejucare, de astã
datã în deplasare.

Barcelona nu va putea miza desearã pe
Arda Turan, suspendat, în timp ce Arsenal
douã absenþe notabile din cauza unor acci-
dentãri, numindu-i aici pe Jack Wilshere ºi
Santi Cazorla.

Turcul Cuneyt Cakir va oficia la centru.

În cealaltã disputã a zilei, se întâlnesc, la
Torino, Juventus ºi Bayern Munchen, fina-
listã, respectiv semifinalistã stagiunea trecu-
tã. Într-o singurã ocazie s-au aflat faþã în
faþã, într-un eliminatoriu, cele douã, în sfer-
turi acum trei ani. Germanii s-au dovedit mai
buni, câºtigând ambele manºe cu 2-0. Alte
meciuri s-au disputat în grupele competiþiei,
încheindu-se astfel: victorii cu 1-0 Juve

(2004), câte un succes cu 2-1 pentru fieca-
re (2005) ºi un 4-1 la general pentru Bayern
(2009) – deznodãmânt consfiinþit în totali-
tate în capitala Piemontului.

Înainte de acest joc, Juve a reuºit doar o
remizã “albã” la Bologna, rezultat în urma
cãruia posibil sã fi fost detronatã din fotoliul
de lider, dacã Napoli se va fi impus asearã
cu AC Milan, în timp ce Bayen a bãtut cu 3-
1 pe Darmstadt, menþinându-se cu opt punc-
te la ºefie peste Borussia Dortmund.

Absenþe sigure: Asamoah, Caceres (Ju-
ventus), Badsuber, Boateng, Javi Martinez
(Bayern) – toþi accidentaþi. Incerþi sunt, nu-
mai de la campioana Italiei, Alex Sandro,
Chiellini ºi Mandzukic.

Partida de pe “Juventus Stadium” va fi
arbitratã de englezul Martin Atkinson.

S-au jucat pânã acum: Paris SG – Chel-
sea 2-1 (Ibrahimovic 39, Cavani 78 / Obi
Mikel 45+1), Benfica – Zenit 1-0 (Jonas
90+1), AS Roma – Real Madrid 0-2 (Cr.
Ronaldo 57, Jese 86), KAA Gent – Wol-
fsburg 2-3 (Kums 80, Coulibaly 89 / Drax-
ler 44, 54, Kruse 60 ). Turul optimilor se
încheie mâine cu partidele PSV Eindhoven
– Atletico Madrid ºi Dinamo Kiev – Man-
chester City.

Halep – Vesnina,
în “optimi” la Doha

Simona Halep (nr. 4 WTA ºi
a doua favoritã), calificatã
direct în turul secund la Doha,
va evolua în compania rusoai-
cei Elena Vesnina (118 WTA),
venitã din calificãri, care a
produs surpriza, ieri, elimi-
nând-o pe franþuzoaica Caroli-
ne Garcia (33 WTA), scor 6-3,
7-5. Meciul va fi cel mai
probabil mâine.

Halep, câºtigãtoare la Doha
în 2014, ºi Vesnina s-au
întâlnit o singurã datã pânã
acum, sportiva noastrã impu-
nându-se prin abandon, în
“optimi” la Auckland, în 2011,
scor 2-6, 6-4, 4-0.

Altfel, Halep a debutat,
asearã, dupã închiderea ediþiei,

în proba de dublu, unde a
fãcut pereche cu o altã român-
cã, Raluca Olaru. Cele douã,
beneficiare ale unui wild-card,
au întâlnit, în runda inauguralã,
cuplul sloven Andreja Klepac ºi
Katarina Srebotnik, favoritele
numãrul opt.

Monica Niculescu (37
WTA), prezentã ºi ea în
capitala Qatarului, a jucat, ieri,
atât la simplu, cât ºi la dublu.
Mai întâi s-a duelat cu
nemþoaica Sabine Lisicki (31
WTA), pentru ca mai apoi,
alãturi de rusoiaca Margarita
Gasparian, sã înfrunte cuplul
Daniela Hantuchova (Slova-
cia)/Ekaterina Makarova
(Rusia).

