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- M-a costat, Popescule, o grã-
madã de bani mãrþiºorul neves-
tei; i-am luat un litru de ulei.
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Centrul Vechi al Craiovei
ºi-a prins el însuºi un ºnuruleþ
la rever ºi zâmbeºte chemând
parcã primãvara. Tarabele pe
care ºi le-au instalat comer-
cianþii sunt încãrcate de mãr-
þiºoare, care mai de care mai
colorate ºi simpatice, altele
elegante sau haioase, pe care

cumpãrãtorii, indiferent de
vârstã, se înghesuie sã le cum-
pere. Autoritãþile locale au
avut ideea inspiratã de a-i
muta pe comercianþi pe câte-
va dintre strãzile din zona is-
toricã, transformându-le, preþ
de câteva zile, într-un minunat
târg în aer liber.
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Senat: Prima Casã,
inclusã în Legea dãrii în platã

Senatorii au adoptat, ieri, cu
unanimitate de voturi, legea
dãrii în platã, rezultatul fiind
de 119 voturi “pentru” ºi
niciunul împotrivã. Legea dãrii
în platã se aflã în faza reexa-
minãrii, iar Senatul este prima
Camerã sesizatã. Decizia finalã
aparþine Camerei Deputaþilor.
Prezent la dezbaterile generale
din Senat, Enache Jiru,
secretar de stat în cadrul
Ministerului Finanþelor, a cerut
scoaterea programului Prima
casã din aceastã lege. El a mai
spus cã promovarea legii în
forma propusã, fãrã amenda-
mentele BNR ºi ale MFP, ar
genera potenþiale riscuri,
printre care un impact direct
asupra bugetului de stat din
cauza unei percepþii din partea
mediului investiþional ºi al
agenþiilor de rating. Senatorii
au decis ca Prima Casã sã nu
fie scoasã de sub prevederile
Legii dãrii în platã ºi, în
acelaºi timp, au admis amen-
damentului cerut de BNR care
impunea un plafon maxim de
150.000 de euro pentru valoa-
rea imobilelor cu destinaþie de
locuinþã.

Helmut Duckadam,
Nicolicea, Duvãz, Berceanu,
pe lista revoluþionarilor cu rol
determinant

Helmut Duckadam, Radu
Mircea Berceanu, Bogdan
Niculescu Duvãz se aflã pe lista
celor 1667 de revoluþionari
cãrora le-a fost conferit titlul de
‘’Luptãtor pentru Victoria
Revoluþiei Române din Decem-
brie 1989 – Luptãtor cu Rol
Determinant’’. Lista de nume a
fost datã publicitãþii de Admi-
nistraþia Prezidenþialã. ªeful
statului a semnat decretul ieri, a
anunþat Preºedinþia.

Bacteria Escherichia Coli, care
a fost cauza îmbolnãvirii bebeluºi-
lor din Argeº, a fost descoperitã în
produse lactate din judeþ, mai exact
în brânza de vacã produsã de fir-

Dupã patru luni de la incendiul
din Clubul Colectiv, 13 persoane
rãmân în continuare internate în
spitalele din România ºi din strãi-
nãtate. La Spitalul Floreasca din
Capitalã mai este internatã o sin-
gurã persoanã, cei mai mulþi rãniþi
fiind în continuare internaþi în Bel-
gia. “Sunt ºapte pacienþi internaþi
în Belgia, trei în Marea Britanie ºi
doi în Germania. La Spitalul Flo-
reasca din România mai este inter-
natã o singurã persoanã”, au de-
clarat, pentru Mediafax, reprezen-
tanþii Ministerului Sãnãtãþii.

Ieri, la patru luni de la incendiul
din Clubul Colectiv, bucureºtenii au
organizat un eveniment de come-
morare pentru cei care au murit în
clubul din Sectorul 4 al Capitalei.

Vicepremierul Vasile Dîncu a de-
clarat cã Guvernul trebuie sã cree-
ze programe destinate administra-
þiei publice locale, similare celor
pentru administraþia publicã centra-
lã, în aºa fel încât ºi la nivel local sã
existe personal pregãtit în domeniul
absorbþiei fondurilor UE ºi departa-
mente dedicate. “Cred cã este ne-
voie sã sprijinim prin programe
creºterea capacitãþii administrative
nu numai la nivel central, aºa cum
se întâmplã de câþiva ani, ci sã spri-
jinim ºi administraþia localã care sã
aibã oameni pregãtiþi în domeniul
fondurilor europene, sã aibã depar-
tamente care sã poatã dezvolta stra-
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Guvernul a înaintat un proiect de hotãrâre
privind creºterea salariului minim la 1.250 de
lei, începând de la 1 mai, dar ºi indexarea auto-
matã care va þine cont de coºul minim ºi de
inflaþie, propunere cu care sindicate sunt de
acord, a declarat pentru Mediafax preºedintele
Cartel Alfa Bogdan Hossu.

Liderul sindical a precizat cã Guvernul a îna-
intat proiectul de hotãrâre care prevede aceastã
majorare marþi dimineaþã, iar aceastã propune-
re este agreatã de sindicaliºti pentru cã se recu-
pereazã parþial pierderea din primele patru luni
ale anului în care salariul minim la rãmâne la
1.050 de lei. Bogdan Hossu a mai spus cã pro-
iectul prevede ºi indexarea automatã care va
þine cont de coºul minim de consum, de inflaþie
ºi de parametrii generali, ceea ce permite un
mecanism de creºtere în perioada urmãtoare.
Preºedintele Cartel Alfa a mai spus cã docu-
mentul transmis de Guvern, spre deosebire de
anii anterior, nu mai face discriminare pentru
sectorul bugetar, în sensul cã salariul minim
garantat în platã reprezintã salariul de bazã mi-
nim plãtit fiecãrui salariat bugetar.

Consiliul Economic ºi Social (CES) a fost
convocat marþi dupã-amiazã pentru a aviza pro-
iectul de hotãrâre de Guvern. Reprezentanþii
Guvernului au propus, în discuþiile de luni sea-
rã din Consiliul Naþional Tripartit, majorarea

salariului minim pe economie
începând cu 1 mai, motivând cã
este necesar un studiu de im-
pact, însã sindicatele s-au opus,
cerând ca majorarea la 1.200 de
lei sã se facã de la 1 ianuarie.

Consiliul Naþional Tripartit, la
care participã reprezentanþi ai
Guvernului ºi liderii confedera-
þiilor sindicale ºi patronale, s-a
întrunit luni searã, de la ora
17.00, la Ministerul Muncii, pen-
tru a discuta despre salariul mi-
nim pe economie în 2016, în
condiþiile în care pânã joi trebu-
ie luatã o decizie legatã de opor-
tunitatea majorãrii acestuia. Mi-
nistrul Muncii, Familiei, Protec-
þiei Sociale ºi Persoanelor Vârst-
nice, Ana Costea, declara, sãptãmâna trecutã,
cã Guvernul va lua o decizie privind salariul mi-
nim pânã în 31 decembrie, însã o eventualã
majorare trebuie analizatã atent pentru a nu face
mai mult rãu decât bine.

Ministrul Muncii a explicat cã în discuþiile cu
sindicatele acestea au propus majorarea salariu-
lui minim la 1.200 de lei din 1 ianuarie. “Au fost
douã propuneri: sindicatele au propus majorarea
la 1.200 lei din 1 ianuarie ºi a doua propunere a

venit de la patronate, 1.200 lei cu blocarea im-
pozitãrii pentru un timp normal de lucru de opt
ore, la 1.050 lei. Comisia de dialog social a luat
act de propuneri, iar în momentul de faþã anali-
zeazã variantele. (...) Decizia aparþine Guvernu-
lui, pânã în 31 decembrie”, a afirmat ministrul.

Potrivit reprezentanþilor Inspecþiei Muncii, în
11 decembrie erau 1.402.329 de angajaþi cu
salariu minim de 1.050 lei ºi 129.950 cu sala-
riul de 1.200 lei.

Ministrul Agriculturii: Bacteria E Coli a fost
descoperitã în produse lactate din Argeº

ma “Lactate Brãdet”, a declarat ieri
pentru Mediafax ministrul Agricul-
turii, Achim Irimescu. “Este vor-
ba despre brânzã proaspãtã de vaci,
25 de kilograme. Lotul nu a mai fost

gãsit, între timp s-a stopat activita-
tea. Este vorba de Lactate Brãdet
din Curtea de Argeº. De asemenea,
s-a mai gãsit în carne de pasãre re-
coltatã din frigiderul unei familii din
Bacãu, era o pasãre din gospodãria
personalã”, a precizat, pentru Me-
diafax, Irimescu.

