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- De ce spui, Popescule, cã-n ‘89
am scãpat de rele?
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Teoretic, fiindcã
practic datoriile
care trebuie sã fie
plãtite lunã de
lunã sunt ca o
secure deasupra
capului. Curtea de
Apel Craiova a
admis planul de
reorganizare al SC
Termo, însã
administratorul
judiciar spune cã
partea grea abia
acum urmeazã,
deoarece trebuie
sã fie achitatã
cãtre creditori o
sumã de aproape
1 milion de euro pe
fiecare lunã, timp
de 3 ani, în caz
contrar falimentul
poate fi declarat.
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Când Alina
Mungiu Pippidi
discutã lucruri
la care
nu se pricepe

De aproape 20 de ani, doamna
Alina Mungiu Pippidi, preºedintele
Societãþii Academice din România,
are o pãrere grozavã despre sine,
pe care încearcã sistematic sã o
livreze ºi altora. Uneori nu te obli-
gã, când apare pe micul ecran, sã
comuþi canalul, alteori, însã eºti
îndemnat sã o faci. A crezut la un
moment dat cã pune preºedinþi la
Cotroceni, dupã ce în 1996 a venit
cu ideea “contractului de 200 de
zile”, luat dupã “contractul cu
America” al unor republicani, pa-
sat lui Emil Constantinescu, care a
rãsplãtit-o ulterior, drept bonus, cu
ºefia ºtirilor TVR.

StudenþiiStudenþiiStudenþiiStudenþiiStudenþii
mediciniºtimediciniºtimediciniºtimediciniºtimediciniºti
solicitãsolicitãsolicitãsolicitãsolicitã
ca rezidenþiatulca rezidenþiatulca rezidenþiatulca rezidenþiatulca rezidenþiatul
sã se organizezesã se organizezesã se organizezesã se organizezesã se organizeze
descentralizatdescentralizatdescentralizatdescentralizatdescentralizat

actualitate / 5 Târgul GAUDETârgul GAUDETârgul GAUDETârgul GAUDETârgul GAUDEAMUS,AMUS,AMUS,AMUS,AMUS,
deschisdeschisdeschisdeschisdeschis
astãziastãziastãziastãziastãzi
cu o carte-cu o carte-cu o carte-cu o carte-cu o carte-
simbol ºisimbol ºisimbol ºisimbol ºisimbol ºi
un ineditun ineditun ineditun ineditun inedit
„lanþ uman”„lanþ uman”„lanþ uman”„lanþ uman”„lanþ uman”
format  din 1.500 de elevi craioveniformat  din 1.500 de elevi craioveniformat  din 1.500 de elevi craioveniformat  din 1.500 de elevi craioveniformat  din 1.500 de elevi craioveni

„Multe surprize ºi noutãþi” anunþã organizatorii – Centrul Cultural Me-
dia Radio România ºi Radio România Oltenia Craiova – în cadrul celei de-
a XV-a ediþii a Târgului de Carte GAUDEAMUS, care se desfãºoarã în
foaierul Teatrului Naþional „Marin Sorescu” începând de astãzi pânã dumi-
nicã. 64 de expozanþi reuniþi, pe o suprafaþã de 330 mp, în 40 de standuri,
reprezentând principalele categorii active pe piaþa de carte ºi educaþie, mii
de titluri, proaspãt ieºite de sub tipar sau deja consacrate, importante redu-
ceri de preþuri, oferte ºi pachete promoþionale, aproape 100 de evenimente
culturale sunt reperele statistice ale acestei ediþii aniversare.
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Sanitas cere majorarea salariilor
personalului medical cu 25%
Sindicaliºtii din sistemul de sãnãtate

solicitã Guvernului sã majoreze salariile
personalului medical cu 25% în 2016,
conform negocierilor purtate anul trecut,
a declarat, ieri, pentru Mediafax, Marius
Sepi, prim-vicepreºedintele Sanitas.
“Conform negocierilor cu Guvernul, ne
aºteptãm sã primim a doua tranºã de
mãriri salariale de 25%. Dacã sistemul
doreºte sã-ºi pãstreze medicii, solicitãm
sã ni se dea mãririle promise. Guvernan-
þii ar trebui sã ia act de asta dacã doresc
sã-ºi pãstreze medicii, asistenþii medicali,
personalul de specialitate, întregul per-
sonal din sistemul de sãnãtate. Aºtep-
tãm un rãspuns urgent pentru a rezolva
inechitãþile salariale existente la cei 40.000
de angajaþi ai sistemului sanitar”, a spus,
pentru Mediafax, liderul Sanitas. Salarii-
le personalului medical au fost majorate
cu 25% începând din 1 octombrie 2015,
prin Ordonanþã de Urgenþã.

Senatorii juriºti au avizat pozitiv
cererile DNA în cazurile
Oprea ºi Tudor
Comisia juridicã a Senatului a avizat

pozitiv, ieri, cererile DNA în cazurile se-
natorilor Gabriel Oprea ºi Doina Tudor,
au declarat pentru Mediafax surse par-
lamentare. Cererea vizând încuviinþarea
urmãririi penale a lui Gabriel Oprea a tre-
cut cu ºase voturi ‘’pentru’’ ºi cinci “îm-
potrivã”, potrivit surselor din cadrul
Comisiei. În ceea ce o priveºte pe Doina
Tudor, în favoarea reþinerii ºi arestãrii
sale s-au pronunþat nouã senatori, exis-
tând un singur vot ‘’împotrivã’’ ºi o ab-
þinere. Preºedintele Comisiei juridice,
Cãtãlin Boboc, a spus cã PNL a votat
favorabil pentru ambele cereri, “ca în-
totdeauna”. “În privinþa acestor solici-
tãri, considerãm cã locul în care se face
justiþie în România nu este acesta, justi-
þia se face în instanþe, ca ºi în cazul aces-
ta”, a conchis el. DNA a cerut sãptãmâ-
na trecutã aviz pentru reþinerea ºi ares-
tarea senatoarei Anca Doina Tudor pen-
tru complicitate la luare de mitã în dosa-
rul fostului vicepreºedinte al ASF. De
asemenea, cererea DNA de urmãrire pe-
nalã a senatorului Gabriel Oprea a ajuns
tot sãptãmâna trecutã la Senat, fostul
ministrul ministru fiind acuzat de abuz în
serviciu, în dosarul fostului ºef al De-
partamentului de Informaþii ºi Protecþie
Internã, Nicolae Gheorghe.

Românii din afara þãrii trimit acasã
în jur de 1,5 miliarde de euro pe an,
însã potenþialul economic ºi investiþi-
onal al diasporei poate fi cifrat la zeci
de miliarde de euro, a declarat, ieri,
premierul Dacian Cioloº, insistând
asupra faptului cã cei de peste graniþe
aºteaptã o reformã a statului. “Dia-
spora româneascã reprezintã un ca-
pital pe mai multe planuri, dacã e sã
ne uitãm la partea economicã, remi-
tenþele anuale sunt de circa 1,5 mili-
arde de euro, dar potenþialul econo-
mic ºi investiþional al diasporei româ-
neºti putem sã-l cifrãm chiar la zeci
de miliarde de euro”, a spus Cioloº, la
o dezbatere despre diaspora organi-
zatã de Administraþia Prezidenþialã.

Premierul a declarat cã Guvernul
are în vedere încurajarea revenirii în þarã a ro-
mânilor care îºi doresc acest lucru sau stimu-
larea legãturilor culturale, de afaceri ºi ºtiinþifi-
ce pentru cei care preferã sã rãmânã în afarã.

Dacian Cioloº a afirmat cã românii care sunt
plecaþi din þarã ezitã sã se întoarcã nu numai
din cauza nivelului salarizãrii, ci mai ales din
cauza calitãþii serviciilor sociale din România,
cum ar fi educaþie, sãnãtate, având în vedere
cã mulþi dintre cei plecaþi au acumulat deja ca-
pital financiar, intelectual, profesional suficient
ca sã poatã sã se descurce ºi acasã.

“S-au obiºnuit cu un anumit standard al ser-

Cei 17 români care au fãcut plângere îm-
potriva statului român, în dosarul Revoluþiei,
vor primi, fiecare, câte 15.000 de euro plus
taxele de judecatã, potrivit unei deciziei pro-
nunþate, marþi, de Curtea Europeanã a Drep-
turilor Omului (CEDO). Avocatul Ionuþ Matei
a declarat, pentru Mediafax, cã toate conclu-
ziile CEDO aratã aceeaºi situaþie. “Autoritãþile
naþionale judiciare nu au fãcut o anchetã efec-
tivã, dupã cum a spus CEDO. Statul trebuie

CEDO, în dosarul Revoluþiei: Românii care au fãcut
plângere vor primi câte 15.000 de euro

sã stabileascã persoanele vinovate”, a declarat
avocatul Ionuþ Matei. Conform deciziei CEDO,
fiecare reclamant a cerut suma de 100.000 de
euro cu titlu de prejudiciu moral, dar Guver-
nul român a anunþat cã sumele cerute au fost
prea mari.

Curtea a constatat cã “a avut loc o încãlcare
proceduralã a Articolului 2 al Convenþiei, din
cauza lipsei unei investigaþii eficiente privind
evenimentele din decembrie 1989 în care rude-

le solicitanþilor au fost împuºcate ºi omorâte”.
Având în vedere circumstanþele prezentu-

lui caz, Curtea a convenit cã “solicitanþii tre-
buie sã fi suferit un prejudiciu moral care nu
poate fi compensat doar prin descoperirea unei
încãlcãri”. “Judecând pe baze echitabile”,
Curtea a acordat drept “compensaþie fiecãrui
solicitant suma de 15.000 de euro pentru pre-
judicii morale, plus orice taxã pe care trebuie
sã o achite”.

Preºedintele Klaus Iohannis a
declarat, ieri, cã îºi doreºte ca pre-
zenþa românilor peste graniþe sã
devinã “o chestiune de alegere, nu
de necesitate’’, subliniind cã dia-
spora trebuie sã devinã o prioritate
naþionalã pentru statul român. “Îmi
doresc ca prezenþa românilor peste
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viciilor publice din afarã la nivel de educaþie, de
sãnãtate, de calitatea administraþiei publice ºi
îºi doresc, dacã se întorc ºi decid sã-ºi inves-
teascã capitalul pe care îl au, inclusiv cel uman,
personal, sã fie siguri cã pot sã-ºi asigure un
viitor decent ºi pentru copii”, a subliniat Da-
cian Cioloº.

Premierul a insistat asupra faptului cã româ-
nii din afarã ºi cei din þarã aºteaptã o reformã a
statului. El a spus cã intenþioneazã sã dezvolte
reþele profesionale ºi pentru a impulsiona abor-
darea de tip networking, adicã dezvoltarea plat-
formelor existente ºi înfiinþarea unora noi, mai

ales pentru facilitarea accesãrii fon-
durilor europene.

“În cercetare vom continua ºi în
anii care vin cu programe care sã
vizeze în mod specific parteneriate
dintre unitãþi de cercetare din Româ-
nia ºi unitãþi de cercetare din strãi-
nãtate care sã aibã ca vector struc-
tural mai ales românii care lucreazã
în cercetare în afarã ºi care pot sã
faciliteze mult aceastã reconectare a
cercetãrii româneºti la cercetarea in-
ternaþionalã”, a declarat premierul.

De asemenea, Guvernul are în ve-
dere crearea unei agenþii pentru in-
vestiþii ºi pentru promovare comer-
cialã în cadrul Ministerului Economiei,
unul din obiectivele agenþiei fiind ºi
cel de a stimula implicarea românilor

din afara graniþelor în parteneriate economice.
“Un domeniu specific unde cred cã Româ-

nia ar avea foarte mult de câºtigat din stimula-
rea reîntoarcerii diasporei este dezvoltarea sa-
tului românesc ºi mã gândesc aici mai mult la
migraþia din ultimii zece ani a unor locuitori din
mediul rural în unele state membre din UE unde
au lucrat în agriculturã”, a mai spus Cioloº.

În sfârºit, premierul a anunþat cã Executivul
vrea sã dezvolte sistemul de burse, atât pentru
copiii români care locuiesc în afarã ºi care vor
sã studieze în limba românã, cât ºi cele pentru
cei interesaþi de cercetare.

Iohannis: Statul trebuie sã-i serveascã deopotrivã
pe toþi românii, din interiorul ºi din afara graniþelor

hotare sã fie o chestiune de alege-
re, nu una de necesitate’’, le-a trans-
mis el reprezentanþilor românilor din
strãinãtate, prezenþi la Palatul Co-
troceni la un eveniment care îºi pro-
pune sã aducã împreunã decidenþi,
oameni interesaþi de relaþia cu dia-
spora ºi expertiza unor state cu

know-how în aceastã privinþã, po-
trivit preºedintelui.

ªeful statului le-a propus celor
din diaspora un parteneriat ‘’bazat
pe încredere ºi scop comun: trans-
formarea României într-un stat pos-
ter ºi puternic’’ ºi “o nouã perspec-
tivã asupra relaþiei dintre stat ºi ce-
tãþenii care au ales sã trãiascã în
afara graniþelor þãrii’’. “Statul ro-
mân trebuie sã-i serveascã deopo-
trivã pe toþi românii, din interiorul
ºi din afara graniþelor. Convingerea
mea este cã a valorifica potenþialul
românilor din afara þãrii înseamnã,
de fapt, a crea un cadru propice
pentru bunãstarea tuturor români-
lor”, a subliniat Iohannis.

În opinia lui, “bine angrenatã de
un stat atent’’, diaspora poate de-
veni o resursã importantã pentru
dezvoltarea ºi modernizarea Româ-
niei, “un adevãrat capital care poa-
te fi valorificat’’.