Atleþii de la CSM Craiova ºi-
au trecut în cont primele meda-
lii naþionale în acest an. Dupã
douã etape preliminare ale Cam-
pionatului de salã, a urmat sâm-
bãtã ºi duminicã faza finalã a
întrecerii de seniori ºi tineret,
care a avut loc la Bucureºti, în
Sala “Lia Manoliu”. În total, de-
legaþia CSM Craiova a obþinut
cinci distincþii, dintre care un ti-
tlu naþional, douã medalii de ar-
gint ºi douã de bronz. Adelina
Pastor a fost cea care a urcat pe
cea mai înaltã treaptã a podiu-
mului din partea clubului din
Bãnie, în proba de 400 de metri.
Pe locurile secunde s-au clasat
Ana Maria Roºianu, în cursa de
60 de metri, ºi Cornel Bãnãnãu,

Atleþii au adus acasã
cinci medalii

în întrecerea de 60 de metri gar-
duri, iar medalii de bronz au fost
cucerite de Andrei ªtefana (3000
m) ºi de ºtafeta femininã de 4x2
tururi, compusã din Delia Pãdu-
reanu, Mihaela Popescu, ªtefa-
nia Sandu ºi Elena Moagã. “Sun-
tem relativ mulþumiþi de rezulta-
tele înregistrate la finala Cam-
pionatului Naþional, deºi am fi
putut obþine câteva medalii în
plus. Se vede lipsa bazelor spor-
tive pentru atleþii care se pregã-
tesc în Craiova, nu au unde sã
se antreneze în condiþii optime,
iar asta conteazã enorm. Însã nu
avem ce sã facem pentru mo-
ment ºi trebuie sã aºteptãm”, a
declarat Mircea Cãlin, directo-
rul CSM Craiova.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DOLCE SPORT 2

17:00, 19:00 – TENIS (M) – Turneul de la
Dubai, în Emiratele Arabe Unite: ziua a 2-a /

21:45 – FOTBAL – Liga
Campionilor: Juventus –
Bayern Munchen.

SPORT.RO

21:45 – FOTBAL – Liga
Campionilor: Arsenal –
Barcelona.

EUROSPORT 1

13:15, 15:45 – COMBI-
NATA NORDICÃ – Cupa
Mondialã, la Kuopio, în
Finlanda / 17:45 – SCHI
ALPIN – CM, la Stock-
holm, în Suedia / 19:45 –
SÃRITURI CU SCHIURI-
LE – CM, la Kuopio.

DIGI SPORT 2

13:00 – TENIS (F) – Turneul de la Doha, în
Qatar: ziua a 2-a.

DIGI SPORT 3

18:00 – HANDBAL (M) –
Liga Naþionalã: CSM
Bucureºti – CS HC Adrian
Petrea Reºiþa.

DIGI SPORT 4

19:00 – VOLEI (F) –
Liga Campionilor:
Fenerbahce Grundig
Istanbul – Chemik
Police.

DOLCE SPORT 1

21:45 – FOTBAL –
Liga Campionilor: Arsenal
– Barcelona.
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1. Astra 25 14 8 3 41-28 50
2. Dinamo 25 13 8 4 35-23 47
3. Viitorul 24 12 7 5 46-26 43
4. Steaua 24 12 7 5 33-21 43
5. Pandurii 24 12 7 5 31-24 43
6. CSMS Iaºi 25 9 9 7 21-24 36
7. ASA 24 8 11 5 26-20 35
8. Craiova 24 8 6 10 25-25 30
9. Botoºani 25 6 8 11 30-34 26
10. CFR Cluj 24 7 10 7 29-25 25
11. ACS Poli 25 4 11 11 23-35 23
12. Voluntari 24 3 9 12 23-40 18
13. Concordia 25 3 8 14 21-44 17
14. Petrolul 24 2 8 14 16-31 8
Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

sportsportsportsportsport

Liga I – Etapa a XXV-a
FC Botoºani – Astra 0-1
A marcat: Teixeira 81.
CSMS Iaºi – ACS Poli 1-1
Au marcat: Adr. Cristea 75 / Ov. Popescu 78.
Dinamo – Chiajna 4-0
Au marcat: Rotariu 13 – pen., Essombe 45, 61, Gnohere 85.
Meciurile Petrolul – Viitorul ºi CFR Cluj – ASA s-au jucat asearã.
Pandurii – „U” Craiova, astãzi, ora 18
FC Voluntari – Steaua, astãzi, ora 20.30