De asemenea, Autoritatea Naþi-
onalã Veterinarã ºi pentru Siguran-
þa Alimentelor (ANSVSA) a trans-
mis într-un comunicat de presã cã,
în 25 februarie, echipe mixte, al-
cãtuite din inspectori DSVSA ºi
DSP din judeþele Argeº ºi Dolj au
demarat acþiunea de prelevare de
probe, care au fost transmise spre
analizare cãtre Institutul de Igienã
ºi Sãnãtate Publicã Veterinarã
(IISPV). Potrivit rezultatelor an-
chetei, dintre cele 194 de eºantioa-
ne analizate pânã la aceastã datã, a
fost depistatã prezenþa Escherichia
Coli, serogrupul O 26, la o probã

de pui (spate cu gât) recoltat din
frigiderul uneia dintre persoanele
(aparþinãtor) implicate în ancheta
Ministerului Sãnãtãþii. Carnea pro-
venea de la pãsãri din gospodãria
persoanei respective (judeþul Ba-
cãu). De asemenea, bacteria a mai
fost descoperitã în probe preleva-
te dintr-un lot de 25 de kg brânzã
proaspãtã de vaci, produsã de o
unitate de prelucrare a laptelui din
judeþul Argeº („Lactate Brãdet”).

În acest moment, la Spitalul
“Marie Curie” din Capitalã mai sunt
internaþi cinci copii, cu sindrom
hemolitic-uremic, cauzat de E.-
Coli. Dintre aceºtia, unul se aflã în
stare gravã la terapie intensivã,
dupã ce au apãrut complicaþii neu-
rologice, care sunt “departe de a fi
stopate”, a declarat, ieri-diminea-
þã, dr. Mihaela Bãlgrãdean, ºefa
secþiei de Nefrologie de la Spitalul
“Marie Curie”.

De la ora 17.00, oamenii s-au adu-
nat în faþa Clubului Colectiv cu
flori, lumânãri ºi mãrþiºoare, adu-
când un omagiu celor 63 de victi-
me din incendiu care ºi-au pierdut
viaþa “În februarie, n-avem ziua de
30. Dar ne-adunãm pe 29. Cu mãr-
þiºoare, flori ºi lumânãri. Pentru ei,
cei plecaþi, ºi pentru ai lor, cei rã-
maºi. Cãci Împreunã rezistãm”, se
aratã pe pagina de Facebook crea-
tã pentru eveniment.

În urma incendiului din 30 oc-
tombrie 2015 din Clubul Colectiv
ºi-au pierdut viaþa 63 de persoane,
dintre care 27 au murit în incen-
diu, 24 în spitalele din þarã ºi 12 în
spitalele din strãinãtate. Dupã in-
cendiu au fost internaþi în spitalele
din Capitalã 147 de rãniþi.

Patru luni de la Colectiv: 13 persoane rãmân
internate în spitalele din România ºi din strãinãtate

tegii, oamenii pregãtiþi în zona ab-
sorbþiei de fonduri europene, în
zona de achiziþii publice”, a spus
Dîncu, ieri, la finalul ºedinþei Aso-
ciaþiei Municipiilor din România.

Întrebat de jurnaliºti dacã el
este mulþumit de activitatea per-
sonalului din subordine care se
ocupã de absorbþia fondurilor UE,
vicepremierul a afirmat cã mereu
este loc de mai bine ºi perfecþio-
narea trebuie sã fie continuã, dar
a precizat cã în acest moment lu-
creazã bine cu funcþionarii din
Ministerul Dezvoltãrii. “Probabil
cã nici eu nu sunt perfect ºi nici
ei”, a conchis Dîncu.

Guvernul vrea sã pregãteascã ºi administraþia
publicã localã în domeniul absorbþiei fondurilor UE
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Tinerii, coordonatori de proiecte ºi pre-
ºedinþi ai acestor structuri, au fost împãr-
þiþi în grupuri ºi au propus teme de discu-
þie plecând de la nevoile observate în prac-
ticã legate de lege: finanþarea activitãþilor
de tineret de autoritãþile publice, sancþiuni
aplicate, participarea tinerilor, Legea tine-
rilor versus Legea tineretului, facilitãþi pen-
tru sprijinirea antreprenoriatului în rândul
tinerilor. În ceea ce priveºte metodologia,
s-au discutat diverse teme, precum con-
tribuþia financiarã din partea organizaþii-

50 participanþi din rândul structurilor de tineret din regiunea Sud-Vest au
fost prezenþi, ieri, în Craiova, unde au luat parte la consultarea publicã

referitoare la modificarea Legii Tinerilor ºi a îmbunãtãþirii Metodologiei de
finanþare a organizaþiilor nonguvernamentale de tineret sau studenþeºti.

Întâlnirea – la care a participat ºi Andrei Popescu, secretar de stat în dome-
niul politicilor de tineret din cadrul Ministerului Tineretului ºi Sportului

(MTS) – a debutat cu o prezentare succintã a propunerilor de modificare
rezultate în urma întâlnirilor din ianuarie la sediul MTS.

lor, simplificarea documentelor pentru apli-
care, evaluare ºi raportare, criterii de eli-
gibilitate ºi finanþare, calendarul finanþã-
rii,  statutul grupurilor informale.

„Suntem onoraþi sã încheiem caravana
consultãrilor ºi credem cã numãrul mare
de participanþi prezenþi astãzi (n.r. – ieri)
este dovada a interesului deosebit asupra
subiectului, dar ºi a diversitãþii nevoilor pe
care tinerii le au. Vom sprijini acest demers
în continuare pânã la finalizarea cu succes”,
a declarat Origen Staicu, directorul execu-

tiv al Direcþiei Judeþene pentru Sport ºi Ti-
neret Dolj.

Ministerul Tineretului ºi Sportului a or-
ganizat în perioada 9-29 februarie o serie
de opt consultãri regionale cu sprijinul Di-
recþiilor Judeþene pentru Sport ºi Tineret,
respectiv Direcþia pentru Sport ºi Tineret a
Municipiului Bucureºti. Scopul consultãri-

lor este de a discuta propunerile de armo-
nizare ale cadrului legislativ în domeniul ti-
neretului. La toate întâlnirile a fost prezent
Andrei Popescu, secretar de stat la Minis-
terul Tineretului ºi Sportului, împreunã cu
echipa cabinetului sãu. Documente ºi in-
formaþii utile pot fi gãsite pe site-ul MTS ºi
pe pagina de facebook a instituþiei.

Parcul „Romanescu”, acest sanctuar
verde al Craiovei, întins pe aproape 100
de hectare, considerat între marile ca-
p o d o p e r e  a l e  a r t e i  p e i s a g i s t i c e
(“Grãdinile ºi parcurile Terrei”,
Ed. „Albatros”, 1994, p. 94), carac-
terizat prin remarcabila unitate sti-
listicã, singurul parc romantic rãmas
nemodificat în conturul fixat de ar-
hitectul peisagist Edouard Redont, se
primeneºte. Conform unui proiect, nu
exclusiv pe fonduri europene, din mo-
ment ce acestea reprezintã doar 40%
din valoarea totalã de 12 milioane de
euro. Sunt multe lucrãri de anvergurã
etapizate, una dintre cele mai comple-
xe fiind decolmatarea lacurilor, care
survine la aproape douã decenii dupã
precedenta operaþiune similarã. E bine
de ºtiut cã punerea în operã a proiec-
tului marelui arhitect peisagist Edouard
Redont – primele lucrãri au demarat în
1889, folosindu-se militari aflaþi în
arestul Corpului 1 de Armatã, iar inau-
gurarea a fost stabilitã în ºedinþa din
30 august a Consiliului Local Munici-
pal pentru 29 septembrie 1903 – a be-
neficiat de implicarea nemijlocitã a cti-
torului structurilor edilitare moderne
ale Craiovei, Nicolae P. Romanescu,
care a adus arbori ºi arbuºti ornamen-
tali de la cele mai renumite pepiniere
din þarã (Ciurea, Segarcea, Piteºti, Si-
naia, Câineni, Galbenu – Slobozia, re-
numitele case horticole W. F Niemetz
ºi Wilhelm Muhle din Timiºoara) ºi din
lume (1.150.000 arbori ,  din care
401.300 rãºinoase, peste 635.000 fo-
ioase ºi alte mii de specii rare procu-
rate din Austro-Ungaria, Italia, Fran-
þa, Germania). Edouard Redont a re-
comandat plantarea în grupuri compac-
te a coniferelor fãrã a fi amestecate cu
foioasele. În jurul luciului de apã s-au
plantat chiparoºii de baltã (“Taxo-
dium”), care prin culoarea lor roºie
aprinsã, toamna, contrasteazã cu ver-