El a precizat cã scopul întâlnirii
de la Cotroceni este cel de a pune

“o piatrã de temelie la crearea unui
nou cadru, în care atenþia faþã de
diaspora sã devinã o prioritate naþi-
onalã’’, ceea ce va trebui transpus
în politici publice, programe ºi pro-
iecte. “Noua abordare pe care o
propun, de a privi diaspora ca pe o
oportunitate, pleacã de la câteva
constatãri. În primul rând, românii
de peste hotare acumuleazã experi-
enþã, posedã expertizã, capãtã de-
prinderi ºi îºi construiesc reþele de
contact pe care nu le-ar fi avut în
þarã. Acestea reprezintã un capital
preþios, ce poate fi valorificat în
mod inteligent. A doua constatare,
pe care o fac cu regret, este cã prea
puþini români au planuri concrete
de întoarcere în þarã. Sunt convins
cã numãrul lor va creºte pe mãsurã
ce se schimbã abordarea statului
faþã de cetãþenii sãi, dar expertiza
lor poate fi valorificatã ºi pusã în
slujba dezvoltãrii României chiar de
acolo unde trãiesc ei acum’’, a mai
punctat preºedintele.
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De aproape 20 de ani, doamna
Alina Mungiu Pippidi, preºedinte-
le Societãþii Academice din Ro-
mânia, are o pãrere grozavã de-
spre sine, pe care încearcã siste-
matic sã o livreze ºi altora. Uneori
nu te obligã, când apare pe micul
ecran, sã comuþi canalul, alteori,
însã eºti îndemnat sã o faci. A cre-
zut la un moment dat cã pune pre-
ºedinþi la Cotroceni, dupã ce în
1996 a venit cu ideea “contractu-
lui de 200 de zile”, luat dupã
“contractul cu America” al unor
republicani, pasat lui Emil Con-
stantinescu, care a rãsplãtit-o ul-
terior, drept bonus, cu ºefia ºtirilor
TVR. 8 ani mai târziu, mai exact
în 2004, pentru cã lansase “coali-
þia pentru un parlament curat”,

MIRCEA CANÞÃR
a crezut cã la jertfa depusã va fi
sinecuratã de Traian Bãsescu. N-
a fost. A mai sperat acelaºi lucru,
ca unul dintre liderii eterogenei
mase învingãtoare, dupã alegerea
lui Klaus Iohannis în 2014, deºi –
cadru didactic la Hertie School of
Guvernance din Berlin – nu se afla
într-un an sabatic. Numele sãu
apãruse pe o listã de consilieri ai
preºedintelui Klaus Iohannis, dar
ce-i prea mult uneori dãuneazã.
Poate aºa s-a considerat. Sã ad-
mitem cã Alina Mungiu Pippidi se
miºcã lejer ca politolog, etalând ex-
pertizã în politici publice, buna gu-
vernare, lupta anti-corupþie ºi de-
mocratizare. Invitatã luni seara la
un post de televiziune, ºi-a expri-
mat într-un acces de incompre-

hensibilã iritare nemulþumirea faþã
de discursul lui Klaus Iohannis în
faþa plenului reunit al Parlamen-
tului. ªi nu avea dreptate. Dacã
am putea admite cã nu am asistat
la un discurs de referinþã al ac-
tualului preºedinte al þãrii, nu am
asistat nici la un “discurs nein-
spirat, neclar (...), conþinând ºi
lucruri bune, dar ºi acele lu-
cruri bune, pierdute”, cum l-a
descris Alina Mungiu Pippidi, de-
loc atentã cu propria topicã. Dis-
cursul la care se face referire a
fost unul bine structurat, cu idei
atent calibrate, recomandãri fireºti,
din perspectiva anului electoral.
Nu puþine idei au vizat chestiuni
de politicã externã ale României,
într-un context european destul de

neclar, atât prin “Brexit”, cât ºi
prin problema imigranþilor. A fã-
cut însã preºedintele Societãþii
Academice din România, Alina
Mungiu Pippidi, o remarcã, nu atât
inabilã, cât de-a dreptul descum-
pãnitoare: “Aceste nu sunt luãri
de poziþii ferme, ci ambigue.
Încercând sã mulþumeºti pe
toatã lumea, o sa ajungi sã
pierzi pe toatã lumea, pentru
cã nu ºtiu de partea cui eºti”.
Ne îndoim de faptul cã Alina Mun-
giu Pippidi chiar nu ºtia cã preºe-
dintele “exercitã funcþie de me-
diere între puterile statului,
precum ºi între stat ºi societa-
te”, cã e derobat politic, adicã
“nici cu ãia, nici nu ceilalþi”, cã
respectã intelectualitatea într-un

Când Alina Mungiu PippidiCând Alina Mungiu PippidiCând Alina Mungiu PippidiCând Alina Mungiu PippidiCând Alina Mungiu Pippidi
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fel, dar nu exceleazã printr-o re-
toricã de invidiat, aºa cum nu ex-
celeazã nici Alina Mungiu Pippidi,
din cauza autosuficienþei, într-o lo-
gicã implacabilã. Voce a opoziþiei
civice din România, un critic tran-
ºant, de regulã, a încurcat luni sea-
ra lucrurile încât a lãsat impresia
cã nu a urmãrit nici discursul la
care a fãcut referire ºi a vorbit,
cum se spune, “la plesnealã”.
Ceea ce e regretabil pentru presti-
giul sãu academic. Sã reþinem
totuºi cã în premierã preºedinte-
le Klaus Iohannis s-a declarat un
preºedinte “nespectator”, adicã
se va implica, în virtutea atribu-
þiilor care îi revin într-o serie de
numiri, la vârful conducerii DNA,
ICCJ ºi CSM.

Instanþa a dispus ca supravegherea acti-
vitãþii SC Termo Craiova SRL Craiova sã se
facã de administratorul judiciar desemnat,
Siomax SRL, ºi a obligat debitorul, prin ad-
ministratorul special ºi administratorul judi-
ciar, sã prezinte comitetului creditorilor ra-
poarte trimestriale asupra activitãþii financiare
a societãþii. De asemenea, a obligat admi-
nistratorul judiciar sã prezinte situaþia chel-
tuielilor efectuate pentru bunul mers al acti-
vitãþii, în vederea recuperãrii acestora, care
va fi avizatã tot de comitetul creditorilor. Cu
alte cuvinte, sã prezinte dovadã cã respectã
planul de eºalonare pe care ºi l-a asumat,
plãtind lunar tranºele de bani.

Cei 18 creditori
revendicã 373 de milioane de lei

SC Termo are 18 creditori cãrora trebuie
sã le plãteascã o datorie totalã de aproxima-
tiv 373 milioane de lei, în cei trei ani cât
dureazã planul de reorganizare. Conform
calculelor, furnizorul de cãldurã are de plã-

Teoretic, fiindcã practic datoriile care trebuie sã fie plãtite
lunã de lunã sunt ca o secure deasupra capului. Curtea de Apel
Craiova a admis planul de reorganizare al SC Termo, însã ad-
ministratorul judiciar spune cã partea grea abia acum urmea-
zã, deoarece trebuie sã fie achitatã cãtre creditori o sumã de
aproape 1 milion de euro pe fiecare lunã, timp de 3 ani, în caz
contrar falimentul poate fi declarat.

tit, în acest an, o sumã de 49.787.377 de
lei, aceasta fiind tranºa care a fost stabilitã
pentru primul an, din cei trei ani cât dureazã
reorganizarea. Aceastã sumã propusã va fi
împãrþitã în rate lunare care vor fi achitate
creditorilor. Dupã cum a stabilit instanþa,
administratorul judiciar, firma Siomax – care
a fost propusã de creditorul principal, CEO
– este obligatã sã prezinte situaþiile de platã
creditorilor.

CEO are cea mai mare sumã
de recuperat

Sumele pe care SC Termo trebuie sã le
plãteascã sunt, aºadar, mari ºi nu pot fi ocolite
ca pânã acum. Numai cãtre Complexul Ener-
getic Oltenia (CEO) tranºa din primul an este
de 32.717.633 lei, sumã care va fi împãrþitã
în 12 rate lunare ºi achitatã conform acestui
grafic de plãþi. Potrivit administratorului ju-
diciar, Mariana Somnea, debitul total cãtre
CEO se ridicã la valoarea de 119.024.808
lei, restul urmând sã fie plãtiþi în urmãtorii

doi ani.
La aceastã sumã se adau-

gã ºi valoarea facturilor cu-
rente, respectiv contravaloa-
rea pentru energia termicã
primitã de la CEO pentru cãl-
dura din calorifere, dar ºi
agentul termic necesar pen-
tru prepararea apei calde.

Falimentul atârnã
de ultimul leu

Tot în acest an, o tranºã
de 12.500.438 de lei o are de
plãtit SC Termo cãtre Direc-
þia Generalã Regionalã a Fi-
nanþelor Publice Craiova,

care este un alt creditor al sãu. Conform
listei creditorilor, stabilitã de Siomax, dato-
ria totalã cãtre Fisc este de 60 milioane de
lei.

Pe lista celor 18 creditori se mai aflã ºi
Primãria Craiova, cãruia furnizorul de cãl-
durã trebuie sã-i plãteascã, în primul an, o
sumã de 2.401.536 de lei, acesta fiind doar

prima tranºã care i-a fost calculatã dintr-o
datorie totalã de 8,5 milioane de lei.

Administratorul judiciar, Mariana Somnea,
a declarat cã sumele vor fi mari – de aproxi-
mativ 4,1 milioane de lei pe fiecare lunã –,
dar cã trebuie sã fie plãtite pânã la ultimul
leu, altfel instanþa poate declara falimentul.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Potrivit procurorilor Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj, care
l-au trimis în judecatã pe Ion Dra-
goº Pîzdîrcã, din comuna Verbiþa,
pe 19 iulie 2015, acesta a plecat de
acasã cu maºina, marca Dacia,
cãtre heleºteul din localitate. În timp
ce conducea pe strada Zãmanului
din satul Verbicioara, bãrbatul a fost
observat de agentul Florinel Alexan-
dru Stanciu – ªeful Postului de
Poliþie din comuna Verbiþa, care l-
a oprit, solicitându-i documentele
maºinii ºi permisul de conducere.
Pîzdîrcã a spus cã nu are permis
de conducere ºi nici actele la el.
Poliþistul l-a luat în maºinã, sã-l
ducã la Postul de Poliþie în vede-
rea întocmirii documentelor lega-
le, însã pe drum bãrbatul i-a cerut
sã nu-i întocmeascã dosar penal
deoarece el mai este cercetat pen-
tru o astfel de faptã, iar dacã do-
sarul va fi înaintat la Parchet, ur-
meazã sã fie tras la rãspundere
penalã. Pentru a fi mai convingã-
tor, inculpatul s-a arãtat dispus sã
ofere poliþistului o sumã de bani...
Ulterior, Pîzdîrcã a refuzat sã sem-
neze procesul verbal de constata-

Fapta s-a petrecut în noaptea de
sâmbãtã spre duminicã, în Calafat.
Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj,
poliþiºtii ºi procurorii din cadrul
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj au fost anunþaþi duminicã
dupã-amiazã, de o femeie din lo-
calitate, cã ºi-a gãsit vecinul, pe
Constantin Pelhal, de 67 de ani,
mort în casã, plin de sânge. O echi-
pã de cercetare s-a deplasat la faþa

Reprezentanþii Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã (ISU)
Dolj îi invitã pe craioveni, mâine,
între orele 10.00 ºi 15.00, pe es-
planada Teatrului Naþional „Marin
Sorescu” Craiova, unde se vor
desfãºura o serie de activitãþi me-
nite sã marcheze Ziua Protecþiei
Civile din România. Pompierii îºi
vor prezenta o parte a tehnicii ºi a
materialelor de intervenþie specifi-
ce, expoziþii de foto-video ºi pic-
turã, dar vor desfãºura ºi activitãþi
tehnico aplicative ºi exerciþii de-
monstrative. Vor fi amplasate ate-
liere pirotehnice, de prezentare a
grupei de salvare din medii acvati-
ce (scafandri), de prezentare a
unor tehnici de acordare a primu-
lui ajutor medical, urmând sã fie
aduse ºi cele mai spectaculoase
autospeciale. În plus, în cadrul

Pompierii îºi prezintã tehnica de intervenþie
pe esplanada Teatrului Naþional

Un bãrbat din comuna doljeanã Verbiþa a fost
condamnat, ieri, de magistraþii Tribunalului
Dolj la 2 ani de închisoare cu suspendare pen-
tru dare de mitã, douã infracþiuni de conduce-
re fãrã permis ºi o infracþiune de conducere

re a infracþiunii, poliþistul explicân-
du-i cã o sã-l anunþe ora la care sã
se prezinte a doua zi la Postul de
Poliþie. Conºtientizând cã se aflã
într-o situaþie juridicã delicatã,
întrucât la data de 30.01.2015, mai
sãvârºise alte douã infracþiuni la
regimul circulaþiei (fiind surprins
de poliþiºtii de la Secþia de Poliþie
Ruralã nr.3 Bucovãþ, pe raza co-
munei Vela, conducând fãrã per-
mis ºi sub influenþa bãuturilor al-
coolice), s-a hotãrât sã-i ofere bani
ºefului de Post Florinel Stanciu
pentru ca acesta sã-ºi încalce atri-
buþiile de serviciu. Inculpatul in-
tenþiona sã-l convingã pe agentul
de poliþie sã nu înregistreze dosa-
rul în evidenþele organelor de po-
liþie, respectiv sã nu înainteze ac-
tele de urmãrire penalã cãtre uni-
tatea de parchet competentã, ur-
mãrind în final evitarea tragerii
sale la rãspundere penalã, au reþi-
nut procurorii în rechizitoriu.
Trimis în judecatã pentru patru
infracþiuni

Astfel, pe 20 iulie 2015, doljea-
nul l-a sunat pe poliþist, rãmânând

sã se întâlneascã la sediul Postului
de Poliþie dupã-amiaza. În jurul orei
16.00, Pîzdîrcã a ajuns la Post, a
intrat în biroul agentului Stanciu ºi
i-a promis cã îi va remite o sumã
de bani, fãrã a o preciza în con-
cret, pentru a nu înregistra dosa-
rul, în scopul evitãrii tragerii la rãs-
pundere penalã. Pentru a fi mai
convingãtor, inculpatul i-a promis
denunþãtorului cã nimeni nu va afla
despre existenþa unui aranjament,
prin care acesta din urmã sã-ºi fi
încãlcat atribuþiunile de serviciu.
Inculpatul a pãrãsit apoi Postul de
Poliþie Verbiþa ºi s-a întors la do-
miciliu unde, conform propriilor
declaraþii, a realizat cã nu are bani,
motiv pentru care s-a hotãrât sã
nu-l mai caute pe poliþist. Numai
cã, între timp, agentul Stanciu se-
sizase Parchetul de pe lângã Tri-
bunalul Dolj cu privire la intenþiile
lui Pîzdîrcã. Fiind audiat în calita-
te de suspect cu privire la infracþi-
unea de dare de mitã, inculpatul a
recunoscut sãvârºirea faptei, ex-
plicând însã cã nu i-a dat, pânã la
urmã, nici un ban poliþistului în-
trucât exista riscul ca acesta sã se

supere, iar situaþia sa juridicã sã fie
agravatã ºi ar fi vrut sã-ºi rezolve
problema cu 100 de lei, bani pe care
oricum nu-i avea, însã îi putea
împrumuta. N-a mai avut când,
pentru cã a fost ridicat pentru au-
dieri, pe numele sãu a fost întoc-
mit dosar penal, iar pe 20 noiem-
brie 2015 a fost trimis în judecatã
de procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj pentru patru
infracþiuni: dare de mitã, douã in-
fracþiuni de conducere fãrã per-
mis ºi conducere sub influenþa bã-
uturilor alcoolice.

Ieri, Tribunalul Dolj a pronun-
þat sentinþa, cu aplicarea prevede-
rilor vizând reducerea cu o treime
a limitelor de pedeapsã, Pîzdîrcã
fiind condamnat la 2 ani de închi-
soare cu suspendare pe durata unui

termen de încercare de 4 ani ºi 90
de zile de muncã în folosul Primã-
riei Verbiþa: „inculpatul urmeazã sã
execute în final pedeapsa de 2 ani
închisoare. În baza art. 91 C.pen.
dispune suspendarea executãrii
pedepsei sub supraveghere pe du-
rata termenului de încercare de 4
ani. În baza art. 93 alin. 3 C.pen.
inculpatul Pîzdîrcã Ion Dragoº va
presta pe parcursul termenului de
supraveghere o muncã neremune-
ratã în folosul comunitãþii pe o
perioadã de 90 zile la Primãria
comunei Verbiþa. Obligã inculpa-
tul la plata sumei de 1200 lei chel-
tuieli judiciare cãtre stat (faza de
urmãrire penalã ºi judecatã). Cu
drept de apel. Pronunþatã în ºedinþã
publicã, azi 23.02.2016”, se aratã
în hotãrârea instanþei de judecatã.

sub influenþa bãuturilor alcoolice. În plus, in-
culpatul trebuie sã presteze 90 de zile de muncã
neremuneratã în folosul Primãriei Verbiþa.
Hotãrârea instanþei nu este definitivã, putând
fi atacatã cu apel la Curtea de Apel Craiova.

subunitãþilor de intervenþie, în zi-
lele de 25 ºi 26 februarie, între orele
10.00 – 15.00, se organizeazã
„Ziua Porþilor Deschise” cu accent
pe prezentarea tehnicii de interven-
þie; informarea cetãþenilor asupra
celor mai frecvente riscuri de in-
cendiu, popularizarea mãsurilor
specifice de prevenire a acestora
ºi promovarea utilitãþii echipãrii lo-
cuinþelor cu detectoare de fum ºi
mijloace de primã intervenþie; or-
ganizarea unor activitãþi specifice
cu echipajele de elevi „Cu viaþa
mea apãr viaþa” ºi cercurile de elevi
„Prietenii Pompierilor”. Pentru vi-
neri, 26 februarie a.c. sunt progra-
mate ceremoniale pentru sãrbãto-
rirea Zilei Protecþiei Civile din Ro-
mânia, care se vor încheia în Piaþa
„Mihai Viteazul”, cu înmânarea
Drapelului de Luptã al Unitãþii.
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Un bãrbat de 70 de ani, din Calafat, a fost arestat pre-
ventiv pe 30 de zile, în baza mandatului emis luni pe
numele sãu de Tribunalul Dolj, pentru comiterea infracþiu-
nii de omor. Bãrbatul a bãut cu un consãtean în vârstã de
67 de ani, apoi s-au luat la ceartã. În timpul discuþiilor,
autorul ºi-a lovit partenerul de pahar cu pumnul ºi i-a dat
cu scaunul în cap pânã n-a mai miºcat.