În startul sezonului de mijloc al
Ligii Naþionale masculine de bas-
chet, mai precis în campionatul lo-
curilor 1-6, SCMU Craiova a pier-
dut meciul disputat în Sala Poliva-
lentã, în faþa a 3.000 de specta-
tori, contra Clujului. Aceasta din
urmã ºi-a luat revanºa cu vârf ºi
îndesat dupã eºecul la zece punc-
te de acum douã sãptãmâni din
Bãnie, adjudecându-ºi partida de
duminicã seara cu 74-61, pe sfer-
turi: 21-13, 18-17, 16-16, 19-15.
Dacã în precedenta întâlnire direc-
tã, Craiova a avut cea mai bunã
prestaþie a acestui sezon, de aceas-
tã datã alb-albaºtrii au a avut o
evoluþie extrem de slabã, atât la
finalizare, cât ºi în defensivã. Cra-
iova nu l-a avut în teren pe Travis
Bureau, învoit din cauza unui de-
ces în familie, iar lipsa america-
nului s-a vãzut în ambele faze de
joc, mai ales cã Burlacu ºi Hagro-
ve au fost într-o formã execrabi-
lã. De altfel, cãpitanul echipei avea
sã-ºi asume dupã meci rezultatul
ºi evoluþia echipei: „Vreau sã îmi
asum întreaga vinã asupra echipei,
a întregului staff, a conducerii ºi
publicului, care a venit sã ne sus-
þinã. Am început slab jocul, fãrã
sã fim puternici din punct de ve-
dere fizic. Ne doream foarte mult
victoria, însã a fost o înfrângere
dureroasã ºi dacã va suporta ci-
neva consecinþele acela voi fi eu.
A fost un joc urât, dar sper cã am

Debut dezastruos în “mid-season”Debut dezastruos în “mid-season”Debut dezastruos în “mid-season”Debut dezastruos în “mid-season”Debut dezastruos în “mid-season”
pentru baschetbaliºtipentru baschetbaliºtipentru baschetbaliºtipentru baschetbaliºtipentru baschetbaliºti

tras învãþãmintele ºi în partidele
viitoare nu vom mai repeta greºe-
lile fãcute. Sper sã facem meciuri
bune, sã ne respectãm adversarii
ºi sã muncim mai mult.” Oaspeþii
au început în forþã ºi ºi-au pãstrat
avantajul de 8-10 puncte pânã la
final. Debusolaþi, oamenii lui Po-
povic au ratat incredibil, inclusiv
de zece ori de la linia de fault, iar
de la distanþã au marcat doar de 4
ori din 21 de tentative. Au jucat
pentru SCMU Craiova: Pantic 14
puncte, Popescu 11, Johnson 7,
Burlacu 7, Micic 6, Popa 5, Har-
grove 4, Bozovic 4, Pilcevic 3.
Pentru U BT Cluj au jucat:  Ada-
movic 17 puncte, Dykes 12, Ba-
ciu 10, Jorovic 9, Kalinicenko 9,

Zigeranovic 7, Kuti 4, Torok 4,
Pasalic 2. Fostul antrenor al Cra-
iovei, acum pe banca ardelenilor,
dar ºi a echipei naþionale, Marcel
Þenter, a declarat dupã meci: “Le
mulþumesc bãieþilor pentru con-
centrare, sunt bucuros cã am res-
pectat ceea ce ne-am propus sã
facem în acest meci. Suntem fe-
riciþi cu aceastã victorie ºi suntem
bucuroºi cã am început cu drep-
tul în noua fazã a campionatului”.