dele argintiu al sãlciilor plângãtoare.
Sunt ºi alte detalii – ca parte a ecosis-
temului conceput – pe care nu le mai
enumerãm. Chiar dacã nu s-au respec-
tat întocmai toate exigenþele marelui ar-
hitect peisagist, întreaga sa operã poa-
te fi consideratã o adevãratã sintezã
în materie, regãsindu-se în ea frag-
mente din tablourile marilor pictori
francezi sau olandezi din secolele
XVII-XIX. Se ºtie de acum cã întrea-
ga documentaþie, realizatã de Edouard
Redont, a fost trimisã la Paris – prin
consulul general al guvernului român
– pentru a participa la Expoziþia in-

ternaþionalã din 1900, la care Primã-
ria Craiova a primit “Medalia de aur”
la grupa XVI, clasa 112 “Higena”. Nu
puþine dificultãþi au trebuit surmon-
tate în timp ºi N. P. Romanescu, des-
toinic primar, a înfruntat adversarii sãi
politici, cu tenacitate, cum se întâm-
plã întotdeauna, atunci când a fost
acuzat de gestiune frauduloasã. În-
treaga sa gândire se circumscria unui
demers generos vizând sãnãtatea po-
pulaþiei, ravagii fãcând în epocã palu-
dismul. Ca o recunoaºtere a strãdaniei
sale, în ºedinþa din 16 iunie 1930, Co-
misia intermediarã a Craiovei a hotãrât

ca parcul – loc de promenadã ºi re-
creere –, numit pânã atunci Bibescu,
sã-i poarte numele. Pânã în 1951, când
i s-a dat numele de Parcul Poporului,
pentru ca din 1954 sã se revinã la de-
numirea de Parcul „Romanescu”. In-
teresant este faptul cã un oraº cu o
populaþie de numai 45.000 locuitori ºi
un buget care depãºea doar de douã
or i  veni tur i le  Biser ic i i  „Madona
Dudu”, grevat de o consistentã dato-
rie publicã, a putut sã ne lase moºte-
nire o asemenea minune. Cascadele,
douã la numãr, una de 350 m, alta 420
m, ºi arhitectura stâncoasã, sunt con-
struite din granit adus de la Gura Vãii,
judeþul Mehedinþi, utilizându-se pe
atunci ºi cimentul Portland. Nu e mai
puþin adevãrat cã numeroºi specialiºti
francezi, aparþinând antreprizei Du-
brulle, conform contractului încheiat
cu Primãria Craiova, ºi-au adus con-
tribuþia competentã. A fost o verita-
bilã competiþie cu timpul, cu setea de
calitate, de frumuseþe, de perfecþiu-
ne, de artã, decapându-se ºi mutându-
se impresionanta cantitate de pãmânt:
525.647 metri cubi. Volumul debitu-
lui de apã furnizat de izvoarele din
Valea Fetei (2.160 m.c. în 24 de ore)
a fost mãrit. Prin ordonanþa 3271/12
mai 1903 a fost adoptat primul regu-
lament al parcului. Ceea ce trebuie
avut în vedere însã, la ora de faþã, este
un aspect dupã toate semnalele ocul-
tat. Parcul „Nicolae Romanescu” nu
se mai aflã la marginea Craiovei, ci
integrat organic municipiului nostru.
Cu alte cuvinte, porþile de acces tre-
buie sã aibã o simetrie deplinã ºi co-
mentariile din acest punct de vedere
sunt inutile. Primenirea sau reabilita-
rea Parcului „Romanescu” trebuie sã
aibã în vedere ºi acest deziderat, alt-
minteri semnalat de locuitorii urbei ºi
înþelegem cã intrarea din strada Pote-
lu (Valea Fetei) chiar aºa va fi.
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Poliþiºtii craioveni au fost anun-
þaþi, ieri-dimineaþã, în jurul orei
8.00, cã Raluca Ciucã, de 25 de
ani, vânzãtoare la un magazin din
vecinãtatea Spitalului Clinic  Jude-
þean de Urgenþã Craiova, a fost
agresatã de un bãrbat care a dis-
pãrut. Mai exact, din cercetãrile
oamenilor legii, a reieºit faptul cã
un bãrbat destul de în vârstã a in-
trat în magazin, i-a cerut tinerei un
pachet de þigãri, apoi a luat o pâine

Potrivit reprezentanþilor Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, pe 17 februarie a.-
c., Camelia I. a sesizat Parchetul de pe lân-
gã Tribunalul Dolj cã, în cursul lunii ianua-
rie 2016, Constantin Florescu, în calitate de
lichidator judiciar, într-un dosar înregistrat
pe rolul Tribunalului Dolj sub nr. 5543/63/
2014/a1, vizând procedura falimentului, i-a
pretins concubinului sãu, Creþu Florin Lu-
cian, administrator al  SC “LU&LU” SRL,

Vânzãtoare înjunghiatã într-un magazin din CraiovaVânzãtoare înjunghiatã într-un magazin din CraiovaVânzãtoare înjunghiatã într-un magazin din CraiovaVânzãtoare înjunghiatã într-un magazin din CraiovaVânzãtoare înjunghiatã într-un magazin din Craiova

Lichidator judiciar arestat pentru luare de mitã

O tânãrã de 25 de ani, din Craiova,
vânzãtoare la un magazin din vecinãta-
tea Spitalului Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova, a ajuns, ieri-dimineaþã, în
stare gravã la unitatea medicalã, dupã
ce a fost înjunghiatã de un bãrbat ce a
fugit dupã comiterea faptei. Fata a fost
stabilizatã, operatã, starea ei fiind bunã,

iar ieri dupã-amiazã poliþiºtii au reuºit
sã punã mâna pe autor, un bãrbat de 52
de ani, cu domiciliul în comuna Pleniþa.
A fost audiat de procurorul de caz de la
Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj,
care a dispus reþinerea sa pe o perioa-
dã de 24 de ore, sub acuzaþiile de tenta-
tivã de omor ºi tâlhãrie.

din raft ºi a pus-o în plasã, iar când
vânzãtoarea i-a spus cât are de plã-
tit s-a rãzgândit ºi n-a mai vrut þi-
gãrile. Însã n-a scos bani sã achite
nici pâinea, aºa cã fata i-a cerut sã
plãteascã, iar bãrbatul a lovit-o cu
un cuþit în zona abdominalã stân-
gã ºi a fugit. Plinã de sânge, fata a
reuºit sã-ºi sune patronul, care a
alertat Poliþia ºi Ambulanþa. Victi-
ma a fost transportatã la spital pen-
tru îngrijiri medicale.

Potrivit reprezentanþilor Spitalu-
lui Clinic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova, tânãra a fost internatã în sta-
re extrem de gravã, în ºoc hemo-
ragic gradul II, prezentând o plagã
înjunghiatã la nivelul flancului
stâng abdominal, care a pus în pe-
ricol viaþa pacientei, întrucât avea
hemoragie internã. A fost supusã
imediat unei intervenþii chirurgica-
le, starea ei fiind stabilã dupã ope-
raþie. Ulterior, medicii legiºti au sta-

bilit cã tânãra a suferit leziuni care
i-au pus viaþa în primejdie, având
nevoie pentru vindecare de 30- 35
de zile de îngrijiri medicale.

Un craiovean de 61 de ani, lichidator judiciar, a fost arestat preventiv pe
o perioadã de 30 de zile, pentru comiterea infracþiunilor de luare de mitã ºi
trafic de influenþã. Potrivit anchetatorilor, bãrbatul a cerut administratoru-
lui unei firme aflatã într-un proces de faliment 3.000 de euro pentru a-i
întocmi un raport favorabil, astfel încât sã nu atragã rãspunderea patrimo-
nialã. Mai mult, a pretins cã o parte din sumã, respectiv 1.000 de euro,
sunt pentru judecãtorul desemnat cu soluþionarea cauzei. Lichidatorul a
fost prins în flagrant vineri, în parcare la Billa, în timp ce primea o tranºã
de 1.000 de lei din ºpagã, iar sâmbãtã a fost arestat pentru 30 de zile.

diverse sume de bani pentru a-l favoriza pe
acesta în cadrul procedurii falimentului, în
sensul întocmirii unui raport care sã nu atra-
gã rãspunderea patrimonialã.

În denunþ, femeia a povestit cã, pe 22
ianuarie a.c. a avut loc o întâlnire la super-
market-ul Kaufland – Craioviþa Nouã, pe
parcursul cãreia Florescu i-a pretins lui Creþu
suma de 10.000 lei. Întrucât douã zile mai
târziu Creþu urma sã pãrãseascã þara, Flo-

rescu i-a spus cã de remite-
rea sumei sã se ocupe con-
cubina sa. Odatã cu înregis-
trarea denunþului, a fost des-
chis un dosar penal, procu-
rorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj împreunã cu
ofiþerii Serviciului Judeþean
Anticorupþie Dolj din cadrul
DGA ºi cu suportul DIPI,
demarând cercetãrile.