locului, în urma cercetãrilor efec-
tuate stabilindu-se cã moartea vic-
timei a fost violentã, fapt confir-
mat ºi de autopsia efectuatã ulte-
rior. A fost demaratã o anchetã,
oamenii legii reuºind sã-l identifice
pe autorul faptei, respectiv Mihai
Coviþã, de 70 de ani, tot din Cala-
fat. Se pare cã cei doi au bãut îm-
preunã, la locuinþa victimei, ºi dupã
mai multe pahare cu alcool spirite-

le s-au încins, cei doi luându-se la
ceartã. Coviþã l-a lovit cu pumnul
pe partenerul sãu de pahar, apoi a
pus mâna ºi pe un scaun cu care l-
a pocnit în cap pânã când victima
n-a mai miºcat. A plecat apoi aca-
sã ºi s-a culcat. Anchetatorii l-au
ridicat duminicã, l-au adus la se-
diul Parchetului de pe lângã Tribu-
nalul Dolj, unde a fost audiat de
procurorul de caz, care a emis apoi
ordonanþã de reþinere pe numele
acestuia. Luni, 22 februarie a.c.,
Mihai Coviþã a fost prezentat Tri-
bunalului Dolj cu propunere de
arestare preventivã, propunere ad-
misã de instanþã care a dispus ares-
tarea preventivã a bãrbatului pen-
tru comiterea infracþiunii de omor:
„Admite propunerea Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj. Dis-
pune arestarea preventivã a incul-
patului COVIÞÃ MIHAI, pe o pe-
rioadã de 30 de zile, începând cu
data de 22.02.2016 ºi pânã la
data de 22.03.2016, inclusiv. Dis-
pune emiterea, de îndatã, a man-
datului de arestare preventivã pen-
tru inculpatul COVIÞÃ MIHAI.
Cu drept de contestaþie în termen
de 48 de ore de la pronunþare. Pro-
nunþatã în camera de consiliu, as-
tãzi, 22.02.2016”, se aratã în în-
cheierea de ºedinþã a instanþei. In-
culpatul a formulat contestaþie,
care se va judeca la Curtea de
Apel Craiova.
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GEORGE POPESCU

În zecile de cãrþi ºi miile de intervenþii
publicistice pe care Umberto Eco ni le-a
lãsat moºtenire, am regãsit, sub forma
unei „epistole”, cu un vãdit ºi ironic scop
„testamentar”, câteva sfaturi despre cum
ar trebui sã ne înfruntãm propria moar-
te. Destinatarul este, se înþelege, unul
imaginar, un eventual „discipol”, iar „in-
strucþiunile” sunt, spre a pãstra tonul iro-
nic, „umile”.

Eco porneºte de la prezumþia cã una
dintre cele mai mari probleme ale fiinþei
umane ar fi aceea a modului în care tre-
buie sã înfruntãm moartea, egalã în di-
mensiunea ºi în tensiunea ei, atât pentru
necredincioºi, cât ºi pentru cei cu cre-
dinþã în divinitate , Autorul îºi inventeazã
„discipolul” cãruia, cu o tuºã de simbo-
listicã socraticã, îi restituie numele de
Criton, trimiþând la un faimos dialog pla-
tonician.

Acesta îl interpeleazã pe Eco cu între-
barea despre cum crede acesta cã ar tre-
bui sã ne întâmpinãm sfârºitul. Firesc,
regretatul semiolog ºi romancier, autorul
„Numelui trandafirului”, nu se poate ab-

Din nou, despre Umberto Eco:Din nou, despre Umberto Eco:Din nou, despre Umberto Eco:Din nou, despre Umberto Eco:Din nou, despre Umberto Eco:
cum sã înfruntãm moarteacum sã înfruntãm moarteacum sã înfruntãm moarteacum sã înfruntãm moarteacum sã înfruntãm moartea

þine de a strecura, în preambulul „sfatu-
rilor” sale, un context, al eventualitãþii
morþii la o vârstã tânãrã, în care satiriza-
rea lumii de azi nu poate lipsi:

 „… cum poþi sã-þi înfrunþi moartea
chiar ºi dacã eºti credincios, gândindu-
te cã în timp ce tu mori tineri  plin de
viaþã de ambele sexe danseazã în disco-
tecã distrându-se fãrã mãsurã, strãluciþi
savanþi violeazã ultimele taine ale cosmo-
sului, politicieni incoruptibili creeazã o
societate mai bunã, ziare ºi televiziuni sunt
pornite în a da ºtiri de mare relevanþã,
întreprinzãtori responsabili se preocupã
ca produsele lor sã nu degradeze ambien-
tul ºi se strãduiesc sã restaureze o natu-
rã alcãtuitã de izvoare cu o apã bunã de
bãut, pãduri doldora de copaci, ceruri
cristaline ºi senine protejate de ozon îm-
belºugat, nori delicaþi ce preling iarãºi ploi
îmbietoare? Gândul cã, în timp ce astfel
de lucruri minunate se întâmplã, tu te
duci, ar fi insuportabil”.

Schimbând, pe neaºteptate, registrul,
discursul e întors la 180 de grade, cãci,
sugereazã autorul, discipolul ar trebui sã
se gândeascã mai curând cã e mai profi-
tabil sã ia în calcul exact opusul, anume
cã lumea, cu cele ºase miliarde ale sale,
e plinã de nãtãrãi ºi cã nãtãrãii danseazã
în discotecã, nãtãrãi savanþii care cred
cã ar fi rezolvat tainele cosmosului, nã-
tãrãii politicieni propun un panaceu pen-
tru necazurile noastre ºi aºa mai departe.

În faþa unei astfel de dezastruoase pan-
orame, discipolul întreabã când ar fi mai
potrivit ca o astfel de reflecþie sã încea-
pã, iar rãspunsul este cã în niciun caz la
20, 30 ºi nici la patruzeci de ani, abia dupã
aceea e necesar sã aparã primele dubii,
apoi a exersa o  revizuire a lor pe la 50-
60 de ani ºi a ajunge la o certitudine spre
suta de ani, dar totuºi pregãtit pentru mo-
mentul în care primeºti „telegrama” de-
spre iminenþa sfârºitului.

Convingerea cã toþi ceilalþi sunt niºte

nãtãrãi e o artã subtilã, ea nu e la dispozi-
þia primului venit cu cercel în ureche, cere
studiu ºi trudã, iar timpul nu trebuie grã-
bit. Trebuie sã ajungi cu seninãtate  ca
sã-þi accepþi moartea.

E nevoie sã contempli ºi sã analizezi
totul în jurul tãu, pornind de la atestarea
celor mai bune cãrþi ori produse ale ar-
tiºtilor, sã identifici pe adevãraþii eroi ca-
rismatici, pe toþi cei care urmãresc ºi do-
resc binele comun. Abia atunci vei putea
pleca împãcat ºi senin.

Finalul poartã marca genialului „his-
trion” care este Umberto Eco pe care dis-
cipolul îl chestioneazã dacã nu cumva el
însuºi n-ar fi cumva un nãtãrãu:

„Uite – conchide maestrul – te afli deja
pe drumul bun”.

Scris în 1997, un astfel de text nu poa-
te sã nu ofere dimensiunea unuia dintre
cei mai importanþi gânditori ai ultimei ju-
mãtãþi de secol, aºa cum îl caracteriza
un mare cotidian american.

Reprezentanþii studen-
þilor s-au întâlnit ieri-dimi-
neaþã cu ministrul Sãnã-
tãþii, Patriciu Achimaº Ca-
dariu, pentru a discuta de-
spre modul în care va fi
organizat, în toamna aces-
tui an, concursul de intra-
re în Rezidenþiat pe post
ºi loc în domeniile medi-
cinã, medicinã dentarã ºi
farmacie. Pe lângã faptul
cã au cerut ca ºi în aceas-
tã toamnã concursul sã
aibã loc descentralizat,
studenþii au mai solicitat
subiecte unice în toate
cele ºase centre, iar Co-
misia de elaborare a aces-
tora sã fie stabilitã la ni-
vel naþional ºi alcãtuitã
din membrii celor 6 universitãþi. Sub-
iectele vor fi redactate din Compen-
diul nou aprobat, elaborat de un co-
lectiv multidisciplinar format din ca-
dre didactice de la toate universitãþile
de medicinã ºi farmacie, sub coordo-
narea prof. dr. Victor Stoica ºi prof.
dr. Viorel Scripcaru.

Tematica de concurs
va fi comunicatã
pe site-ul MS

S-a mai convenit ca tematica de con-
curs sã fie comunicatã de Ministerul
Sãnãtãþii pe pagina de web a instituþiei
(www.ms.ro) ºi prin publicaþia de spe-
cialitate Viaþa Medicalã, în cel mai scurt
timp.

Studenþii i-au mai solicitat ministru-
lui Sãnãtãþii ca repartiþia concurenþi-
lor sã se facã pe fiecare centru, în
funcþie de punctajul descrescãtor ºi,
dupã acest proces, aceºtia sã poatã

Sindicaliºtii din domeniul sanitar îºi dau
întâlnire la sfârºitul acestei sãptãmâni în sala
“Matei Basarab” (Voinþa) pentru cea de-a doua
ediþie a Cupei “Unimedical”. Competiþia sportivã
se va desfãºura pe parcursul a douã zile: sâmbãtã
de la ora 14.30 ºi duminicã de la ora 12.30.

Echipele ce vor concura pentru trofeu sunt de
la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã din Craio-
va, Spitalul de Pneumoftziologie Leamna, Spitalul
Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, Spitalul Clinic
“Filantropia” Craiova, Direcþia Judeþeanã de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj,
Cãminul pentru Persoane Vârstnice Craiova ºi
Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj.

“Având în vedere faptul cã organizaþiile sindi-
cale susþin ºi promoveazã  interesele socio-
profesionale ºi cultural-sportive ale salariaþilor
membri, Sindicatul Unimedical Craiova este
singura organizaþie sindicalã, la nivel de unitate,
din sistemul de sãnãtate, care sprijinã ºi  organi-
zeazã, la cererea membrilor de sindicat, în
perioada 27-28 februarie a.c., CUPA UNIMEDI-
CAL la fotbal de salã, ediþia a II-a. Ne dorim ca
aceastã competiþie sã de vinã una de tradiþie”, a
declarat Ion Cotojman, preºedintele sindicatului
Unimedical.

RADU ILICEANU

Reprezentanþii Federaþiei Asociaþiilor Studenþilor la Medicinã din România au cerut
conducerii Ministerului Sãnãtãþii ca anul acesta concursul de rezidenþiat sã fie organi-

zat la fel ca în anii trecuþi, decentralizat, în cele ºase centre universitare cu tradiþie:
Bucureºti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaºi, Târgu Mureº ºi Timiºoara.

opta ºi pentru locurile rãmase neocu-
pate la nivel naþional, în urma unei
repartiþii conform unui clasament na-
þional. Ministrul Sãnãtãþii a fost de
acord, în principiu, cu solicitãrile ve-
nite din partea tinerilor medici, dar le-
a cerut acestora un document scris
cu toate solicitãrile stabilite în întâlni-
rea de astãzi. De asemenea, s-a con-
venit ca, la înscriere, candidatul sã
semneze o declaraþie prin care îºi ex-
primã acordul cu privire la noile con-
diþii de organizare ºi desfãºurare a
concursului.

La nivel naþional, anul trecut, absol-
venþii universitãþilor de medicinã, me-
dicinã dentarã ºi farmacie au concurat
pe un numãr de 3.388 locuri ºi posturi
pentru medicinã, 263 locuri ºi posturi
pentru medicinã dentarã, precum  ºi
152  locuri ºi posturi pentru farmacie.

Din cei 5.777 tineri medici care s-
au înscris la concursul de rezidenþiat,

4.302 au optat pentru dome-
niul medicina, 1.066 pentru
domeniul medicinã dentarã ºi
409 pentru farmacie.

În primãvarã ar
putea fi organiza-
tã o sesiune
extraordinarã
a rezidenþiatului

La începutul lunii februa-
rie, Ministerul Sãnãtãþii a ho-
tãrât sã organizeze o sesiune
extraordinarã a concursului
de rezidenþiat ºi în primãvara
acestui an. Decizia a fost lua-
tã din dorinþa de a identifica
modalitãþi ºi soluþii pentru asi-
gurarea locurilor de speciali-
zare de care sã beneficieze

un numãr cât mai mare de absolvenþi
ai universitãþilor de medicinã. În acest
sens, potrivit Ministerului Sãnãtãþii, au
fost organizate consultãri cu reprezen-
tanþii federaþiilor studenþeºti, cu repre-
zentanþi ai absolvenþilor din anii prece-
denþi, precum ºi cu reprezentanþi ai
universitãþilor de medicinã din întrea-
ga þarã.

În urma acestor consultãri, cei de
la MS au decis cã soluþia optimã con-
stã în organizarea unei sesiuni extra-
ordinare a examenului de rezidenþiat
în primãvara anului 2016, pentru lo-
curile rãmase vacante în þarã. Aceas-
tã sesiune va fi organizatã la nivel na-
þional, va include subiecte unice de
examen, în baza bibliografiei utilizate
pentru sesiunea din toamna anului tre-
cut. Urmeazã ca, în scurt timp, sã fie
anunþatã ºi data, dar ºi modul de orga-
nizare a acestei sesiuni extraordinare.