SCMU Craiova rãmâne pe lo-
cul 5, având 36 de puncte ºi va
juca douã meciuri consecutive în
deplasare, cu Municipal Oradea ºi
Steaua Eximbank. Urmãtorul joc
în Sala Polivalentã este programat
pe 9 martie, cu Atlassib Sibiu.  

Pandurii – UniversitateaPandurii – UniversitateaPandurii – UniversitateaPandurii – UniversitateaPandurii – Universitatea
Craiova 1-1Craiova 1-1Craiova 1-1Craiova 1-1Craiova 1-1

A marcat: Wellington 88 / Mãzãrache 10.
Stadion „Municipal”, Severin, spectatori: 4.000.
Pandurii: Stanca 6 – Ciucur 7, Sãpunaru 6, Vasilijevic 6,

Acsinte 6 – Ropotan 6, Rãuþã 5(71 Nicoarã) 6 – Antal 5 (60
Wellington) 7, Nistor 6, Rãduþ 7 – Hora  6 (84 Grecu). Antre-
nor: Edy Iordãnescu.

Universitatea: Straton 6 – Dumitraº 5, Iliev 5, Acka 5, Vã-
tãjelu 6 –  Mateiu 6, Zlatinski 6 – Ivan 5 (90 Izvoranu), Nuno
Rocha 6, Bãluþã 5 (63 Herghelegiu) 5 –  Mãzãrache  7 (77
Achim) 5. Antrenor: Daniel Mogoºanu.

Arbitru: Radu Petrescu 7.

Derby-ul oltenesc ºi-a gãsit loc
de disputare neutru, Severin, fiind-
cã oltenii adaptarã versurile imnului
ºi Dunãrea o fãcurã Jiu pentru due-
lul direct, atât Universitatea, cât ºi
Pandurii aºteptând inaugurarea noi-
lor arene. Asistenþa fuse rezonabilã,
vreo 4.000 de spectatori dorind sã
vadã încãierarea regionalã. Edy Ior-
dãnescu ºi-a vãzut confirmatã pre-
zicerea, echipa sa jucând practic în
deplasare, din punct de vedere al
susþinerii. Gorjenii nu mai aveau gri-
ja play-off-ului, asigurându-ºi locul
în Top 6, însã pentru ei alte proble-
me s-au ivit înainte de meci, CEO

Universitatatea Craiova a fost ajutatã de
rezultate, dar nu s-a ajutat ºi singurã, fiind
egalatã pe final, la Severin, de Pandurii, ºi
pierzând astfel orice ºansã la play-off

anunþând cã reteazã sponsorizarea
de 2 milioane de euro. Craiovenii se
mai agãþau de minusculele ºanse de
play-off, condiþionate ºi de eºecuri-
le altor echipe, aºa cã au intrat de-
terminaþi pe teren ºi dupã doar zece
minute Mãzãrache a dat lovitura pe
contraatac. Vârful adus din Liga a
IV-a a speculat o lansare idealã a lui
Nuno Rocha printre stoperii adverºi,
executându-l scurt pe Stanca. Pan-
durii, echipa mai tehnicã, a preluat
apoi iniþiativa, dar lipsa de motivaþie
ºi apãrarea supraaglomeratã a Cra-
iovei a întârziat apariþia unor ºanse
mari de egalare. Aceasta a fost linia

partidei pânã pe final, cu gazdele con-
trolând jocul, dar fãrã a fi periculoa-
se, iar bãieþii lui Mogoºanu blocân-
du-se ºi refuzând chiar sã ºi con-
traatace. ªi când sã rãsufle uºu-
raþi, craiovenii au fost pedepsiþi de
nou-intratul Wellington, care a ega-
lat cu o execuþie de atacant verita-
bil, luând prim-planul la o centrare
pe colþul scurt.

Craiova rãmâne doar în lupta
pentru evitarea retrogradãrii, Pan-
durii fiind singura echipã din Olte-
nia care se va lupta cu granzii.
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