Ulterior, pe 18, respectiv
24 februarie, între denunþã-
toare ºi Florescu Constan-
tin au avut loc douã întâlniri,
pe parcursul cãrora lichida-
torul judiciar i-a pretins fe-
meii suma de 3.000 euro,

susþinând cã 1.000 euro din aceºti
bani erau destinaþi magistratului ju-
decãtor desemnat cu soluþionarea
dosarului de faliment, pentru obþine-
rea unei decizii favorabile. În final, la
ultima convorbire telefonicã, cei doi
au stabilit ca vineri, 26 februarie a.c.,
la ora 11:00, sã se întâlneascã în par-
carea magazinului Billa, din municipiul
Craiova, pentru remiterea unei tranºe
de 1000 euro, astfel cã anchetatorii au
pus la punct detaliile flagrantului.
Flagrant realizat în parcare la Billa

Au fost marcate criminalistic bancnotele
necesare, iar vineri dimineaþa, conform în-
þelegerii, în jurul orei 10.40, denunþãtoarea
a ajuns în parcarea magazinului Billa, s-a
aºezat în apropierea uºilor de acces în punc-
tul comercial, iar dupã circa cinci minute
ºi-a fãcut apariþia ºi Constantin Florescu.-
 Cei doi au stat de vorbã circa 8-10 minute,
timp în care inculpatul i-a dat asigurãri de-
nunþãtoarei cã o parte din suma pretinsã an-
terior va fi remisã magistratului judecãtor de
la Tribunalul Dolj, arãtându-ºi disponibilita-
tea de a completa cu banii proprii diferenþa,
iar la finalul acestora denunþãtoarea i-a re-
mis lichidatorului judiciar suma de 1.000
euro, pe care acesta i-a introdus într-un port-
moneu, de culoare neagrã, pe care l-a pus
în buzunarul din spate, în partea dreaptã al
pantalonilor cu care era îmbrãcat.

mediat a intervenit echipa operativã, bãr-
batul fiind întrebat dacã deþine sume de bani
ºi provenienþa acestora, bãrbatul precizând
cã are asupra sa suma de 1.000 de euro,
primiþi de la o doamnã al cãrei nume nu ºi-l
aminteºte ºi care reprezintã o datorie la îm-

prumutul acordat anterior soþului acesteia,
pe nume Lucian. Florescu a fost ridicat ºi
dus la sediul Parchetului de pe lângã Tribu-
nalul Dolj pentru audieri, la final fiind dispu-
sã faþã de el mãsura reþinerii pentru 24 de
ore. N-a vrut sã facã nici o declaraþie cu
privire la faptele de care este acuzat, luare
de mitã ºi trafic de influenþã, iar dupã o
noapte petrecutã în arestul IPJ Dolj, sâm-
bãtã, 27 februarie a.c., a fost prezentat Tri-
bunalului Dolj cu propunere de arestare pen-
tru 30 de zile, propunere admisã de instanþã:
„admite propunerea Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj. Dispune arestarea pre-
ventivã a inculpatului Florescu Constantin,
pe o perioadã de 30 zile, începând cu data
de 27.02.2016 pânã la data de 27.03.2016,
inclusiv. Cheltuielile judiciare rãmân în sar-
cina statului. Cu drept de contestaþie în ter-
men de 48 ore de la pronunþare. Pronunþatã
în camera de consiliu, astãzi, 27.02.2016”,
se aratã în încheierea de ºedinþã a Tribuna-
lului. Bãrbatul a contestat mãsura arestãrii,
contestaþia sa urmând sã se judece sãptã-
mâna aceasta la Curtea de Apel Craiova.

La faþa locului a ajuns ºi un pro-
curor de la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj pentru cercetãri,
în cauzã fiind deschis dosar pe-
nal pentru comiterea infracþiuni-
lor de tentativã de omor ºi tâlhã-
rie. În urma cercetãrilor, în cur-
sul dupã-amiezii, anchetatorii au
reuºit sã-l identifice pe autorul
faptei, stabilindu-se cã este vorba
despre Florian Ilie, de 52 de ani,
cu domiciliul în comuna Pleniþa,
care însã locuia în Craiova. Bãr-
batul a fost “sãltat”, dus la sediul
Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj, unde, în urma audierii lui,
procurorul de caz a decis sã-l re-
þinã pentru 24 de ore, astfel cã a
fost introdus în arestul IPJ Dolj.
Astãzi va fi prezentat Tribunalu-
lui Dolj cu propunere de arestare
preventivã pentru 30 de zile.
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Comuna Ghidici aratã, în pre-
zent, ca una modernã, puþine fi-
ind locurile în care mai gãseºti
ceva nefiresc. În 2015 au fost fi-
nalizate lucrãri importante, iar al-
tele sunt pregãtite pentru acest

an. Constantin Tache este pri-
mar de la începutul apariþiei lo-
calitãþii ca ºi comunã, în 2004,
dupã desprinderea de Piscu
Vechi. Are, de-a lungul mandate-
lor, foarte multe realizãri ºi are
în vedere ºi alte proiecte. „Din
2004, s-au atras în comunã fon-
duri europene sau guvernamen-
tale de peste 7,5 milioane de
euro, iar rezultatele se vãd cu
ochiul liber. Numai anul trecut am
finalizat mai multe obiective, iar
pentru acest an avem în derulare
altele” , a spus Constantin Tache.

Ghidici:
O comunã care
respirã aer european

Relativ nou înfiinþatã, în 2004, comuna Ghidici a început sã trãiascã la standar-
de europene, an de an dotãrile din localitate fiind vizibile. Mai un drum asfaltat,
mai o clãdire ridicatã în timp scurt, mai un tronson de canalizare sau de alimenta-
re cu apã finalizat, orice astfel încât localnicii sã simtã cã trãiesc la nivelul anilor
de mijloc al celui de-al doilea deceniu din secolul XXI. Viitorul nu este lãsat deo-
parte, iar reprezentanþii administraþiei publice locale au planuri, unul dintre ele
referindu-se la posibilitatea atragerii cãtre locurile natale a celor care lucreazã în
strãinãtate, cãrora li-a prezentat o strategie de dezvoltare agricolã, la care, deja,
au aplicat ºapte persoane.Drumul e destul de lung, dar cu speranþe.

Reabilitãri ºi investiþii noi
ªcoala gimnazialã din localitate,

cu o vechime de 153 de ani, are, de
anul trecut, un teren nou de sport,
în prezent lucrându-se la retuºuri
de înlocuire la gardul împrejmuitor,

costul investiþiei fiind de 90.000 de
euro, cu sprijinul Grupului de Ac-
þiune Localã Calafat, în care Ghidici
este parte. De asemenea, prin efor-
tul bugetar propriu (320.000 de lei)
al administraþiei publice locale s-a fi-
nalizat clãdirea Postului de Poliþie din
comunã, una care aratã aºa cum îi
stã bine unui imobil de importanþã
în zonã. De asemenea, drumul co-
munal înspre Seaca de Câmp a fost
reabilitat, prin fonduri guvernamen-
tale. Anul 2016 se aratã la fel de pro-
lific pentru localnici, mai multe pro-
iecte aºteptându-ºi finalizarea.

Alte programe
îºi aºteaptã finalizarea

Nu mai este un secret pentru
nimeni cã în comunã viaþa s-a
schimbat în ultimii ani. Pentru cei
suferinzi, fiinþeazã, de doi-trei ani,
un Centru Medical Permanent, cu
cinci medici ºi asistenþii aferenþi,
iar 28 de elevi proveniþi din fami-
lii cu situaþie materialã modestã be-
neficiazã de o masã zilnicã ºi sunt
cuprinºi în Programul „Afterscho-
ol”, într-un local modern, cu toa-
te utilitãþile.

 Dar, aºa cum aminteam, ºi în
acest an sunt premise pentru rea-
lizarea altor obiective. „Este deja
depus proiectul de asfaltare a dru-
mului dintre centrul comunei ºi
Lunca Dunãrii, pe fonduri europe-
ne în cuantum de 350.000 de euro.
Este vorba despre un proiect pu-
blic-privat.Am concesionat, pe 49
de ani, un teren de 11 ha unei firme
care va practica turismul, cu spe-
cific în pescuit ºi acvaculturã,
aceasta acordându-ne o redevenþã
anualã. Tot pe bani europeni, un mi-
lion de euro, este aprobatã ºi asfal-
tarea ultimilor 4-5 km de drumuri
din localitate, iar în luna mai ne vom
racorda ºi la masterplanul judeþean
de canalizare, aºteptând numai re-
cepþia, lucrãrile fiind finalizate. De
asemenea, vom inaugura, în primul
semestru, ºi Serviciul Public Co-
munitar Local de Evidenþã a Popu-
laþiei, vom reabilitat baza sportivã
din comunã, fiind prevãzute fon-
duri în bugetul local (270.000 de
lei), ºi vom extinde reþeaua de ali-
mentare cu apã”, a mai precizat
primarul Constantin Tache.