RADU ILICEANU

Sindicaliºtii din sãnãtate îºi
disputã Cupa “Unimedical”

la fotbal în salã
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Ministerul Agriculturii ºi Dezvol-
tãrii Rurale precizeazã cã, în 22
februarie 2016, a fost semnat de
cãtre Achim Irimescu, ministrul
Agriculturii, Ordinul pentru modi-
ficarea ºi completarea Ordinului
MADR nr. 619/2015 pentru apro-
barea criteriilor de eligibilitate con-
diþiilor specifice ºi a modului de
implementare a schemelor de plãþi,
care, pe lângã modificãrile ºi com-
pletãrile aduse, prevede o serie de
mãsuri de simplificare rezultate în
urma consultãrilor cu reprezentanþii
producãtorilor agricoli. “Facem
precizarea cã, în cel mai scurt
timp, acesta se va publica în Mo-
nitorul Oficial al României. De ase-
menea, în cursul acestei sãptãmâni
va fi publicat Ordinul nr. 620 care
va conþine formularul cererii uni-
ce de platã. Astfel, fermierii vor
putea, începând cu 1 martie 2016,
sã depunã cererile unice de platã
conform perioadei prevãzute în
actele normative în vigoare, res-
pectiv 1 martie – 15 mai (fãrã pe-
nalitãþi)”, se aratã în comunicatul
MADR.
Foarte multe mãsuri de simpli-
ficare a activitãþii agricole

Totodatã, au fost adoptate mai
multã mãsuri de simplificare din
Ordinului MADR nr. 619/2015.
Astfel, se simplificã documentele
prin care fermierii fac dovada uti-
lizãrii terenului. Se solicitã doar
adeverinþa emisã de primãrie con-
form înscrisurilor din registrul

Consultãrile ministrului Agriculturii
cu reprezentanþii producãtorilor agricoli
nu au rãmas fãrã ecou. Luni a fost sem-
nat un Ordin al ministrului MADR prin
care se introduc mai multe mãsuri de
eliminare a blocajelor din sectorul agri-
col. Astfel, dovada utilizãrii terenurilor
se va face doar cu o adeverinþã emisã de
primãrie. Nu se mai condiþioneazã elibe-

agricol, aferente anului curent de
cerere ºi, dupã caz, contractele de
închiriere/concesiune/arendã în-
cheiate între fermier ºi UAT/ADS.
Nu se mai solicitã: copia de pe fi-
lele din Registrul Agricol referitoa-
re la Cap II b, Cap III ºi Cap XV
a, copie a titlului de proprietate ºi,
în lipsa acestuia, declaraþia pe pro-
pria rãspundere a fermierului pri-
vind motivul lipsei acestui docu-
ment, tabelul centralizator cu con-
tracte (de arendare, închiriere, co-
modat, asociere în participaþiune),
odatã cu abrogarea anexei 11 «Ta-
bel centralizator al documentelor
doveditoare ale utilizãrii terenului ºi
pentru identificarea fãrã echivoc a
parcelelor agricole utilizate».
Condiþia de a plãti, în prealabil,
taxele ºi impozitele locale este
eliminatã

S-a scos Capitolul XV din ade-
verinþã: «Înregistrãri privind con-
tractele de arendare». Ca urmare,
s-a introdus menþiunea ca, la su-
prafaþa în arendã, sã se înscrie
suprafaþa rezultatã din însumarea
suprafeþelor prevãzute în con-
tractele de arendã încheiate înain-
tea depunerii cererii unice de pla-
tã, care sunt valabile cel puþin pânã
la data de 1 decembrie a anului de
cerere. De asemenea, s-a introdus
menþiunea ca, eliberarea adeverin-
þei sã nu fie condiþionatã de plata
impozitelor ºi taxelor locale. În
contextul simplificãrii, funcþiona-
rul APIA verificã corespondenþa

suprafeþelor utilizate în-
scrise în adeverinþa emisã
de primãrie, cu suprafeþe-
le declarate în cerea unicã
de platã. Astfel, în urma abrogãrii
anexei 11, a fost uºuratã ºi sarcina
administrativã a APIA, întrucât nu
se mai verificã corespondenþa din-
tre suprafaþa din anexa 11 cu su-
prafeþele din adeverinþã.
Se renunþã la digitizarea pentru
suprafeþele sub 0,1 hectare

În noua legislaþie s-a precizat
cã, sunt neeligibile doar suprafeþe-
le declarate în cererile unice de pla-
tã pentru care nu se depun docu-
mentele, care fac dovada utilizãrii
terenului pânã la data limitã de de-
punere a cererilor unice de platã,
ºi nu întreaga cerere, deoarece în
cererea unicã de platã sunt inclu-
se, dupã caz ºi animalele. Întrucât
digitizarea parcelelor agricole cu
suprafeþe sub 0,1 ha este foarte
laborioasã, în sensul prevederilor
art. 72 alin. (2) din Regulamentul
(UE) nr. 1306/2013, li se dã posibili-
tatea fermierilor, care deþin parcele
agricole cu o suprafaþã de pânã la
0,1 ha nesolicitate la platã, sã nu le
declare, cu condiþia ca respectivele
parcele sã nu depãºeascã un hectar.
Atenþie, fermieri, nu se renunþã
la controalele încruciºate!

Odatã cu intrarea în vigoare a
Regulamentului (UE) nr. 2333/
2015, cererile unice de platã se
supun controalelor încruciºate pre-

liminare. Deºi este o mãsurã
în plus pentru APIA, repre-
zintã o facilitate pentru fer-
mieri. Astfel, urmare celor
constatate de APIA, fermie-
rii au dreptul sã modifice ce-
rerea unicã de platã, fãrã pe-
nalizãri, ducând astfel la
creºterea calitãþii cererilor
depuse ºi la posibilitatea co-
rectãrii unor erori din cere-
rile unice.

La depunerea cererii uni-
ce de platã, fermierul locali-
zeazã parcela agricolã prin
identificarea corectã a ampla-
samentului ºi a conturului
parcelei agricole în blocul fi-
zic, pentru care se solicitã
plãþi. În conformitate cu art.
72 alin (3) din Regulamentul
(UE) nr 1306/201, APIA
pune la dispoziþia solicitanþi-
lor, pentru completarea co-
rectã a cererilor unice de pla-

tã, suprafaþa eligibilã ºi categoria
de folosinþã a blocurilor fizice, pre-
cum ºi datele ºi materialele grafice
referitoare la parcelele declarate ºi/
sau controlate pe teren în anul de
cerere anterior.
Dacã UE nu cere, nici România
nu poate pretinde!

În cazul sprijinului cuplat la cul-
tura de cânepã pentru ulei ºi fibrã,
pentru a beneficia de sprijin cuplat,
se eliminã obligativitatea încheierii
de contracte cu unitãþi de proce-
sare autorizate, deoarece legislaþia
UE în domeniu, respectiv Regula-
mentul UE nr. 1308/2013 nu pre-
vede nici un regim de sprijin pen-
tru procesarea cânepei ºi în con-
secinþã, nu include nici prevederi
privind autorizarea procesatorilor
de cânepã.

În cazul ajutorului naþional tran-
zitoriu în zootehnie (ANTZ), la
schema decuplatã de producþie la
specia bovine în sectorul lapte, a
fost eliminatã condiþia înregistrãrii
beneficiarilor în sistemul de admi-
nistrare a cotelor de lapte la data
solicitãrii ajutorului, având în ve-
dere excluderea cotelor de lapte în
noua politicã agricolã comunã.
Flexibilitate pentru crescãtorii
de bovine

Se înscriu în Registrul Genea-
logic al Rasei, vacile de carne ºi/
sau vacile metise cu rase de carne
ºi/sau taurii de reproducþie din rase
de carne, iar tineretul mascul ºi/
sau femel nu este obligatoriu sã fie
înscris în Registrul genealogic al
rasei, întrucât acesta este destinat

sacrificãrii în abatoare autorizate.
S-a eliminat adeverinþa prin care

se recunoaºte statutul de crescã-
tor de bovine/ovine/caprine al so-
licitantului, eliberatã de cãtre o or-
ganizaþie/asociaþie a crescãtorilor
de bovine/ovine/caprine, în cazul
ANTZ, schemele decuplate de pro-
ducþie, specia bovine, în sectoare-
le lapte ºi carne, precum ºi sche-
ma cuplatã de producþie, speciile
ovine/caprine. Se considerã cã,
dacã solicitantul este înregistrat cu
animale în baza naþionalã de date -
Registrul Naþional al Exploataþiilor
- ºi îndeplineºte condiþiile de eligi-
bilitate corespunzãtoare schemei
accesate, acesta este crescãtor de
animale.
Desfiinþarea culturilor, permisã
pânã la 30 aprilie

Se introduc noi prevederi prin
care se reglementeazã modul de
desfiinþare a culturilor secundare,
încorporarea în sol fiind înlocuitã
cu distrugerea mecanicã, termen
mai larg, ceea ce permite executa-
rea ºi a altor lucrãri în afara celor
ce presupun mobilizarea solului.

Distrugerea mecanicã (termen
prevãzut la punctul 56 din pream-
bulul Regulamentului Delegat (UE)
nr. 639/2014) se poate face pânã
la data limitã de 31 martie. Pentru
situaþiile în care condiþiile meteo-
rologice nu permit desfiinþarea cul-
turii pânã la data 31 martie, s-a
prelungit acest termen pânã la data
de 30 aprilie, cu condiþia notificã-
rii prealabile a Centrului local/Cen-
trului judeþean al Agenþiei de Plãþi
ºi Intervenþie pentru Agriculturã.

rarea acesteia de plata taxelor ºi impozi-
telor locale iar parcelele sub 0,1 hectare
nu se vor mai digitiza. Se mai eliminã do-
vada contractelor cu unitãþile de proce-
sare în solicitarea ajutorului cuplat pen-
tru cultura de cânepa. De asemenea, ti-
neretul bovin destinat sacrificãrii în aba-
toare autorizate nu mai trebuie declarat
în Registrul genealogic al rasei.

Dialogul a dat roade!
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Acest proiect finanþat în cadrul
Programului “Heineken pentru
Comunitãþi” se deruleazã prin
Parteneriat social cu Mitropolia
Olteniei, Inspectoratul ªcolar Ju-
deþean Dolj, Asociaþia “Vasiliada”
ºi Asociaþia Fapte Bune pentru
Comunitate, în 10 unitãþi de învã-
þãmânt craiovene ºi are ca scop
implicarea unui grup de elevi vo-
luntari în activitãþi de identificare
a unor cazuri sociale, gãsirea
modalitãþilor de sprijinire a per-
soanelor aflate în dificultate ºi
conceperea ºi scrierea unor pro-
iecte ce vizeazã soluþionarea
acestor cazuri.

Zece elevi care
se potrivesc
cel mai bine
profilului
voluntarului

În perioada 24 noiembrie-7 de-
cembrie, pe parcursul a trei sesi-
uni de formare susþinute în Liceul
„Charles Laugier”, au fost instruiþi
de cãtre profesorii coordonatori
Demetrescu Mihaela, Cercel Io-
nuþ ºi Bîrsan Sorin, 101 elevi din
ciclul liceal, pe tema cetãþeniei
active ºi a responsabilitãþii socia-
le, valorificate în scopul dezvol-
tãrii spiritului filantropic. „Din cei
101 elevi instruiþi, am ales,în urma
unui interviu, 10 elevi care se po-
trivesc cel mai bine profilului vo-
luntarului ºi care se vor implica
mai departe în mod activ în vede-
rea consultãrii ºi scrierii  proiec-
tului comunitar. În cadrul interviu-
lui, fiecare voluntar a descris ca-
zul unei nevoi reale, identificate
în comunitate ºi a fost selectat cel
care a  demonstrat disponibilita-
te,motivaþie, atitudine proactivã ºi

Voluntariat  la Liceul „Charles Laugier”:
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Elevilor li s-a predat lecþia cetãþeniei activeElevilor li s-a predat lecþia cetãþeniei activeElevilor li s-a predat lecþia cetãþeniei activeElevilor li s-a predat lecþia cetãþeniei activeElevilor li s-a predat lecþia cetãþeniei active
ºi a responsabilitãþii socialeºi a responsabilitãþii socialeºi a responsabilitãþii socialeºi a responsabilitãþii socialeºi a responsabilitãþii sociale

În cadrul Liceului „Charles
Laugier” din Craiova se desfã-
ºoarã în perioada octombrie
2015 – februarie 2016 proiectul
social „Lecþia de Fapte Bune”
prin care un grup de 10 elevi
voluntari sunt implicaþi în con-
ceperea ºi scrierea unui proiect
ce vizeazã soluþionarea unui caz
social chiar din ºcoala lor. Po-
vestea Laviniei este una cutre-
murãtoare, solidaritatea ºi cre-
dinþa în Dumnezeu a þinut-o pe

entuziasm vizavi de cauza pe care
o susþine” a declarat prof. De-
metrescu Mihaela.

„Cu ajutorul
bunului
Dumnezeu…
totul a mers
bine”

Echipa de proiect a liceului a
fost de acord în unanimitate sã
realizeze un proiect prin care sã
sprijine financiar o parte din cos-
turile tratamentului de recupe-
rare pe care trebuie sã-l urme-
ze colega lor de la clasa a X-a
A, Lavinia, care a suferit în
urmã cu doi ani ºi jumãtate un
accident de circulaþie. Prof. Io-
nuþ Cercel ne-a povestit drama
prin care a trecut tânãra, dar ºi
spiritul de solidaritate de care au
dat dovadã colegii ºi profesorii,

care i-au fost alãturi Laviniei în
toate momente. „În  vara anului
2013, mai exact, pe 9 iunie, a
avut loc accidentul, în urma cã-
ruia Palcuie Patricia Lavinia, a
fost grav rãnitã, cu ºanse mini-
me de supravieþuire. A fost
transportatã la Spitalul de Ur-
genþã Craiova, unde a fost ope-
ratã imediat, diagnosticul fiind
de traumatism cranio-cerebral
cu hematom pe partea dreaptã.
Cu ajutorul bunului Dumnezeu,
cu rugãciune multã, totul a mers
bine. Hematomul a fost extirpat,
îndepãrtându-i-se o parte din

cutia cranianã, starea ei fiind
gravã: comã de gradul III. Cu
rugãciune ºi speranþã, pãrinþii
aºteptau, dar dupã nouã zile a
fãcut blocaj renal”, a subliniat
profesorul.

„În aceastã
perioadã pãrinþii
nu au încetat
sã se roage”

Credinþa în Dumnezeu ºi sus-
þinerea pãrinþilor au fãcut mi-
nuni. Clipele de coºmar prin care
a trecut Lavinia au fost nenu-
mãrate, dar depãºite. Tânãra a
fost transportatã cu elicopterul
la Spitalul Floreasca din Bucu-
reºti. Nimeni nu-i dãdea nicio
ºansã. « Aici a mai suferit o in-
tervenþie chirurgicalã la cutia
cranianã. Pãrinþii mergeau în fie-
care zi la Mãnãstirea Radu

Vodã sã se roage. Timp de cinci
sãptãmâni, a rãmas în Spitalul
Floreasca, starea ei fiind foarte
gravã : comã de gradul  V.
Dupã aceastã perioadã a fost
transferatã din nou la Spitalul
Craiova, unde toatã lumea era
scepticã în privinþa stãrii ei. Dupã
douã sãptãmâni, pãrinþii au gãsit
un centru de recuperare neuro-
pshihomotorie,  Nicolae Robã-
nescu, Bucureºti. Începuse sã
respire singurã, dar starea ei era
tot vegetativã, în tot acest timp
fiind alimentatã artificial. În
aceastã perioadã pãrinþii nu au
încetat sã se roage », a mai po-
vestit profesorul Cercel.

Lavinia s-a întors
la ºcoalã…

În prezent, dupã  doi ani de
absenþã, Lavinia a revenit la
ºcoalã. Profesorii ei spun cã tâ-
nãra necesitã în continuare aju-
tor , nu se descurcã singurã, nu
are echilibru în totalitate ºi este
însoþitã de unul dintre pãrinþi la
toate activitãþi le pe care le sus-
þine. În prezent, Lavinia are ne-
voie urgentã de o operaþie la ten-
donul piciorului stâng. « De aici,
a plecat ideea noastrã de proiect,
în speranþa cã-i vom fi ºi noi de
ajutor Laviniei, în dorinþa ei de a
merge mai departe. Cei zece
elevi voluntari Sãndulescu Andrei,
clasa a IX-a C; Sajen Beatrice,
clasa a - IX-a C; Avram Cãtãli-
na,clasa a X-a A; Cîrciumaru Dia-
na, clasa a X-a A; Bãlan Alexan-
dra, clasa a X-a B; Rada Andre-
ea,clasa a X-a B, Codreº Clau-
dia, clasa a XI-a A; Cioarã Eu-
gen, clasa a XI-a A;Surugiu Io-
nuþ, clasa a XI-a A ºi Neagoe Io-
nuþ, clasa a XII-a B vor comer-
cializa în ºcoalã ºi în afara ei ico-
niþe, iar cu banii strânºi, vor sã o
ajute pe Lavinia sã se recupere-
ze cât mai repede” a precizat
prof. Ionuþ Cercel.

Este important ca  acest pro-
iect sã-ºi depãºeascã graniþele ºi
sã-i motiveze pe elevi în implica-
rea ºi în alte proiecte comunitare,
cu scopul ajutorãrii a cât mai mul-
tor persoane aflate în dificultate.

tânãrã în viaþã. Pãrinþii nu au
încetat sã se roage, iar colegii
sã o aºtepte din nou la ºcoalã.
Profesorii au monitorizat cazul,
i-au mobilizat pe elevi, iar senti-
mentul acela de bine, de a face
bine sau de a face o faptã bunã
se vede acum în ochii fiecãru-
ia... ªi elevii de la „Charles
Laugier” sunt pregãtiþi sã ia de
la capãt, cu alte activitãþi de

voluntariat...
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Bãileºti: Bãileºti: Bãileºti: Bãileºti: Bãileºti: „Iubiþi-vã pe-ndelete, în ziua„Iubiþi-vã pe-ndelete, în ziua„Iubiþi-vã pe-ndelete, în ziua„Iubiþi-vã pe-ndelete, în ziua„Iubiþi-vã pe-ndelete, în ziua
de Dragobete!”de Dragobete!”de Dragobete!”de Dragobete!”de Dragobete!”