Un proiect ambiþios pentru
întoarcerea celor plecaþi

în strãinãtate
Specialist în agriculturã, pri-

marul nu se poate rupe de mese-
rie ºi intenþioneazã, împreunã ºi
cu alþi factori, sã dea o ºansã ti-
nerilor din comunã, pentru a-ºi
deschide o afacere în zonã. „An
de an, câteva sute de persoane
pleacã ºi muncesc în strãinãtate,
pe perioade determinate, dar în
principal în agriculturã. Vin cu

bani acasã ºi schimbã imaginea
satului. În urmã cu 10-15 ani,
mulþi dintre ei trãiau în condiþii
modeste, cu WC în curte, dar
acum au început sã rãsarã case
moderne. Cu toate acestea, ne-
am gândit sã-i atragem ºi sã nu
mai plece. I-am întrebat de ce nu
vor sã investeascã aici ºi mi-au
rãspuns cã nu gãsesc condiþii.
Astfel, ne-am strâns mai mulþi
primari din zona GAL Calafat ºi
am cãutat o cale de dezvoltare.
Avem în intenþie sã deschidem o
cooperativã, cu secþie de depo-
zitare a legumelor ºi fructelor, la
care se adaugã una de preparare
a acestora. Noi le punem la dis-
poziþie terenul pentru ridicarea
de solarii ºi-i ajutãm sã acopere
partea de cofinanþare a proiecte-
lor europene. Am luat legãtura ºi
cu o bancã, prin care am putea
sã le creãm facilitãþi la împrumu-
turi. Rãmâne ca ei, dacã aplicã
pentru proiectul nostru, sã co-
mercializeze produsele prin coo-
perativã ºi sã aibã profit. Suntem
în discuþii avansate, am gãsit în-
þelegere ºi la alte instituþii, iar
ºapte agricultori au subscris deja
la intenþia noastrã”, a menþionat
Constantin Tache. Cu alte cuvin-
te, la Ghidici drumul spre mo-
dernitate merge înainte.

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU
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Modelul sport compact Ford
Fiesta ST este pe punctul de a de-
veni ºi mai sportiv. Ford a dezve-
lit, ieri, înaintea Salonului Auto de
la Geneva un model nou Ford Fies-
ta ST200 care oferã cu 10% mai
multã putere ºi 20% mai mult cu-
plu, 200 CP ºi 290 Nm de la un
motor pe benzinã EcoBoost de 1,6
l special calibrat. Cea mai puterni-
cã Fiesta produsã vreodatã, Fiesta
ST200 va accelera de la 0-62 mph
(0-100 km/h) în 6,7 secunde ºi va
prezenta specificaþii exclusiviste
care includ exterior unic Storm
Grey, jante din aliaj negru mat pre-
lucrate distinctiv ºi detalii speciale
ale interiorului.  Producþia mode-
lului Fiesta ST200 începe în iunie,
primele livrãri cãtre clienþi fiind
aºteptate imediat dupã aceastã
datã. „Modelul Fiesta ST este iubit
cu adevãrat de proprietari ºi cri-
tici. Versiunea ST200 duce aceas-
tã maºinã specialã pentru ºoferi la
un nou nivel de putere ºi perfor-
manþã. Cred cã este un viitor mo-
del clasic în devenire.”, a spus Joe
Bakaj, Vicepreºedinte, Dezvoltare
Produs, Ford Europa.

„Tehnologia motorului EcoBoost de la Ford a permis
realizarea unui model Ford Performance”

Ford a prezentat, ieri, noua versiune Fiesta ST 200 de 200 CP a apreciatului
modelul sport Fiesta ST, care oferã cu 10% mai multã putere ºi cu 20% mai mult
cuplu la o acceleraþie de 6,7 secunde 0-62 mph (0-100 km/h) ºi o performanþã chiar
mai bunã în mers. Cea mai puternicã Fiesta produsã vreodatã prezintã de aseme-
nea specificaþii exclusiviste cu exterior unic Storm Grey, jante din aliaj în negru
mat prelucrate ºi detalii speciale ale interiorului. Totodatã, noul Ford Kuga îºi face
debutul european la salonul auto de la Geneva; acesta oferã un interior ergonomic
cu sistemul de conectivitate SYNC 3, exterior sportiv ºi îndrãzneþ ºi noul motor
diesel TDCi 1,5 l de 120 CP eficient din punctul de vedere al consumului de com-
bustibil. ªi nu in ultimul rand, ambele versiuni (de curse ºi de stradã) ale Ford GT
sunt expuse una lângã alta pentru prima datã în Europa.

Modelele Fiesta ST200
vor include de asemenea
etriere vopsite în roºu

Tot la Geneva vor fi expu-
se noul Ford Kuga – care îºi
face debutul european la Sa-
lonul Auto – dar ºi versiunile
de stradã ºi de curse ale „su-
percar-ului” Ford GT, una
lângã alta pentru prima datã
în Europa. Fiesta ST 200 -
pe lângã culoarea exclusivis-
tã a exteriorului ºi jantele din
aliaj de 17 inch, modelele
Fiesta ST200 vor include de
asemenea etriere vopsite în
roºu ºi un interior îmbunãtã-
þit cu scaune frontale unice,
parþial din piele, Charcoal Re-
caro ºi cusãturi argintii con-
trastante, plãcuþe de protec-
þie iluminate ºi centuri de si-
guranþã cu detalii argintii. Mo-
torul EcoBoost de 1,6 l al
modelului Fiesta ST200 poate li-
vra un surplus de 15 CP ºi cuplu
de 30 Nm pânã la 20 secunde. O
transmisie de 4,06 – redusã de la
3,82 la Fiesta ST – mãreºte mai

mult acceleraþia în mers
pentru o manevrabilitate
îmbunãtãþitã ºi o experien-
þã de condus ºi mai dis-
tractivã. Viteza maximã este
de 230 km/h (143 mph).
Ford a vândut de atunci
30.000 de modele
Fiesta ST în Europa

Ca ºi Fiesta ST, modelul ST200
oferã câteva funcþii optimizate pen-
tru o mai bunã virare ºi agilitate spo-
ritã folosind un sistem îmbunãtãþit
Torque Vectoring Control ºi con-
trol electronic al stabilitãþii (ESP)
cu 3 moduri, direcþie frontalã spe-

cial modificatã, arc unic faþã ºi
spate ºi setãri amortizor cu centru
de gravitate mai mic de 15 mm,
raport al direcþiei mai accentuat de
13,69:1 ºi braþe de direcþie mai
scurte. Modelul Fiesta ST lansat
în 2013, oferind 182 CP ºi cuplu
de 240 Nm de la un motor EcoBo-
ost de 1,6 l ºi acceleraþie de 0-62
mph (0-100 km/h) în 6,9 secunde
– s-a poziþionat rapid ca cel mai
bun hatchback compact de înaltã
performanþã în Europa ºi a câºti-
gat peste 20 de premii în toatã lu-
mea în primul an de vânzare. Ford
a vândut de atunci 30.000 de mo-
dele Fiesta ST în Europa.
Utilizatorii de iPhone pot activa
Apple CarPlay

Noul Ford Kuga este expus la
Geneva dupã prezentarea noului
sistem Ford de comunicaþii ºi di-
vertisment SYNC 3 pentru prima
datã în Europa la Congresul Mon-

dial al Telefoniei Mobile de la Bar-
celona. SYNC 3 oferã o experien-
þã mai intuitivã ºi mai uºor de utili-
zat pentru ºoferi, cu performanþã
mai rapidã ºi comenzi vocale con-
versaþionale. Utilizatorii de iPhone
pot activa Apple CarPlay, iar utili-
zatorii de Android pot sã activeze

Android Auto, douã interfeþe reali-
zate special pentru aceste douã ti-
puri de telefoane inteligente. Noul
Kuga este proiectat sã facã con-
dusul mai simplu, mai sigur, mai
plãcut ºi mai accesibil folosind teh-
nologiile Ford inovatoare de asis-
tenþã pentru ºoferi. Noul Ford
Kuga vine cu un interior ergono-
mic ºi confortabil, dar ºi cu mo-
toare eficiente din punctul de ve-
dere al consumului de combustibil
– inclusiv un motor diesel nou
TDCi de 1,5 l ºi 120 CP vizând o
îmbunãtãþire a consumului de com-
bustibil de 5% comparativ cu fos-
tul motor TDCi de 2,0 l ºi 120 CP.
Noul Kuga prezintã de asemenea un
exterior nou, sportiv ºi îndrãzneþ.
Ford revine la Le Mans
dupã 50 de ani