Casa de Culturã „Amza Pel-
lea” din Bãileºti vã invitã sã fiþi
alãturi de tinerii care vor traver-
sa oraºul astãzi, în ziua de Dra-
gobete, ºi vor oferi flori ºi ba-
loane în cadrul evenimentului
intitulat „Iubiþi-vã pe-ndelete,
în ziua de Dragobete!”. La ora
10.00, membrii Ansamblului
Folcloric „Bobocica” al Casei de Culturã „Amza Pellea” susþin un specta-
col de muzicã ºi dansuri populare în Piaþa Civicã din centrul oraºului. Îi
urmeazã, la ora 11.00, în sala de conferinþe a instituþiei, vernisajul expozi-
þiei de sculpturã micã ºi bijuterie a artistului plastic Ioan Oliver Mari-
nescu. Nãscut la 15 iunie 1949, la Craiova, acesta a absolvit Facultatea
de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureºti (promoþia 1976),
specializarea Arte decorative – prelucrarea esteticã a metalelor, ºi este
membru al Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România.

„În culisele scenei, în culisele vieþii”„În culisele scenei, în culisele vieþii”„În culisele scenei, în culisele vieþii”„În culisele scenei, în culisele vieþii”„În culisele scenei, în culisele vieþii”
cu Vlad Drãgulescucu Vlad Drãgulescucu Vlad Drãgulescucu Vlad Drãgulescucu Vlad Drãgulescu

Casa de Culturã „Traian Demetrescu” va
organiza luni, 29 februarie, ora 18.00, în Sa-
lonul Medieval, o nouã întâlnire din cadrul pro-
iectului „În culisele scenei, în culisele vie-
þii”. Invitatul acestei ediþii este Vlad Drãgu-
lescu, manager al Filarmonicii „Oltenia”, care
va povesti lucruri mai puþin cunoscute din viaþa
ºi activitatea sa. Întâlnirea este moderatã de
Luiza Mitu, iar intrarea publicului este liberã.
„În culisele scenei, în culisele vieþii” este un
proiect al Casei de Culturã „Traian Demetres-
cu” care aduce în faþa publicului fie un om de
scenã (actor, interpret muzical), fie un alt angajat al unei instituþii de spec-
tacole, care contribuie la realizarea unui produs artistic, de la sufleor sau
tehnician la managerul instituþiei. Invitatul acestor întâlniri vorbeºte, dupã
caz, despre beneficiile ºi neajunsurile vieþii de artist sau ale celei de om din
spatele scenei, împãrtãºeºte publicului întâmplãri din experienþa persona-
lã, dar ºi poveºti nevãzute ºi neºtiute din culise.

VVVVVoinicul Mãrþiºor ºi prieteniioinicul Mãrþiºor ºi prieteniioinicul Mãrþiºor ºi prieteniioinicul Mãrþiºor ºi prieteniioinicul Mãrþiºor ºi prietenii
lui poposesc la Muzeul Olteniei!lui poposesc la Muzeul Olteniei!lui poposesc la Muzeul Olteniei!lui poposesc la Muzeul Olteniei!lui poposesc la Muzeul Olteniei!

Secþia de ªtiinþele Naturii a Muzeu-
lui Olteniei gãzduieºte astãzi, începând
cu ora 10.00, noi activitãþi de educa-
þie animalierã plasticã, derulate în ca-
drul programului educativ „BIOS-
ART”. «Tema propusã, „Voinicul
Mãrþiºor ºi prietenii lui”, se plaseazã
în registrul sãrbãtorilor de primãvarã
ºi va fi împãrtãºitã împreunã cu
preºcolarii de la Grãdiniþa cu program
prelungit RayKids Cârcea, coordonaþi
de prof. învãþãmânt ºcolar Chirea
Monica ºi Fugaru Giorgiana», se pre-
cizeazã într-un comunicat de presã al
instituþiei. În cadrul atelierelor, coor-
donatorul proiectului, muzeograf Lila
Gima, va prezenta copiilor legenda Mãrþiºorului ºi va realiza împreunã cu
aceºtia desene ºi colaje despre anotimpul specific sãrbãtorii.

Biblioteca Judeþeanã marcheazãBiblioteca Judeþeanã marcheazãBiblioteca Judeþeanã marcheazãBiblioteca Judeþeanã marcheazãBiblioteca Judeþeanã marcheazã
Ziua Internaþionalã aZiua Internaþionalã aZiua Internaþionalã aZiua Internaþionalã aZiua Internaþionalã a
Lecturii cu voce tareLecturii cu voce tareLecturii cu voce tareLecturii cu voce tareLecturii cu voce tare

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aris-
tia Aman” marcheazã astãzi, pentru al
doilea an consecutiv, Ziua Internaþiona-
lã a Lecturii cu voce tare (World Read
Aloud Day). În cadrul secþiei Mediatecã /
American Corner ºi Secþiei pentru Copii
ºi Tineret ale instituþiei vor fi citite cu voce
tare cãrþi pentru copii în limbile românã ºi
englezã, toþi cei interesaþi fiind aºteptaþi
sã aprecieze lecturile. „Aceastã zi este
dedicatã în mod special copiilor ºi tinerilor, pentru a descoperi plãcerea
lecturii, puterea cuvintelor ºi crearea unor grupuri de lecturã. Literatura
aparþine în aceeaºi mãsurã tuturor oamenilor”, precizeazã bibliotecarii
craioveni, adãugând cã aceastã zi este celebratã de milioane de oameni
din peste 100 de þãri.

Grupaj realizat de MAGDA BRATU

Pentru simularea examenului de
Evaluare naþionalã, destinat elevilor
din clasa a VIII-a, au fost înscriºi
5.535 de elevi. La prima probã, cea
de Limba ºi literatura românã, pro-
centajul a fost de 88%. În cea de-a
doua zi, la Matematicã, s-a ajuns
la 89%. „Cred cã suntem pe un
drum foarte bun. Astãzi, la Mate-
maticã, am ajuns la 89% de pre-
zentare la examen, cu 4.910 de
elevi care au fost în sãlile de curs,
pentru examinare. Au fost asigu-
rate toate condiþiile, inclusiv pro-
tecþiile audio-video, ºi suntem bu-
curoºi cã nu am avut un incident
nefericit, de fraudã, cum a fost la

A crescut procentul de prezentareA crescut procentul de prezentareA crescut procentul de prezentareA crescut procentul de prezentareA crescut procentul de prezentare
la cea de-a doua probã dela cea de-a doua probã dela cea de-a doua probã dela cea de-a doua probã dela cea de-a doua probã de

simulare a Evaluãrii naþionalesimulare a Evaluãrii naþionalesimulare a Evaluãrii naþionalesimulare a Evaluãrii naþionalesimulare a Evaluãrii naþionale
Ieri, 23 februarie, a avut

loc cea de-a doua probã a
simulãrii examenului de
Evaluare naþionalã, susþi-
nut de elevii din clasa a
VIII-a la Matematicã. Cel
puþin ca prezenþã judeþul
Dolj se poate lãuda cu o
ratã de participare de
aproape 90%, în creºtere
cu un procent, comparativ
cu examinarea la Limba ºi
literatura românã.

Limba ºi literatura românã. Sub-
iectele de la Matematicã au fost
toate cele prezente în programã”,
a declarat prof. Maria Ciobanu,
secretar al Comisiei Judeþene pen-
tru Evaluare naþionalã.

La rândul sãu, prof.  Cristian
Moanþã, inspector de Matematicã
în cadrul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj, a precizat: „S-a mers
pe metodologia ultimilor cinci-ºase
ani, au fost subiecte de dificultate,

sã-i spunem medie, astfel încât sã
fie scoase în evidenþã cunoºtinþele
elevilor. Fiecare copil a putut sã
arate ceea ce cunoaºte”. Altfel, ieri,
pentru Dolj, a fost ultima zi de sus-
þinere a simulãrii, având în vedere
cã nu sunt solicitãri pentru susþi-
nerea probelor într-o limbã mater-
nã, toate rezultatele obþinute fiind
fãcute cunoscute pe 4 martie.

CRISTI PÃTRU

Procentajul celor scutiþiProcentajul celor scutiþiProcentajul celor scutiþiProcentajul celor scutiþiProcentajul celor scutiþi
de sport, sub 2%de sport, sub 2%de sport, sub 2%de sport, sub 2%de sport, sub 2%

Ieri, la Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a avut loc
ºedinþa publicã pentru completarea normelor didactice.
La întrunire au fost prezenþi toþi cei care sunt interesaþi,
respectând legea, pentru a-ºi completa norma didacticã.
A fost o sesiune lungã de lucru, iar, aºa cum a precizat în
deschiderea întâlnirii prof. JaninaVaºcu, inspector ge-
neral adjunct al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj ºi,
în acelaºi timp, preºedinte al Comisiei de mobilitate, „se
va aplica metodologia existentã, fãrã niciun fel de restric-
þii, cu respectarea prioritãþilor prevãzute în legislaþie”.

CRISTI PÃTRU

Inspectoratul ªcolar Ju-
deþean Dolj, prin comparti-
mentele specializate, a cen-
tralizat, pentru anul ºcolar
2015/2016, datele cu elevii
scutiþi de efort fizic, iar pro-
centul celor care nu au voie
sã urmeze orele de Educa-
þie fizicã ºi sport se apropie
de 2%, în funcþie de ciclul
de învãþãmânt urmat.

 La începutul anului ºco-
lar 2015/2016, în clasele I-
XII/XIII, cursuri de zi, au
fost înscriºi 73.930 de elevi
(38.672 de bãieþi ºi 35.258
de fete). În mediul urban, 48.511 este
totalul, bãieþii având majoritatea –
25.250.

«Dacã vorbim de date stricte,
din totalul elevilor înscriºi în învã-
þãmântul preuniversitar, clasa pre-
gãtitoare – cls.XII-XIII – pe pri-

mul semestru sunt scutiþi total de
efort 882 de copii, 516 fiind fete.
În mediul urban au fost 737 de ab-
solviþi (1,9% – fete), iar în rural
au fost 145, 73 fiind fete. Dacã ne
uitãm la clasa pregãtitore, pânã la
clasa a IV-a, la începutul anului ºco-

lar am înregistrat 27.048 de
elevi, peste 14.000 fiind
fete, în oraºe fiind peste
15.000 de ºcolari, din care
sunt 7.900 de bãieþi. Din
acest segment, sunt 152 de
scutiþi, vorbim numai de se-
mestrul I. În învãþãmântul
gimnazial, sunt înscriºi
aproape 23.100 de elevi,
din care cei care nu pot de-
pune efort fizic sunt 195
(115 fete). În „liceal”, avem
sunt aproximativ 24.000 de
tineri, 535 fãcând dovada
cã nu pot depune efort fi-

zic. Practic, avem sub 2% procen-
taj de scutiþi medical, ceea ce cred
cã este îmbucurãtor», a declarat
prof.  Alin Vancea, inspector de
sport în cadrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

O ºedinþã lungãO ºedinþã lungãO ºedinþã lungãO ºedinþã lungãO ºedinþã lungã

Maria Ciobanu
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Ediþia a XV-a a Târgului de Carte
GAUDEAMUS de la Craiova repre-
zintã debutul Caravanei GAUDEA-
MUS – o serie de târguri de ofertã
educaþionalã ºi editorialã organizate
de Radio România în principalele
centre universitare din þarã, în par-
teneriat cu studiourile regionale ale
Radio România. Organizatorii l-au
promovat, printr-o dinamicã ºi am-
plã campanie media, drept „princi-
palul punct de atracþie pentru cei
care doresc sã ofere celor dragi ca-
douri cât mai originale ºi mãrþiºoare
de pãstrat o viaþã”. Preºedintele de
onoare este, ºi în acest an, conf. univ.
dr. Gabriel Coºoveanu – preºedin-
tele Filialei Craiova a Uniunii Scrii-
torilor din România.

Craiovenii, aºteptaþi sã dea
cartea mai departe

Ediþia aniversarã, de anul aces-
ta, stã sub semnul surprizelor, pri-
ma fiind anunþatã chiar astãzi, îna-
inte de deschiderea oficialã a Târ-
gului: un „lanþ uman” pe un traseu
de aproximativ 2 km, care va strã-
bate centrul ora-
ºului. „Evenimen-
tul, iniþiat ºi orga-
nizat de Radio
România Oltenia
Craiova, se do-
reºte a fi o mani-
festare publicã de
susþinere a cãrþii
ºi de stârnire a in-
teresului pentru
lecturã, în special
în rândul tinerilor,
la care sunt invi-
taþi sã participe
toþi cei care împãrtãºesc aceste va-
lori”, a precizat Alexandru Mogo-
ºeanu, managerul Radio Oltenia. Cu
sprijinul Inspectoratului ªcolar Ju-
deþean Dolj, „lanþul uman” va fi for-
mat din aproximativ 1.500 de elevi
de la ºapte ºcoli craiovene, însoþiþi
de 70 de profesori ºi 15 îndrumã-
tori: Colegiile Naþionale „Carol I”,
„Fraþii Buzeºti”, „Elena Cuza” ºi
„Nicolae Titulescu”, Colegiul Teh-
nic de Arte ºi Meserii „Constantin
Brâncuºi”, Liceul de Transporturi
CFR ºi ªcoala nr. 2 Traian.

 Tombola GAUDEAMUS se
deruleazã pe baza buletinelor de Vot
al Publicului, iar tragerea la sorþi a
câºtigãtorilor va avea loc sâmbãtã,
27 februarie, la ora 17.45. Premiile
sunt extrem de atractive: un LCD, un
DVD-player ºi un tablou oferite de
Lions Club Craiova, un sistem audio
oferit de Uniunea Scriitorilor din Ro-
mânia – Filiala Craiova ºi o tabletã
oferitã de Rotary Club Craiova.
 Premiile ediþiei 2016 a Târ-

gului GAUDEAMUS Craiova vor fi de-
cernate duminicã, 28 februarie, ora
12.00, astfel: Trofeele GAUDEAMUS
acordate editurilor ºi „Cea mai râvni-
tã carte a Târgului”, acordate prin Vo-
tul Publicului; Trofeele Presei pentru
jurnaliºti (publicaþii, radio, TV) decise
tot de Votul Publicului; Premiul Edu-
caþia – decernat unei instituþii de în-
vãþãmânt în semn de apreciere a mo-
dului de promovare a ofertei sale edu-
caþionale; Premiul Miss Lectura acor-
dat celei mai frumoase cititoare; Pre-
miile Tombolei GAUDEAMUS.

Vino la Târg cu partenerul(a),
cautã panoul-inimã ºi fotografiazã-
te! Posteazã fotografia pe pagina de
Facebook a Radio România Olte-
nia Craiova ºi poþi câºtiga 500 lei,
sã sãrbãtoreºti Dragobetele cu ju-
mãtatea ta. Radio România Oltenia
Craiova va oferi acest premiu cu-
plului a cãrui fotografie va aduna
cel mai mare numãr de like-uri.
Regulamentul concursului este
disponibil pe www.radiocraiova.ro.

„Multe surprize ºi noutãþi” anunþã organizatorii – Cen-
trul Cultural Media Radio România ºi Radio România
Oltenia Craiova – în cadrul celei de-a XV-a ediþii a Târgu-
lui de Carte GAUDEAMUS, care se desfãºoarã în foaierul
Teatrului Naþional „Marin Sorescu” începând de astãzi
pânã duminicã. 64 de expozanþi reuniþi, pe o suprafaþã de
330 mp, în 40 de standuri, reprezentând principalele cate-
gorii active pe piaþa de carte ºi educaþie, mii de titluri,
proaspãt ieºite de sub tipar sau deja consacrate, importan-
te reduceri de preþuri, oferte ºi pachete promoþionale,
aproape 100 de evenimente culturale sunt reperele statisti-
ce ale acestei ediþii aniversare.