La începutul acestei luni Ford a
confirmat faptul cã patru modele
Ford GT Chip Ganassi Racing –

douã concurând în Campionatul
Mondial de Anduranþã FIA 2016
(WEC) ºi douã în IMSA Weather-
Tech SportsCar Championship
2016 – vor concura pentru titlul la
clasa GTE Pro în cursa emblema-
ticã de anduranþã de 24 de ore de
la Le Mans în 18-19 iunie. Ford

revine la Le Mans dupã 50
de ani de la atingerea legen-
darului „finish” 1-2-3 la cur-
sa din 1966 cu maºina de
curse originalã Ford GT40.
Cele patru maºini vor purta
numerele de cursã 66, 67,
68 ºi 69 în amintirea celor
patru victorii succesive
Ford de la Le Mans între anii
1966 ºi 1969.
Ford a prezentat noua
versiune Fiesta ST 200
de 200 CP

Versiunile de stradã ºi de
curse Ford GT vor fi înso-
þite la Geneva de cei patru
piloti ai echipei Ford Chip
Ganassi Racing, desemnati
pentru Le Mans: Stefan
Muecke, Olivier Pla ºi Andy
Priaulx din WEC ºi Dirk

Mueller din campionatul IMSA.
Model de vârf al gamei Ford Per-
formance, noul Ford GT, reprezin-
tã un exemplu de tehnologie pen-
tru performanþa EcoBoost, aero-
dinamicã ºi construcþie din fibrã de
carbon uºoarã. Ford GT va fi unul
dintre cele mai exclusiviste vehi-
cule Ford existente cu un volum
limitat de vânzãri în toatã lumea,
iar producþia pentru clienþii din
Europa va începe la sfârºitul aces-
tui an. „Fie cã este vorba de noul
Fiesta ST200, de noul Focus RS
revoluþionar sau de „supercar-ul”
inovator Ford GT, gama noastrã
de vehicule Ford Performance nu
a fost niciodatã atât de puternicã.
Tehnologia motorului EcoBoost de
la Ford a permis realizarea unui
model Ford Performance potrivit
pentru orice buget ºi stil de viaþã.”,
declarat Raj Nair, Vicepreºedinte
Executiv Ford ºi Director Tehnic,
Dezvoltare Produse Globale.

Raj Nair, vicepreºedinte executiv Ford:
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- Domnule Alexandru Rãscãcea, aþi
decis sã intraþi în bãtãlia electoralã pen-
tru Primãria oraºului Filiaºi. De ce o fa-
ceþi?

- Am avut oferte ºi în 2008 ºi în 2012,
dar am refuzat. Acum, dupã mai multe în-
tâlniri cu domnul prof. univ. Gheorghe Bicã,
preºedintele organizaþiei UNPR Dolj, am
acceptat.

- Sunteþi creditat cu ºanse, potrivit
sondajelor, realizate pânã în prezent. Sau
contaþi, poftim, în bãtãlia electoralã.
Care ar fi obiectivele dumneavoastrã?

- Sunt multe lucruri de fãcut la nivelul
oraºului Filiaºi, dar, aºa cum este normal ele
trebuie prioritizate: curãþenia, asfaltarea strã-
zilor ºi satelor aparþinãtoare, crearea de lo-

Astãzi orice doamnã sau dom-
niºoarã îºi începe ziua altfel. Alã-
turi de cafeaua aburindã stau un
ghiocel timid, un trifoi care pro-
mite noroc, un coºar simpatic sau
pur ºi simplu orice alt obiect ha-
ios, prins frumos cu ºnuruleþ îm-
pletit în alb ºi roºu. E 1 Martie ºi
nimeni nu uitã sã ofere mãrþiºorul
care vesteºte cerul senin ºi soare-
le. Zâmbeºti când îl primeºti ºi,
instinctiv, arunci o privire lungã
spre fereastrã. E încã dimineaþã
devreme, dar dincolo de perdea-
ua, oricât ar fi ea de subþire, nu se
zãreºte nici o razã de soare. Ca ºi

Centrul VCentrul VCentrul VCentrul VCentrul Vechi, cu ºnuruleþ de Mãrþiºorechi, cu ºnuruleþ de Mãrþiºorechi, cu ºnuruleþ de Mãrþiºorechi, cu ºnuruleþ de Mãrþiºorechi, cu ºnuruleþ de Mãrþiºor

UNPR îºi aruncã în luptã candidatul pentru
Primãria Filiaºi: ing. Alexandru Rãscãcea

curi de muncã – înainte de toate – introdu-
cerea de gaze naturale în tot oraºul, extin-
derea spaþiilor verzi existente º.a.m.d.

- Promisiuni fac toþi candidaþii, de ce
ar trebui cetãþenii sã vã creadã pe dum-
neavoastrã?

 - Pentru cã sunt un om care îmi respect
cuvântul ºi de-a lungul timpului am dovedit
acest lucru. De regulã promit ceea ce se
poate face ºi nu ceea ce nu se poate.

- De unde veþi atrage fondurile nece-
sare pentru realizarea acestor obiective?

- N-am enumerat investiþii nãstruºnice:
pentru curãþenia oraºului nu ai nevoie de
foarte mulþi bani. Nu reiau cliºee, dar avem
cetãþeni care beneficiazã de ajutor social ºi
unii dintre aceºtia chiar pot fi folosiþi efi-

cient. Dacã ne referim la asfaltarea strãzilor
din Filiaºi ºi din satele arondate, existã douã
posibilitãþi: utilizarea fondurilor europene,
þinând cont cã pânã în 2020 România poate
absorbi fonduri de 43 miliarde euro. Am sã
mã refer ºi la fondurile proprii, mai buna lor
folosire, ºi în acest sens aº înfiinþa o socie-
tate în subordinea Consiliului local, cu 25-
30 angajaþi, dotatã cu toate utilajele necesa-
re – buldoexcavatoare multifuncþionale, ci-
lindre compactoare, ºi altele –, pentru pre-
gãtirea terasamentelor infrastructurii drumu-
rilor pentru a nu plãti la firme decât asfalta-
tul. În acest fel costurile vor fi mult dimi-
nuate. Aº mai menþiona un lucru: este pãcat
ca într-un oraº care are distribuþie de gaze
sã nu beneficieze toþi cetãþenii de acestea.

Cu bugetul alocat pentru amenajarea stadio-
nului din oraº, în 2015, se puteau introduce
gazele pe toate arterele localitãþii. Costurile
nu sunt foarte mari, având în vedere cã Fi-
liaºul are strãzi pavate cu piatrã cubicã sau
doar cu pãmânt.

- Pentru alegerile locale au început
deja sã se facã alianþe politice sau tan-
demuri diferite. Dumneavoastrã cum
veþi acþiona?

- Singura alianþã pe care o voi face pen-
tru alegerile locale va fi cu cetãþenii din Fi-
liaºi, satele Fratoºtiþa, Balta ºi Rãcari. Vreau
sã am deplina libertate în a alege modalitãþile
de a realiza promisiunile fãcute cetãþenilor
ºi nu vreau sã depind de nimeni.

ALEXANDRU VASILE

Centrul Vechi al Craiovei ºi-a prins el în-
suºi un ºnuruleþ la rever ºi zâmbeºte che-
mând parcã primãvara. Tarabele pe care ºi
le-au instalat comercianþii sunt încãrcate de
mãrþiºoare, care mai de care mai colorate
ºi simpatice, altele elegante sau haioase, pe

care cumpãrãtorii, indiferent de vârstã, se
înghesuie sã le cumpere. Autoritãþile loca-
le au avut ideea inspiratã de a-i muta pe co-
mercianþi pe câteva dintre strãzile din zona
istoricã, transformându-le, preþ de câteva
zile, într-un minunat târg în aer liber.

ieri, cerul se încãpãþâneazã sã-ºi
pãstreze tenul plumburiu, parcã
pentru a-þi face în ciudã. ªi, to-
tuºi, zâmbetul vine natural fiindcã,
odatã ce primeºti mãrþiºorul, ºtii cã
primãvara este pe aproape, mai
întârzie ea puþin acum, dar vine.
Scuturile bãtute-n þinte
de mãrþiºoare