Deschiderea oficialã a evenimentului are loc la 12.00, în
transmisiune directã (on air ºi online) în întreaga þarã, ºi
este precedatã, o orã mai devreme, de un inedit „lanþ uman”
ce susþine ºi promoveazã lectura, pe traseul Radio Oltenia
(strada „ªtirbei Vodã” nr. 3) – Teatrul Naþional Craiova, via
Centrul Vechi. În el se vor prinde 1.500 de elevi de la ºapte
ºcoli craiovene, profesori, reprezentanþi ai instituþiilor
culturale, dar ºi orice trecãtor, care îºi vor înmâna o carte-
simbol ce va ajunge în final la Târgul GAUDEAMUS.

Programul de vizitare este de astãzi pânã sâmbãtã, între
orele 10.00 ºi 18.00, ºi duminicã între orele 10.00 ºi 15.00.
Intrarea este liberã pentru public, care poate participa, zilele
acestea, la o tombolã cu premii atractive, pe baza completãrii
unor buletine distribuite zilnic în foaierul teatrului.

«Felicitãri pentru iniþiativã ºi
mulþumesc cã iniþiatorii au venit
cãtre noi cu aceastã propunere. Nu
putem decât sã ne bucurãm, pentru
cã dragostea pentru carte, pentru
lecturã trebuie sãditã de la cea mai
fragedã vârstã. De aceea ne-am gân-
dit ca aceastã frumoasã carte sã
porneascã de la un elev mai mare,
sã treacã prin altora ºi sã ajungã la
un copil mai mic, din clasa pregãti-
toare, cãruia sã i se predea aceastã
ºtafetã a lecturii ºi a dragostei de
carte. Cred cã va fi o imagine repre-
zentativã nu numai pentru Târgul
GAUDEAMUS, ci ºi pentru oraºul
nostru», a declarat prof. Lavinia
Craioveanu, inspector ºcolar gene-
ral al ISJ Dolj.

Numãr-record de evenimente
pentru întreaga

Caravanã GAUDEAMUS
La GAUDEAMUS 2016 partici-

pã 64 de expozanþi reuniþi în 40 de
standuri, reprezentând principale-
le categorii active pe piaþa de car-

te ºi educaþie din
România:  edi-
turi, agenþii de
difuzare de carte
ºi produse multi-
media, instituþii
de învãþãmânt,
edituri  strãine
reprezentate de
distribuitori de
carte. Între aceº-
tia se regãsesc
Editurile Huma-
nitas, RAO, Ne-
mira, Litera, ALL,

Niculescu, Militarã, Universitaria,
Eikon, Semne-Artemis, Doxologia,
„Scrisul Românesc”, Aius, Casa
Radio, Okian-Pearson. Grupul Edi-
torial ART, Grupul Editorial Corint,
Curtea Veche Publishing, Centrul
de Carte Strãinã Sitka, Media Erc
Press º.a.

91 de evenimente – numãr-re-
cord pentru întreaga Caravanã
GAUDEAMUS (2000-2016) – sunt
propuse de organizatori ºi expozanþi
ºi adresate unui public variat ca
domenii de interes ºi vârstã. Pro-
gramul este constituit, în mare par-

te, din lansãri ºi prezentãri de cãrþi,
dezbateri ºi mese rotunde, ca ºi din
spectacole, concursuri ºi tombole.
Douã proiecte deja tradiþionale se
regãsesc în cadrul Târgului: faza
localã a Concursului Naþional de
Lecturã „Mircea Nedelciu”, care
va avea loc vineri, 26 februarie, ºi
„Invitaþi de nota 10: Olimpicii
României”, proiect prin care postul
public de radio promoveazã ºi re-
compenseazã performanþele obþi-
nute pe plan internaþional de repre-
zentanþii la vârf ai învãþãmântului
românesc (sâmbãtã, ora 14.30).

„Happy minute”
îþi aduce o carte cadou!

 De asemenea, se va derula în
continuare campania „Cãrþile se în-
torc acasã”, ce are ca principal ob-
iectiv constituirea, prin donaþii din
partea expozanþilor ºi a vizitatori-
lor, a unui fond de carte. Potrivit
Ioanei Lãdaru, redactor-ºef adjunct
al Radio România Oltenia Craiova,
„în acest an, cãrþile nu vor mai fi
donate unei biblioteci dintr-o zonã
defavorizatã, ci vor fi dãruite oame-
nilor, pe stradã, în localitãþi din zona
de audienþã a Radio Oltenia”.

Manifestãri inedite, care – crede
managerul Alexandru Mogoºeanu
– se vor bucura de succes vor fi ºi
prezentarea colecþiei de primãvarã
a Casei de Modã Ilinca ºi expoziþia
„Craiova în imagini”, unde veþi
putea admira lucrãri realizate în ca-
drul a trei ediþii ale Taberei de Artã
Plasticã Ilinca Butucea (2013, 2014,
2015), desfãºurate sub genericul
„Miºcarea sufleteascã de toamnã
de la Craiova”, la care au partici-
pat artiºti plastici cu expoziþii în þarã
ºi strãinãtate.

În plus, în fiecare zi, câþiva din-
tre vizitatori vor pleca de la Târg cu
câte un volum cadou, oferit de unul
dintre expozanþi. «Va exista un „hap-
py minute”, anunþat printr-un sem-
nal sonor. În momentul în care va fi
auzit, dacã te afli în faþa standului
unei edituri, vei primi cãrþi cadou
din partea acesteia”, a precizat ma-
nagerul Alexandru Mogoºeanu. ªi
artistul plastic Daniela Militaru va
oferi vizitatorilor tricouri pictate cu
citate din cãrþi. Cine vor fi noroco-
ºii… poftiþi zilnic la Târgul GAU-
DEAMUS ºi aflaþi! Puteþi fi unul
dintre ei!

Programul zilei de astãzi:
Orele 12.00-12.30: Deschiderea oficialã a celei de-a XV-a ediþii a Târgului

GAUDEAMUS Craiova (foaier central). Transmisiune directã la Radio Româ-
nia Oltenia Craiova.

Orele 10.00-11.00: Editura Eikon (foaier etaj) – lansarea volumelor „Ade-
vãratul Cioran”, de Calinic Argeºeanul; „Branul în anii Primului Rãzboi
Mondial ºi ai Marii Uniri”, de Emil Stoian; „Cartea cuvintelor chivot”, de
Andreea Nanu; „Cavalerism, pasiune, fanatism. O istorie politicã ºi cultu-
ralã a Franþei secolului al XVI-lea”, de Corneliu ªenchea; „Eu, Henric al
VIII-lea ºi muzele decapitate”, de Adi George Secarã; „Varianta B” (poezii),
de Lidia Lazu, „Terra Nobilis”, de Costel Suditu, „Structuri pentru demolat
gala”, de Carmen Nicoarã. Participã: Valentin Ajder ºi invitaþii sãi.

Orele 11.00-11.45: „Scrisul Românesc” Fundaþia-Editura (foaier etaj) –
lansarea volumelor „Eminesciana”, de Ovidiu Ghidirmic, ºi „Eminescu. An-
tologie comentatã”, ediþie de Florea Firan. Participã: Gabriel Coºoveanu,
Florea Firan, Ovidiu Ghidirmic, Gabriela Rusu-Pãsãrin.

Orele 12.30-13.00: „Scrisul Românesc” Fundaþia-Editura (foaier etaj) –
lansarea volumelor „Carte de înþelepciune latinã. Illustrium poetarum flo-
res” de Ioan Inocenþiu Micu-Klein, ediþie de Florea Firan, ºi „Mãºti” (poeme)
de Gela Enea.

Orele 13.00-14.00: Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Craiova,
revista „Ramuri” ºi Radio România Oltenia Craiova (foaier etaj) – simpozionul
„Revista Ramuri – reper în cultura româneascã. 110 ani de la apariþia
prestigioasei publicaþii”. Participã: scriitori, critici literari, redactori, foºti
redactori ºi colaboratori ai revistei, profesori, studenþi, elevi, iubitori de litera-
turã. Moderator: conf. univ. dr. Gabriel Coºoveanu, preºedintele filialei, re-
dactor-ºef al revistei.

Orele 14.00-15.00: Radio România Oltenia Craiova ºi Direcþia Judeþeanã
pentru Sport ºi Tineret (foaier etaj) – dezbaterea „Moº Crãciun, o poveste de
poveste!” privind valenþele educative ºi economice ale poveºtii lui Moº Cra-
ciun. Lansarea volumului „De-aº fi Moº Craciun!”, autor Radu Marin. Parti-
cipã elevi ºi cadre didactice de la Colegiul Naþional „ªtefan Velovan” (profilul
pedagogic). Moderatori: Liliana Hinoveanu, Diana Neamþu.

Orele 15.00-15.30: Universitatea din Craiova – Editura Universitaria (foa-
ier etaj) – lansarea volumelor „Rãzboiul din 1330 dintre Carol Robert De
Anjou ºi Basarab Vodã” ºi „Þara Loviºtei” de Dinicã Ciobotea. Invitaþi: prof.
univ. dr. Radu ªt. Vergatti, cercet. ºt. pr. dr. Gabriel Croitoru, conf. univ. dr.
Constanþiu Dinulescu, lect. uiv. dr. Liviu Ilie, prof. E. Petrescu.

Orele 15.30-16.00: Universitatea din Craiova – Editura Universitaria (foa-
ier etaj) – lansarea cãrþii „Documente economice privind circumscripþia
Camerei de Comerþ ºi Industrie Dolj 1865 -1949”, autor Dinicã Ciobotea.
Invitaþi: conf. univ. dr. Marusia Cîrstea, prof. Ion Zarzãrã, Gabriel Vlãduþ,
Lucian Diaconu.

Orele 16.00-17.00: Editura „Aius” (foaier etaj) – lansarea albumului „Þu-
culescu la Craiova”, autor Magda Buce-Rãduþ.

Orele 17.00 -18.00: Editura „Aius” (foaier etaj) – lansarea volumului de
versuri „Eram bãtrânã ºi am murit”, autor Eleanor Mircea. Prezintã: Eliza
Voinea, Maria Dinu ºi Petriºor Militaru. Moderator: Nicolae Marinescu.
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Agenþia americanã pentru Securitate
Naþionalã a interceptat convorbiri telefo-
nice între cancelarul german Angela Mer-
kel ºi secretarul general al ONU Ban Ki-
moon, dar ºi între lideri israelieni, italieni ºi
francezi, potrivit unor documente dezvã-
luite ieri de WikiLeaks, relateazã „Deutsche
Welle”. Documentele relevã interceptãri
ale unor comunicaþii între lideri UE, pre-
mierul israelian Benjamin Netanyahu, Înal-
tul Comisariat ONU pentru Refugiaþi
(UNHCR) ºi Japonia vizând o serie de pro-
bleme - de la modificãrile climatice ºi servi-
cii bancare ºi pânã la probleme comerciale
sensibile. Într-o conversaþie interceptatã
de NSA, Ban Ki-moon o felicita pe Merkel
pentru eforturile depuse în lupta împotri-
va modificãrilor climatice ºi atragerea altor lideri
UE. El îi mai spunea cã se baza pe leadershipul
Uniunii Europene (UE) în vederea ajungerii la un
acord în cadrul Conferinþei de la Poznan, în Polo-
nia. Secretarul general al ONU se declara totodatã
optimist ºi aprecia cã alegerea lui Barack Obama
reprezenta o oportunitate ca Statele Unite sã se
implice mai mult în negocierile pe tema modificãri-
lor climatice. Presa germanã a scris anul trecut,
citând documente dezvãluite de WikiLeaks, cã NSA
a spionat Cancelaria decenii la rând, inclusiv pre-
decesori ai lui Merkel. Dezvãluirile de ieri au fost
fãcute de  aceleaºi trei publicaþii, ziarul „Sueddeut-
sche Zeitung” ºi posturile NDR ºi WDR. „Astãzi

Negocieri
în Afganistan
în vederea stabilirii
unui  acord
de pace între
guvernul afgan
ºi talibani

Reprezentanþi din Afganis-
tan, China, Pakistan ºi SUA
s-au întâlnit, ieri, în capitala
afganã Kabul pentru o nouã
serie de negocieri în vederea
stabilirii un acord de pace cu
talibanii. Oficialii din cele
patru state au agreat în
ianuarie sã reia negocierile cu
talibanii la finalul lunii
februarie. Luni, ministrul
afgan al Afacerilor Externe,
Salahuddin Rabbani, a invitat
talibanii sã revinã la masa de
negocieri. „Ne dorim ca prin
aceastã reuniune sã stabilim
cãile de comunicare între
guvernul afgan ºi miºcarea
radicalã Taliban din prezent
pânã la finalul lunii februa-
rie”, a declarat Rabbani în
deschiderea reuniunii. Luni,
ºeful Statului Major al
armatei pakistaneze, Raheel
Sharif, s-a întâlnit cu respon-
sabili politici în Qatar, unde
talibanii au o reprezentanþã,
pentru a pregãti discuþiile de
marþi, a patra serie de nego-
cieri în vederea obþinerii unui
acord de pace. Negocierile de
pace dintre guvernul afgan ºi
insurgenþii islamiºti au fost
întrerupte în iulie 2015, când
a fost anunþat decesul lideru-
lui talibanilor mollahul
Omar, ceea ce a provocat o
adevãratã luptã pentru
numirea succesorului. Luna
trecutã, talibanii au prezentat
o serie de condiþii prealabile
pentru a participa la nego-
cieri, printre care retragerea
organizaþiei de pe lista de
grupãri teroriste întocmitã de
Naþiunile Unite, recunoaºte-
rea formalã ca formaþiune
politicã ºi eliberarea membri-
lor aflaþi în detenþie.

Adolescentã
suedezã rãpitã
de membrii reþelei
Stat Islamic,
eliberatã

O suedezã în vârstã de 16
ani, care a fost rãpitã de
membrii organizaþiei Stat
Islamic (SI), a fost eliberatã
sãptãmâna trecutã în cadrul
unei operaþiuni a forþelor
speciale kurde, a anunþat,
ieri, Consiliul de Securitate al
Kurdistanului autonom.
Adolescenta ajunsese anul
trecut în Siria, de unde a fost
transportatã în Irak. Ea a fost
eliberatã în apropiere de
oraºul irakian Mosul pe data
de 17 februarie, cu ajutorul
forþelor kurde antiteroriste.

Poliþia greacã a început sã evacueze, ieri, imi-
granþii de la frontiera cu Macedonia, unde au rã-
mas blocaþi din cauza restricþiilor impuse de au-
toritãþile macedonene. Imigranþii s-au aºezat pe
liniile de cale feratã din punctul vamal Idomeni,
luni, în încercarea de a pãtrunde în Macedonia.
Poliþia greacã ºi autocare goale au pãtruns în zonã
înainte de primele ore ale dimineþii de ieri, potrivit
unui martor citat de Reuters. Într-unul dintre punc-
te de la frontiera cu Macedonia, circa 600 de per-
soane erau înconjurate de poliþia greacã, în în-
cercarea de a-i evacua, povesteºte aceeaºi sursã.