Dupã aceastã micã introducere
imaginarã, sã ne îndreptãm paºii
spre Centrul Vechi. Autoritãþile lo-
cale au avut chiar o idee inspiratã
sã aºeze mãsuþele cu mãrþiºoare pe
strãzile pietonale. Comercianþii sunt

destul de mulþi ºi ocupã lesne douã
strãduþe, puse cap la cap. Fiecare
a venit cu tarabele de acasã ºi le-
au aliniat lãsând loc cât sã treacã o
persoanã, propria persoanã adicã.
Înfipte-n bolduri, mãrþiºoarele sunt
expuse pe panouri care au fost ºi
ele îmbrãcate, tot frumos, în hâr-
tie roºie sau alt decor, dupã pro-
pria imaginaþie. Privindu-le cum
sunt aºezate în poziþie verticalã, de-
o parte ºi de alta, ai, pentru mo-
ment, impresia cã sunt niºte mici
ºi drãgãlaºe scuturi, bãtute toate-n
„þinte” de ghiocei, lalele etc., cu
ºnuruleþele aferente, fluturând vi-
tejeºte-n vânt.
N-ai loc sã atunci un ac...
de broºã

În târg este lume multã. Ieri ai
fi jurat cã se pornise un sfert din
oraº sã-ºi facã provizii de mãrþi-
ºoare. Nu aveai ºanse sã te stre-
cori, din prima încercare, pânã la
taraba cu mãrþiºoare ca sã le pri-
veºti mai de-aproape, apoi sã mai
ºi cumperi. Aveai sub nas întâi tot
felul de frizuri – unele, ce-i drept,
destul de rebele – care priveau ºi
ele aplecate deasupra teancurilor de
cutii, puse pe categorii ºi preþuri.
Tinerii, cãci despre ei este vorba,
nu prea ºtiau ce sã cumpere, cãu-
tau ceva ce nici ei nu ºtiau ce. Într-
un cuvânt, mãrþiºoare. Dura mult
pânã se gândeau ºi se rãzgândeau,
dar când luau decizia sã cumpere,
atunci cumpãra pânã se umplea
punga. Puþini aveau rãbdarea ne-
cesarã sã le compare, sã le studie-
ze mãcar puþin ca sã vadã dacã este
vorba de o idee mai nouã.
Mãrþiºorul-bibelou

Comercianþii au ieºit în târg cu
mãrþiºoare destul de diverse. Em-
blema „handmade” era, ca de obi-
cei, la mare cãutare ºi era afiºatã
de cei care vindeau pandantive sau
broºe din porþelan pictat sau cro-
ºetate din aþã coloratã. Tot pe post

de mãrþiºoare handmade se vin-
deau ºi mici bijuterii, cerceluºi sau
coliere, lucrate cu bucãþi de sto-
fã, catifea ºi mãrgele multicolore.
La un preþ mai mãriºor, mãrþiºoa-
re lucrate în argint – mici pandan-
tive cu zodia sau, unele mai in-
ventive, cu fluturaºi, pisicuþe ºi
flori. Gãseai ºi categoria broºelor
mari, gen „pentru doamna învã-
þãtoare”. Depuºi în cutii ca într-
un insectar – pãuni, pãienjeni, ele-
fanþi, bufniþe ºi alte animãluþe.
Obligatoriu, toate de dimensiuni
mari ºi bãtute-n pietre. Pentru
acelaºi adresant, doamna de la
catedrã, se recomandau aranja-
mentele complicate de mãrþiºor-
floare, dar din care floarea nu avea
parfum, iar mãrþiºorul era un bi-
belou. Erau câþiva care, dupã un
studiu aprofundat, au decis sã
cumpere, în ciuda preþului, dar
mai ales al formei.

Puterea ºnuruleþului alb-roºu
Zambilele ºi ghioceii umplu strã-

zile cu un parfum adevãrat. În
multe culori, florile sunt, de multe
ori, preferate mãrþiºoarelor. Cum-
pãrãtorii trec mândri cu câte un
buchet de lalele frumoase precum
gãlbenuºul oului de þarã, dar li se
explicã totuºi cã tradiþia nu este
completã dacã nu pun alãturi ºi un
trifoi sau un coºar, spânzurat de
picioare cu un ºnur în alb ºi roºu.
Cã, de fapt, toatã filozofia constã
în aceastã împletiturã de aþe în
douã colori, care, spune tradiþia
româneascã, ne fereºte toatã luna
martie de farmece. Comercianþii
noºtri s-au adaptat ºi, de câþiva ani
buni, s-au pus pe produs aceste
brãþãri. Tradiþia, spun oamenii, a
fost respectatã ºi îþi agaþã, cu multã
rãspundere, ºnurul alb-roºu la în-
cheietura mâinii drepte.

LAURA MOÞÎRLICHE
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A fost, fãrã îndoialã, seara lui
Leonardo DiCaprio, care, dupã ani
de aºteptare, ºase nominalizãri ºi
roluri memorabile în filme pre-
cum „Gangs of New York”, „Blo-
od Diamond” „Shutter Island”,
„The Great Gatsby” sau „The
Wolf of Wall Street”, a primit, în
cele din urmã, statueta de aur
„pentru cel mai bun actor în rolul
principal”. În „The Revenant”,
Leonardo DiCaprio joacã rolul lui
Hugh Glass, un vânãtor ce  face
comerþ cu piei de animale ºi blã-
nuri. Filmul este inspirat de roma-
nul lui Michael Punke, bazat pe
fapte reale. Acþiunea se petrece în
America de Nord, în 1823, iar în
centrul ei se aflã Hugh Glass, un

personaj care luptã pentru supra-
vieþuire dupã ce este sfârtecat de
un urs grizzly. Cãpitanul grupului
lasã în urmã trei oameni pentru
a-i þine companie în ultimele clipe
de viaþã ºi pentru a-i sãpa mor-
mântul, dar, de fricã sã nu fie
prinºi de indieni, cei trei îi iau lui
Glass armele ºi fug. Cu toate

Într-o atmosferã grandioasã, cea de-a
88-a ediþie a premiilor Oscar ºi-a desem-
nat, duminicã noaptea, laureaþii. Ca în
fiecare an, gala a oferit un spectacol strã-
lucitor presãrat cu declaraþii savuroa-
se, dar ºi cu momente emoþionante. Pe
celebrul covor roºu al „Dolby Theatre”
din Los Angeles, vedetele cinematogra-
fiei mondiale ºi-au dat întâlnire într-o
nouã noapte magicã, marca Hollywood.
Lungmetrajul „The Revenant” i-a adus
lui Leonardo DiCaprio mult-râvnita sta-

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Lista completã a câºtigãtorilor

Cel mai bun film: „Spotlight”, de Tom McCarthy
Cel mai bun actor în rol principal: Leonardo DiCaprio – „The Revenant”
Cel mai bun regizor: Alejandro Gonzalez Inarritu – „The Revenant”
Cea mai bunã actriþã în rol principal: Brie Larson – „Room”
Cel mai bun actor în rol secundar: Mark Rylance – „The Bridge of Spies”
Cea mai bunã actriþã în rol secundar: Alicia Vikander – „The Danish Girl”
Cel mai bun film strãin: „Son of Saul” (Ungaria)
Cel mai bun lungmetraj de animaþie: „Inside Out”
Cel mai bun scenariu adaptat: „The Big Short” - Charles Randolph

ºi Adam McKay
Cel mai bun scenariu original: „Spotlight” – Josh Singer ºi Tom

McCarthy
Cea mai bunã imagine: „The Revenant”
Cel mai bun montaj: „Mad Max: Fury Road”
Cea mai bunã coloanã sonorã: „The Hateful Eight”
Cel mai bun cântec: „Writing’s On The Wall” din „Spectre”
Cel mai bun montaj de sunet: „Mad Max: Fury Road”
Cel mai bun mixaj de sunet: „Mad Max: Fury Road”
Cele mai bune efecte vizuale: „Ex Machina”
Cele mai bune costume: „Mad Max: Fury Road”
Cel mai bun machiaj ºi cele mai bune coafuri: „Mad Max: Fury Road”
Cel mai bun scurtmetraj animat: „Bear Story” – Gabriel Osorio ºi

Pato Escala
Cel mai bun scurtmetraj de ficþiune: „Stutterer”, de Benjamin Clea-

ry ºi Serena Armitage
Cel mai bun lungmetraj documentar: „Amy”
Cel mai bun scurtmetraj documentar: „A Girl in the River: The Pri-

ce of Forgiveness”

acestea, eroul confruntãrii cu ur-
sul grizzly supravieþuieºte: se tâ-
rãºte, deºi mutilat, mai bine de
300 de kilometri prin sãlbãticie, fi-
ind însetat de rãzbunare împotri-
va celor care l-au pãrãsit ºi i-au
ucis fiul.

Pentru a da autenticitate pelicu-
lei, filmãrile s-au realizat în condi-
þii extrem de dure. Regizorul Ale-
jandro Inarritu a filmat doar o sin-
gurã orã pe zi în naturã pentru a
folosi lumina naturalã în film. Ac-
torii n-au ezitat sã doarmã în car-
case de animale, iar într-una din-
tre scene Leonardo DiCaprio a
mâncat ficat crud de bizon.