Preºedintele Siriei, Bashar-al-As-
sad, este de acord cu instituirea unui
armistiþiu stabilit de Statele Unite ºi
Rusia ºi care ar trebui sã intre în vi-
goare la sfârºitul acestei sãptãmâni.
Armistiþiul, care nu include organi-
zaþiile teroriste Stat Islamic ºi alte
grupãri considerate de Statele Unite
drept teroriste, ar trebui sã intre în
aplicare sâmbãtã, 27 februarie, la ora
0.00 (0.00, ora României), potrivit
Departamentului de Stat american.
Bashar al-Assad a exclus de aseme-
na din armistiþiu grupurile „teroris-
te”, inclusiv Frontul Al-Nusra, aripa
sirianã a reþelei Al-Qaida. Înalta Co-

NSA a interceptat convorbiri între Angela MerkelNSA a interceptat convorbiri între Angela MerkelNSA a interceptat convorbiri între Angela MerkelNSA a interceptat convorbiri între Angela MerkelNSA a interceptat convorbiri între Angela Merkel
ºi Ban Ki-moon, dezvãluie WikiLeaksºi Ban Ki-moon, dezvãluie WikiLeaksºi Ban Ki-moon, dezvãluie WikiLeaksºi Ban Ki-moon, dezvãluie WikiLeaksºi Ban Ki-moon, dezvãluie WikiLeaks

(marþi), am arãtat cã discuþii private ale secretaru-
lui general al ONU Ban Ki-moon în legãturã salva-
rea planetei de la modificãrile climatice au fost in-
terceptate de cãtre o þarã cu intenþia de a-ºi apãra
cele mai mari companii petroliere”, a declarat Ju-
lian Assange. „Guvernul american a semnat acor-
duri cu ONU prin care se angaja sã nu se comporte
în acest fel împotriva ONU, cu atât mai puþin faþã
de secretarul general”, a subliniat el. „Va fi intere-
sant sã vedem cum va reacþiona ONU, deoarece
dacã secretarul general poate fi vizat fãrã sã existe
consecinþe, atunci oricine, de la liderii lumii ºi pânã
la trecãtorii de pe stradã, riscã sã fie spionaþi”, a
subliniat fondatorul site-ului WikiLeaks, specia-

lizat în dezvãluirea de informaþii secrete.
Aceasta nu este prima datã când aseme-
nea dezvãluiri relevã amploarea spionãrii
de cãtre americani a unor lideri ai lumii,
inclusiv de la ONU, ºi a colectãrii în masã
de informaþii. Documente publicate an-
terior au provocat o serie de scandaluri
între Washington ºi aliaþii sãi. Potrivit
acestor noi documente, premierul israe-
lian Benjamin Netanyahu i-a solicitat fos-
tului premier italian Silvio Berlusconi, în
2010, sã-l ajute sã se reconcilieze cu Wa-
shingtonul. Din documente reiese cã Ne-
tanyahu era îngrijorat de lipsa unui con-
tact direct cu Obama, care reacþiona ast-
fel faþã de construirea unor colonii israe-
liene ilegale în teritoriile palestiniene. Li-

derul israelian se temea cã palestinienii ar fi putut
sã foloseascã problema coloniilor pentru a bloca
procesul de pace sau pentru a „formula revendi-
cãri nerealiste”. O altã interceptare detaliazã o con-
versaþie între Berlusconi ºi Nicolas Sarkozy, în
care liderul francez l-a avertizat pe omologul sãu
italian, la vremea aceea, cã sistemul bancar ita-
lian era pe cale sã „sarã ca un dop”. NSA a spio-
nat, de asemenea, discuþii între miniºtri din ca-
drul UE ºi japonezi despre probleme sensibile în
cadrul Organizaþiei Mondiale a Comerþului (OMC),
dar ºi Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiaþi
(UNHCR), potrivit documentelor dezvãluite de
WikiLeaks.

La punctul de frontierã Idomeni, se aflã circa 1.200
de imigranþi, majoritatea cetãþeni afgani sau per-
soane care nu au toate documentele necesare
valabile asupra lor pentru a cãlãtori. Autoritãþile
macedonene au solicitat luni documente de cãlã-
torie suplimentare, inclusiv paºapoarte, pentru
cei care încearcã sã pãtrundã pe teritoriul þãrii.
Multe þãri de pe ruta balcanicã sunt doar puncte
de tranzit pentru majoritatea imigranþilor care se
îndreaptã spre þãri cu stabilitate economicã mare
precum Germania ºi Suedia, însã tot mai multe
state au început sã restricþioneze accesul imigran-

þilor de teama unui val uriaº de extracomunitari
pe teritoriile lor, dupã cum au tot avertizat diferiþi
politicieni, pe fondul venirii primãverii ºi al creº-
terii temperaturilor. Cea mai afectatã þarã de criza
migraþiei rãmâne însã Grecia, unde vin cei mai
mulþi refugiaþi dupã ce traverseazã Marea Medi-
teranã din Turcia. Ieri dimineaþã, încã 1.250 de
imigranþi au sosit în Atena la bordul curselor ma-
ritime, venind de pe trei insule greceºti. Unii din-
tre ei au bilete de autobuz pentru Idomeni, dar nu
se ºtie dacã autoritãþile le vor permite sã cãlãto-
reascã spre nord.

Poliþia greacã evacueazã imigranþii de la frontiera cu Macedonia

Regimul Bashar-al-Assad este de acord cu armistiþiul stabilit de SUA
ºi Rusia. Opoziþia sirianã acceptã armistiþiul cu unele condiþii

misie pentru Negocieri a opoziþiei si-
riene a anunþat cã acordul sãu pri-
vind încetarea focului este condiþio-
nat de existenþa unor garanþii inter-
naþionale cã forþele ruse ºi cele ira-
niene vor respecta armistiþiul. Opo-
ziþia a cerut, de asemenea, implemen-
tarea unor mãsuri de ordin umanitar,
inclusiv încetarea asediului, a bom-
bardamentelor de artilerie ºi a raidu-
rilor aeriene. Ca parte a acordului în-
tre autoritãþile de la Moscova, care îl
susþin pe Bashar al-Assad, ºi cele
de la Washington, care sunt de pã-
rere cã preºedintele sirian ºi-a pier-
dut legitimitatea de a conduce þara,

facþiunile beligerante trebuie sã îºi
arate dorinþa de a respecta armisti-
þiul pânã vineri la prânz. Rusia ºi Sta-
tele Unite au stabilit recent institui-
rea unui armistiþiu între forþele opo-
ziþiei siriene ºi serviciile de securita-
te subordonate Administraþiei Bas-
har al-Assad. „Este un semn de spe-
ranþã pentru locuitorii Siriei”, a reac-
þionat secretarul general ONU, Ban
Ki-Moon, îndemnând pãrþile belige-
rante sã respecte armistiþiul. „Înce-
tarea focului se va aplica pãrþilor im-
plicate în rãzboiul civil din Siria”, a
precizat Departamentul de Stat, refe-
rindu-se la forþele opoziþiei ºi la ser-
vicile de securitate subordonate
Administraþiei Bashar al-Assad. Prin-
cipala coaliþie a opoziþiei siriene, din
care fac parte, de asemenea, grupãri
rebele, anunþã cã „acceptã un armis-
tiþiu temporar”, în mãsura în care îi
îndeplineºte anumite revendicãri.
Înalta Comisie pentru Negocieri
(HCN) a anunþat într-un comunicat,
la finalul unei reuniuni, luni, în Ara-
bia Sauditã, cã „a acceptat eforturile
internaþionale în vederea unei înce-
tãri a ostilitãþilor în Siria”. Înalta Co-
misie a fãcut acest anunþ dupã ce
Statele Unite ºi Rusia au ajuns la un
acord asupra unui nou armistiþiu în
Siria, care sã intre în vigoare înce-
pând de sâmbãtã. Însã HCN a subli-
niat cã acceptã armistiþiul cu condi-

þia ca trupele guvernamentale sirie-
ne sã înceteze asedierea a 18 zone
aflate sub controlul rebelilor, ca Gu-
vernul sã elibereze deþinuþii ºi ca ata-
curile aeriene ºi bombardamentele de
artilerie sã înceteze. Negocieri indi-
recte de pace între Guvernul sirian ºi
HCN au fost întrerupe pe 3 februa-
rie, din cauza unei ample ofensive gu-
vernamentale. O coaliþie condusã de
Statele Unite efectueazã raiduri aeri-
ene în Siria ºi Irak, vizând poziþii ale
reþelei teroriste Stat Islamic. Din coa-
liþie fac parte þãri precum Australia,
Canada, Marea Britanie, Franþa, Ba-
hrain, Iordania, Maroc, Qatar, Ara-
bia Sauditã ºi Turcia. Rusia a lansat,
în septembrie 2015, raiduri aeriene în
Siria, pentru susþinerea regimului
Bashar al-Assad. Statele Unite ºi
NATO au acuzat Rusia cã atacã po-
ziþii ale insurgenþilor susþinuþi de
Occident. Moscova susþine cã vizea-
zã exclusiv poziþii ale reþelei teroriste
Stat Islamic. Siria se confruntã, înce-
pând din martie 2011, cu revolte re-
primate violent ºi cu un conflict mili-
tar între serviciile de securitate sub-
ordonate regimului Bashar al-Assad,
forþele opoziþiei ºi grupuri teroriste,
inclusiv organizaþia sunnitã Stat Is-
lamic (Stat Islamic în Irak ºi Siria /
Stat Islamic în Irak ºi Levant). Bilan-
þul conflictului depãºeºte, conform
estimãrilor ONU, 250.000 de morþi.
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METEO

Partial
înnorat ºi

vântmiercuri, 24 februarie - max: 15°C - min: 1°C

$
1 EURO ........................... 4,4715 ............. 44715
1 lirã sterlinã................................5,7232....................57232

1 dolar SUA.......................4,0606........40606
1 g AUR (preþ în lei)........159,1014.....1591014

Cursul pieþei valutare din 24 februarie 2016 - anunþat de BNR
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MIERCURI - 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

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.
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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.

Anunþul tãu!
Dondoe Stanca, cu domiciliul

în Craiova, Aleea 4 ªimnic, nr. 10
anunþã publicul interesat asupra
deciziei etapei de încadrare emisã
de APM Dolj “Elaborare P.U.D. ºi
obþinere avize pentru Construire
halã cu destinaþia service auto”
amplasat în Aleea 4 ªimnic, nr. 10-
planul nu necesitã evaluare de
mediu ºi nu se supune evaluãrii
adecvate, urmând a fi supus pro-
cedurii de adoptare fãrã aviz de
mediu. Documentaþia care a stat
la baza luãrii deciziei etapei de în-
cadrare poate fi consultatã în zile-
le de luni-joi între orele 8.00-16.30
ºi vineri 8.00-14.00 la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº nr. 1,Craio-
va, sau pe site-ul APM Dolj http://
apmdj.anpm.ro Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj(fax 0251419035, e-mail
office@apmdj.anpm.ro în termen
de 10 zile calendaristice de la data
publicãrii în mass-media.

RÃDUÞ Alexandru-Alin titu-
lar al proiectului „Construire bar
ºi spãlãtorie auto” anunþã publi-
cul interesat asupra luãrii deci-
ziei etapei de încadrare de cãtre
APM Dolj- Fãrã evaluarea impac-
tului asupra mediului ºi fãrã eva-
luare adecvatã pentru proiectul
menþionat, propus a fi amplasat
în oraºul Filiaºi, T27, P37, Jude-
þul Dolj. Proiectul deciziei de în-
cadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la
sediul APM Dolj, Strada Petru
Rareº, nr.1 în zilele de L-V, între
orele 09.00-14.00, precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet:
www.apmdj.anpm.ro. Publicul in-
teresat poate înainta comenta-
rii/observaþii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 5 zile.

Anunþul tãu!
Subsemnatul CONSTANTIN

Ionut, titular al proiectului “AM-
PLASARE 2 CONSTRUCÞII PRO-
VIZORII PE DURATÃ DE 10 ANI: -
SPÃLÃTORIE AUTO DOUA
POSTURI, SPATIU COMERCIAL
ªI PUÞ FORAT”, anunþã publicul
interesat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre APM Dolj
– AVIZARE FÃRÃ ACCORD DE
MEDIU, pentru proiectul menþio-
nat, propus a fi amplasat în jud.
Dolj, mun. Craiova, str. Dr. Con-
stantin Severeanu, nr. 8A. Proiec-
tul deciziei de încadrare ºi moti-
vele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareº, nr. 1, în zilele de L-J
între orele 8–16 ºi Vineri între ore-
le 8-14, precum ºi la urmãtoarea
adresa de internet http//ar-
pmdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observa-
þii la proiectul deciziei de încadra-
re (în termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ), pânã
la data de 29.02.2016

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

Serviciul Extern de
Prevenire ºi Protecþie
angajeazã personal
calificat (bãrbat): curs
SSM minim 80 ore ºi
curs Cadru Tehnic
PSI. Posesor permis
conducere cat. B.
Telefon: 0766/632.388.
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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 strãinã-
tate, caut familie pen-
tru menaj - îngrijire bã-
trân ºi copil. Rog se-
riozitate. 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
Bucureºti (zona Dris-
tor). 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
camere -parter Nico-
lae Titulescu, 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
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 vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/418.864.

Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile
superîmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Vând casã 250 mp ºi
curte 500 mp renova-
tã, în localitatea Segar-
cea. Telefon: 0764/
366.984.
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 Bordei
cu 700 m teren vie, pomi
sau schimb cu aparta-
ment + diferenþa. Tele-
fon: 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.
Vând teren Lot 500 mp
Craiova- Cartier ªimnicu
de Jos la DJ – cadastru.
Telefon: 0744/563.823.
7000 mp, Bodãeºti
(Melineºti) deschidere
270 m. Telefon: 0770/
842.054.
Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua Naþi-
onalã Craiova- Be-
chet, localitatea Secui.
Preþ convenabil. Tele-
fon: 0764/214.269.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000 Euro.
Telefon: 0752/641.487.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

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. In-
matriculata RO; - An fa-
bricatie: 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.
RENAULT Fluence, no-
iembrie 2010, 60.000 km,
110 CP, benzinã, unic
proprietar, 6.800 Euro,
echipare full-option. Tele-
fon: 0727/620.091.
Vând auto Volkswa-
gen Golf 4 din 2002,
înmatriculat în Româ-
nia, benzinã. Detalii la
telefon: 0768/954.944.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 24 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.

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.

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar- de nouã, su-
per întreþinutã, toate con-
sumabilele schimbate re-
cent, fãrã nici un defect.
Telefon: 0766/632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând car bãtrânesc,
original, stare foarte
bunã, pretabil terase,
grãdini.Telefon :0729/
033.903
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã
ora 16.00.
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 maºinã de cusut
Ileana, maºinã Singer,
casã de marcat Sam-
sung pentru firme. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând robot (PLANE-
TARIA) 3 funcþii marcã
germanã, hainã de
piele de cãprioarã
nouã lungã. Telefon:
0752/236.667.

Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pantofi
militari noi piele negru,
piese Dacia noi, calcu-
lator instruire copii prin
televozor, telefon Ebo-
da sigilat, piei bovinã
ºi oaie vopsite. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând loc de veci Sineas-
ca douã gropi suprapu-
se, bocanci din piele
mãrimea 43 îmblãniþi.
Telefon: 0771/385.734.
Vând COMBINÃ CP.12
ºi LADA 1025 (eventual
subansamble). Tele-
fon: 0730/304.591.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu  20
litri noi, reductor oxigen
sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoare
gaz sobã D 600.  Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu
3 roþi - 60 lei 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. Telefon:
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
color Philips 100 lei, bi-
cicletã copii 50 lei, 2
gropi fãcute Roma-
neºti. Telefon: 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 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 cru-
ce, cimitirul Lascãr Ca-
targiu - Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Inchiriez camere la
casã (zona Bres-
tei). 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 pensio-
narã de la þarã pt.
convieþuire tot restul
vieþii. Constantin
C.tin Lucian – Dãn-
ciuleºti – Gorj. Agen-
þia Petrãchei.

Domn ,44- servici, per-
mis auto, doresc
doamnã cu locuinþã
fãrã obligaþii, pentru
cãsãtorie. Telefon:
0764/ 816.927.
Caut doamnã serioa-
sã  vârsta 45-55 ani
pentru prietenie - cã-
sãtorie. Telefon: 0785/
103.411.

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

PIERDERI
Pierdut certificate fis-
cale I.I. TRANDAFIR
NATALIA perioada
2009-2015. Gãsitoru-
lui recompensã. Tele-
fon: 0740/756.128.
I.I. STÃNCIUGELU
GEORGE declar pier-
dut certificate consta-
tatoare emise de
ORC. Se declarã nule.
S.C. CELRO SRL CUI:
23181623 anunþã
pierderea certificatului
constatator nr. 4474/
01.02.2008 emis de
ORC Dolj ºi  certifica-
tului constatator  nr.
10043/ 25.02.2010
emis de ORC Dolj. Se
declarã nule.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

În aceastã searã vom vedea la lucru
ºi ultimele echipe prezente în optimile
UCL. Pe “PSV Stadion”, Atletico Madrid
va încerca sã repete isprava din urmã
cu aproape opt ani, când câºtiga, în sin-
gura sa vizitã la Eindhoven, din istorie,
cu 3-0, într-un meci contând atunci pen-
tru faza grupelor. Tot spaniolii aveau sã
se impunã ºi la retur, însã doar la limitã,
2-1.

Gruparea olandezã reprezintã o forþã
acasã, unde n-a iertat pe nimeni în gru-
pe, numindu-le aici pe Manchester Utd
(2-1), Wolfsburg (2-0) ºi ÞSKA Mosco-
va (2-1). La fel ºi Aletico în deplasare,

LIGA CAMPIONILOR

Punct terminus în manºa tur a optimilor de finalãPunct terminus în manºa tur a optimilor de finalãPunct terminus în manºa tur a optimilor de finalãPunct terminus în manºa tur a optimilor de finalãPunct terminus în manºa tur a optimilor de finalã
Astãzi, 21:45: PSV Eindhoven – Atletico Madrid (Dolce 1), Dinamo Kiev – Manchester City (Dolce 2)

bãieþii lui Simeone împidicându-se, para-
doxal, doar de modesta Astana (0-0), pen-
tru a le învinge pe Galatasaray (2-0) ºi
Benfica (2-1).

PSV este lider în Eredivisie, cu un punct
peste Ajax, iar în weekend, a trecut, pe
propriul teren, de Heracles Almelo (locul
5), scor 2-0. De partea cealaltã, Atletico,
pe poziþia secundã în La Liga,  n-a izbutit
decât un 0-0, pe “Calderon”, cu Villarreal
(locul 4), rezultat în urma cãruia a regre-
sat la opt puncte de Barcelona.

Formaþia gazdã, care îl are la timonã pe
Phillip Cocu, nu va putea miza, desearã,
pe vârful Luuk de Jong, suspendat, în vre-
me ce mexicanul Guardado ºi belgianul
Lestienne sunt incerþi. La Atletico, Carras-
co, Partey ºi Tiago sunt accidentaþi.

Partida va fi condusã la centru de ita-
lianul Daniele Orsato.

Trecând la disputa ce închide optimi-
le, Dinamo Kiev  primeºte, pe “Olimpiys-

kyi”, replica lui Manchester City. Ca ºi
în cazul lui PSV ºi Atletico, doar în douã
rânduri s-au întâlnit ucrainenii cu englezi.
Se întâmpla în optimile ediþiei 2010-2011
a Ligii Europa, iar mai buni s-au dovedit
a fi cei de la Dinamo, 2-0 (a) ºi 0-1 (d).

Kievul e pe treapta secundã în compe-
tiþia internã, depãºitã doar la golaveraj de
ªahtiorul lui Mircea Lucescu, ºi are dez-
avantajul de a nu mai fi jucat un meci ofi-
cial de la începutul lui decembrie, cam-
pionatul în Ucraina urmând a se relua în
5 martie. Cât o priveºte pe City, gruparea
“cetãþenilor” a cãzut pânã pe patru în

Championship, dupã ce a cedat ultimele
în douã meciuri, ambele “acasã”, cu pri-
mele clasate, Leicester (1-3) ºi Totten-
ham (1-2). Cel mai recent a fost însã un
insucces în Cupa Angliei (1/8), 1-5, la
Londra, cu Chelsea, într-un joc în care
City ºi-a odihnit mai toþi titularii.

Absenþe sigure: Dinamo – Antunes
(suspendat), Morozyuk (accidentat), City
– De Bruyne, Delph, Jesus Navas, Man-
gala, Nasri (toþi acciedentaþi). Sunt in-
cerþi Rybka (Kiev), Bony ºi Sagna (City).

Spaniolul Antonio Mateu Lahoz a fost
desemnat sã oficieze la aceastã partidã.

S-au jucat pânã acum: Paris SG –
Chelsea 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
– Wolfsburg 2-3 (Kums 80, Coulibaly 89
/ Draxler 44, 54, Kruse 60). Asearã, dupã
închiderea ediþiei: Arsenal – Barcelona,
Juventus – Bayern Munchen.

Voleibaliºtii de la SCM U Craiova se aflã în faþa
manºei retur a sferturilor de finalã din Cupa Ro-
mâniei, partidã care porneºte de la scorul de 3-1
(25-21, 22-25, 25-18, 25-19) în favoarea Arcadei
Galaþi, rezultat consemnat la mijlocul sãptãmânii
trecute ºi care punea pe tapet singura înfrângere
stagionalã de pânã acum a alb-albaºtrilor.

În precedenta “directã” de la Polivalentã, în tu-
rul campionatului, bãieþii lui Dan Pascu au câºti-
gat cu 3-2, pentru ca apoi, în retur, sã triumfe de-
o manierã categoricã, 3-0.

Lider detaºat în Divizia A1, SCM “U” vine dupã
un succes clar, 3-0 cu Unirea Dej. De asemenea,

Provocare teribilã pentru voleibaliºti

Licã & co. cautã careul
Cupei României

SCM “U” Craiova – CS Arcada Galaþi, astãzi, ora 18:00, meci netelevizat

o victorie a repurtat ºi Arcada (locul 4), 3-1, în
Capitalã, cu Dinamo.

Dupã meciul contra formaþiei moldave, craio-
veni vor avea parte de un alt examen extrem de
important, având de înfruntat, luni, în deplasare,
principala sa urmãritoare din campionat, Munici-
pal Zalãu, de care o separã cinci puncte.

Tot astãzi, în returul sferturilor: CS Unirea
Dej – Municipal Zalãu (în tur 2-3), Explorãri Baia
Mare – Dinamo (în tur 3-1). CS “U” Cluj, “lan-
terna” Diviziei A1, este deja calificatã în semifi-
nale, ardelenii profitând de retragerea lui Tomis
Constanþa.

Weekend-ul trecut, la Târ-
gu Mureº, a avut loc finala
Campionatului Naþional de
Judo rezervat cadeþilor U18,
competiþie în cadrul cãreia
douã sportive de la Clubul
Sportiv Municipal Craiova au

Douã medalii la naþionalele
U18 de judo

reuºit clasãri pe podium. Rut
Badea (40 kg), pregãtitã de
Mihai Voinea, a obþinut o me-
dalie de argint, în timp ce Ni-
coleta Veghea (+70 kg), antre-
natã de Adrian Nicola, a adus
acasã un bronz.

DIGI SPORT 2

13:00 – TENIS (F) – Turneul de la Doha,
în Qatar: ziua a 3-a.

DIGI SPORT 3

18:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã:
HC Odorhei – Dinamo / 19:45 – HANDBAL
(F) – Liga Naþionalã: CSM Bucu-
reºti – ASC Corona Braºov
/ 21:30 – HANDBAL (M)
– Liga Campionilor:
Beºiktaº Istanbul – THW
Kiel.

DIGI SPORT 4

18:30 – VOLEI (F) –
Challenge Cup: CSM
Bucureºti – VC Wiesba-
den / 21:30 – VOLEI
(F) – Liga Campio-
nilor: Nordmecca-
nica Piacenza –
PGE Atom Trefl
Sopot.

DOLCE SPORT 1

19:00 – FOTBAL –
Liga Europa: Braga –

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Sion / 21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor:
Dinamo Kiev – Manchester City / 3:00 –
BASCHET NBA: Chicago Bulls – Washington
Wizards.

DOLCE SPORT 2

17:00, 19:00 – TENIS (M) – Turneul de la
Dubai, în Emiratele
Arabe Unite: ziua a
3-a / 21:45 –
FOTBAL – Liga
Campionilor: PSV
Eindhoven – Atletico
Madrid.

EUROSPORT 1

11:45, 14:45 –
BIATLON – Cam-
pionatul European, la
Tyumen, în Rusia.

EUROSPORT 2

19:00, 21:30 –
BASCHET (M) –
Eurocupa: Banvit
Bandirma – Emporio
Armani Milano,
Limoges CSP – Gran
Canaria.
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1. Astra 25 14 8 3 41-28 50
2. Dinamo 25 13 8 4 35-23 47
3. Viitorul 25 13 7 5 48-27 46
4. Pandurii 25 12 8 5 32-25 44
5. Steaua 25 12 7 6 34-24 43
6. CSMS Iaºi 25 9 9 7 21-24 36
7. ASA 25 8 11 6 26-21 35
8. Craiova 25 8 7 10 26-26 31
9. CFR Cluj 25 8 10 7 30-25 28
10. Botoºani 25 6 8 11 30-34 26
11. ACS Poli 25 4 11 11 23-35 23
12. Voluntari 25 4 9 12 26-41 21
13. Concordia 25 3 8 14 21-44 17
14. Petrolul 25 2 8 15 17-33 8
Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.
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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.
Petrolul – Viitorul 1-2
Au marcat: Paolucci 67 – pen. / De Lucas 59, Cr. Ganea 61.
CFR Cluj – ASA 1-0
A marcat: Nouvier 73.
Pandurii – „U” Craiova 1-1
Au marcat: Wellington 87 / Mãzãrache 10.
FC Voluntari – Steaua 3-1
Au marcat: V. Achim 38, Kone 89, 90 / Ad. Popa 50.

Schimbãrile efectuate de antre-
norii Craiovei au surprins pe toa-
tã lumea, în special cea din final,
când echipa trebuia sã atace, iar
Ivan a fost înlocuit cu un fun-
daº, Izvoranu. Mogoºanu a ex-
plicat cã nu a avut soluþii pe ban-
cã, unde se mai aflau trei juniori:
Petre, Hreniuc ºi Ciocotealã. În
schimb, pentru Pandurii a cen-

CFR Cluj ºi Petrolul sunt penalizate cu 6 puncte

Liga I – etapa a XXIV-a
Ultima a sezonului regulat

ACS Poli – Petrolul, vineri, ora 20.30
“U” Craiova – CFR Cluj, sâmbãtã, ora 14
ASA – FC Botoºani, sâmbãtã, ora 20.30
Steaua – CSMS Iaºi, sâmbãtã, ora 20.30
Concordia – FC Voluntari, duminicã, ora 18
Astra – Dinamo, duminicã, ora 20.30
Viitorul – Pandurii, luni, ora 20.30

Staff-ul tehnic a pus pe seama subþirimii
lotului egalul care a scos Universitaatea
din cursa pentru play-off

Straton – A avut câteva intervenþii bune, pãcat
cã a ratat-o pe cea din final, când doar a atins
mingea trimisã de Wellington.

Dumitraº – S-a repliat greu la faza golului ega-
lizator, Grecu a speculat spaþiul lãsat de el în ban-
da dreaptã ºi a centrat perfect.

Acka – Se achitase bine de sarcini pânã pe final,
inclusiv cu preþul unui cartonaº galben, însã Wellin-
gton i-a luat prim-planul cu o alunecare ºi a egalat.

Iliev – A avut o evoluþie bunã, din pãcate alune-
carea sa nu a oprit crentrarea lui Grecu, din care
Pandurii a egalat.

Vãtãjelu – A fost unul dintre cei mai buni jucã-
tori ai Craiovei, s-a achitat bine de sarcinile defen-
sive ºi a urcat de câteva ori periculos.

Ivan – O reluare cu capul în prima reprizã la un
corner a fost singura sa ocazie la Severin, unde nu
prea i-au ieºit multe. S-a zbãtut, dar a fost blocat de
fiecare datã. Pe final a fost trecut vârf de atac, dar
deja era epuizat.

Mateiu – Bun pe defensivã, a recuperat multe
mingi, dar s-a limitat la pase scurte, la alibi, în faza
de posesie.

Zlatinski – În nota sa obiºnuitã. La fel ca Mate-
iu, a avut un travaliu deosebit la mijlocul terenului, a
mai încercat sã desfacã uneori jocul încãlcit pe tran-
ziþia pozitivã, dar disperarea cu care s-au apãrat alb-
albaºtrii le-a tãiat elanul ofensiv ºi posibilitatea de a
specula spaþiile de contraatac.

trat Grecu ºi a marcat Wellington,
doi jucãtori intraþi pe parcurs.
“Diferenþa poate fi fãcutã ºi de
rezerve. Iatã cã banca de rezer-
ve a pandurilor este mult mai
bunã decât a noastrã. În condi-
þiile în care 87 de minute am avut
rezultatul în favoarea noastrã
cred cã meritam victoria. Nu am
reuºit sã gestionãm ultimele mi-

nute, am primit un gol foarte
uºor, am avut niºte contraatacuri
dar nu le-am dus la bun sfârºit ºi
de aici s-a rupt jocul. Era extra-
ordinar dacã luam cele trei punc-
te, însã nu am reuºit ºi rãmânem
cu regretul acesta. Dar un punct
este important pentru ceea ce
urmeazã. Ne aºteaptã un meci
dificil cu CFR Cluj acasã, ne va

lipsi un jucãtor foarte important
ºi încercãm sã gãsim soluþii pen-
tru a câºtiga. Pentru noi sunt
foarte importante punctele în ur-
mãtoarea perioadã” a spus Mo-
goºanu.

Naicu le-a urat “pandurilor”
sã câºtige titlul

Antrenorul principal Victor Nai-
cu a declarat cã Universitatea a fã-
cut un joc tactic bun pânã spre fi-
nal, gazdele nereuºind sã-ºi creeze
ocazii clare de gol. Fost jucãtor la
Pandurii, Naicu i-a urat echipei gor-
jene sã câºtige titlul. „Ne aºteptam
sã avem un meci greu. ªtiam cã în-
tâlnim o echipã bunã, cu jucãtori
experimentaþi, o formaþie omogenã.

Pânã la urmã acest rezultat nu cred
cã ajutã nicio echipã, pe noi ne
opreºte din drumul de a visa sã mai
sperãm pentru play-off. Nu îmi rã-
mâne decât sã doresc echipei Pan-
durii Târgu Jiu, la care am ºi evoluat
spre finalul carierei, mult succes ºi
sper ca ei sã câºtige campionatul în
acest an. Am fãcut un joc tactic bun,
am încercat sã aglomerãm zona cen-
tralã, ne-a reuºit pânã la un punct,
nu-mi aduc aminte ca în aceastã sea-
rã Pandurii sã aibã vreo ocazie clarã
de gol. Am primit singurul gol pe fi-
nalul meciului, dintr-o centrare. E
pãcat pentru noi, mai aveam patru
minute ºi plecam cu 3 puncte. Atât
am reuºit în seara aceasta, sperãm
sã avem o clasare cât mai bunã în
play-out“ a spus Naicu.

Bãluþã – A alergat în van, nu a avut vreo acþiune
consistentã.

Nuno Rocha – Pasã idealã la golul lui Mãzãra-
che, a mai încercat apoi câteva acþiuni, dar nu i-au
mai ieºit. A jucat în spatele vârfului, un rol care i-a
permis sã fie mai activ, dar parcã nu mai reuºeºte
sã rezolve acþiunile “unu la unu”.

Mãzãrache – Primul sãu gol în Liga I pueta fi
unul foarte important. S-a descurcat excelent la pasa
lui Rocha, executându-l pe Stanca. S-a zbãtut mult
în avanposturi, deºi a fost izolat. Merita o loviturã
de pedeapsã în repriza secundã, când Stanca l-a
doborât înainte de a atinge mingea.

Achim – Þinând cont cã golul egalizator a venit
din banda pe care trebuia sã o fortifice, mai bine
rãmânea pe bancã. Ee departe de a justifica cei
6.000 de euro pe lunã pe care-I primeºte.

Herghelegiu – A intrat în stânga, în locul lui Bã-
luþã ºi a fost mai activ decât acesta. ªi el poate
revendica o loviturã de pedeapsã.

Izvoranu – Nimeni nu a priceput de ce a fost
introdus pe final, când gazdele egalaserã ºi era ne-
voie de oameni de atac.
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