„Mulþumesc Academiei, tuturor
celor care au fost alãturi de mine.

Le mulþumesc celorlalþi nominali-
zaþi din acest an pentru performan-
þa lor incredibilã. Revenant a fost
rezultatul unei munci teribile, unui
efort extraordinar. Îþi mulþumesc
Tom Hardy pentru prietenia pe care
mi-ai arãtat-o, pentru talentul tãu”,
a spus DiCaprio în discursul de
dupã primirea Oscarului.

„Spotlight”, premiul
pentru cel mai bun film

Deºi era considerat favorit, „The
Revenant” a pierdut titlul pentru cel
mai bun film în faþa lui „Spotlight”,
drama despre scandalul abuzurilor
sexuale care a zguduit Biserica Ca-
tolicã. Cu Rachel McAdams, Billy
Crudup, Michael Keaton, Liev
Schreiber, Mark Ruffalo ºi Stanley
Tucci în distribuþie, „Spotlight” spu-
ne povestea incredibilã, dar adevã-
ratã, a echipei constituitã din câþiva
jurnaliºti de investigaþii de la publi-
caþia „Boston Globe”. În 2002, în
urma unei ample anchete, aceºtia au
declanºat un scandal uriaº, dupã
dezvãluirea abuzurilor sexuale comi-
se de mai mulþi preoþi catolici.

Criticii s-au îndrãgostit de fil-
mul lui Tom McCarthy, oferindu-i
recenzii foarte bune. De altfel,
“Spotlight” a luat ºi Oscarul „pen-
tru cel mai bun scenariu adaptat”.

Filmul în care joacã actorul
român Levente Molnar

a prins un Oscar
 „Pentru cea mai bunã actriþã în

rol principal” statueta i-a fost în-
mânatã lui Brie Larson („Room”),
favorita categoriei. În lungmetra-
jul care i-a adus Oscarul, Brie Lar-
son joacã rolul lui Joy Newsome
sau Ma. Aceasta este þinutã capti-
vã împreunã cu bãieþelul ei în vâr-
stã de doar cinci ani într-un ºopron
din grãdinã. Totul a început în mo-
mentul în care Old Nick (Sean
Bridgers) a pãcãlit-o pe Ma sã îl
ajute sã gãseascã un câine ce se
pierduse. Ea a fost rãpitã atunci ºi
adusã în „Camerã” (Room) –
ºopronul din grãdina casei lui Old

Nick. ªapte ani mai târziu, Ma ºi
Jack (Jacob Tremblay) sunt încã
prizonieri în acea camerã ºi îºi
doresc nespus sã scape de acolo.

Printre câºtigãtori s-a numãrat
ºi lungmetrajul maghiar „Son of
Saul”, cu actorul român Levente
Molnar în distribuþie. Pelicula a
obþinut premiul Oscar la categoria
cel mai bun film într-o limbã strãi-
nã ºi spunea povestea un prizonier
evreu din Ungaria forþat sã lucre-
ze pentru naziºti în camerele de
gazare de la Auschwitz.

Actorul de comedie Chris Rock
fost prezentatorul galei

Cea de-a 88-a galã a premiilor
Oscar a fost prezentatã de actorul

de comedie Chris Rock, care a fã-
cut numeroase glume pe tema
„Oscarurilor atât de albe”, aluzie la
scandalul iscat în ultimele sãptãmâni
din cauza faptului cã pe lista de no-
minalizãri la premiile Academiei ame-
ricane de film nu s-au regãsit nici în
acest an actori ºi regizori de culoare.

Vicepreºedintele SUA, Joe Biden,
a fost unul dintre invitaþii speciali ai
galei, acesta prefaþând un moment
artistic susþinut de Lady Gaga. Cân-
tãreaþa a interpretat melodia „Til It
Happens To You”, un cântec legat
de campania Casei Albe „It’s On
Us”, care militeazã pentru conºtien-
tizarea agresiunilor sexuale petrecu-
te în campusurile din SUA.

RADU ILICEANU

tuetã de aur, prima din cariera sa, pen-
tru „cel mai bun actor în rol principal”.
Acelaºi film avea sã-l încununeze cu ti-
tlul de „cel mai bun regizor” pe Alejan-
dro Gonzalez Inarritu, fiind premiat ºi
pentru „cea mai bunã imagine”. La ca-
tegoria „cel mai bun film” învingãtoare
a fost declaratã pelicula lui Tom
McCarthy, „Spotlight”, în timp ce Brie
Larson din „Room” a fost recompensa-
tã cu statueta pentru „cea mai bunã ac-
triþã în rol principal”.
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„Ia de uitã la…”„Ia de uitã la…”„Ia de uitã la…”„Ia de uitã la…”„Ia de uitã la…”
actorul Adrian Andoneactorul Adrian Andoneactorul Adrian Andoneactorul Adrian Andoneactorul Adrian Andone

Pe actorul
Adrian Andone îl
vedeþi sãptãmânal
pe scena Teatru-
lui Naþional „Ma-
rin Sorescu”, în
rolurile Barney
Daycash („Ulti-
mul amant fier-
binte”), Alonso
(„O furtunã”),
Emil („Sparge-
rea”) sau Dorn
(„Pescãruºul”).
Pe Adrian Andone
în propriul rol de
zi cu zi aveþi ocazia sã îl cunoaºteþi astãzi, în Sala „Ia de uitã!” a teatrului.
Întâlnirea are loc la ora 19.00, în cadrul proiectului „Ia te uitã la…”,
prin care instituþiei îºi propune ca, în fiecare marþi seara, sã aducã în faþa
publicului actori ai Naþionalului craiovean, care sã vorbeascã despre via-
þa lor de pe scenã sau de dincolo de cortinã, sã rãspundã întrebãrilor
participanþilor de eveniment, însoþindu-ºi dialogul cu recitaluri ori scene-
te. Invitaþi pânã acum au fost actorii Geni Macsim ºi Ilie Gheorghe,
urmând ca pe 15 martie publicul sã o întâlneascã pe Nataºa Raab. Acce-
sul la întâlnirile din cadrul proiectului „Ia te uitã la…” se face pe bazã de
bilet, care costã 7,5 lei ºi poate fi achiziþionat de la Agenþia teatrului.

Sãptãmâna BulgarieiSãptãmâna BulgarieiSãptãmâna BulgarieiSãptãmâna BulgarieiSãptãmâna Bulgariei
în Stagiunea „Europa”în Stagiunea „Europa”în Stagiunea „Europa”în Stagiunea „Europa”în Stagiunea „Europa”

Stagiunea „Euro-
pa” aduce la Craio-
va muzicieni de la
sudul Dunãrii, pro-
punând pentru con-
certul de vineri sea-
ra, din sala Filarmo-
nicii Oltenia”, „Sa-
xophony” –  o lucra-
re contemporanã pe
care o va dirija chiar
compozitorul, Pla-
men Djouroff. Dupã
douã sãptãmâni con-
secutive, dedicate renumite ºcoli ruse de pian, instrumentul „vedetã” va
fi un veritabil simbol al muzicii de jazz: saxofonul. Solistul Boris Petrov l-
a studiat la Academia Naþionalã de Muzicã din Sofia, iar în prezent face
parte din orhestra de jazz a Radio Naþional Bulgaria ºi este solist invitat al
Orchestrei Simfonice Radio de la Sofia. Despre cei doi muzicieni bulgari
melomanii pot afla mai multe joi, 3 martie – când se sãrbãtoreºte Ziua
Naþionalã a Bulgariei –, cu prilejul unei întâlniri care va avea loc de la
ora 19.00, în Sala „Filip Lazãr” a Filarmonicii. Astãzi, în schimb, au
ocazia sã cunoascã ºcoala bulgarã de pian, ascultând-o într-un recital
neconvenþional, de la ora 19.00, la Muzeul de Artã Craiova, pe Veronika
Tabakova, studentã a Academiei de Muzicã din Sofia. La ambele mani-
festãri accesul este liber.

La Galeria „VLa Galeria „VLa Galeria „VLa Galeria „VLa Galeria „Vollard” se deschideollard” se deschideollard” se deschideollard” se deschideollard” se deschide
„Salonul de primãvarã”„Salonul de primãvarã”„Salonul de primãvarã”„Salonul de primãvarã”„Salonul de primãvarã”

Casa de Culturã
,,Traian Demetrescu”
organizeazã astãzi,
ora 17.00, la Galeria
„Vollard”, vernisajul
expoziþiei de picturã
intitulate „Salonul de
primãvarã”, care cu-
prinde lucrãri realiza-
te de artiºtii Cenaclu-
lui de arte vizuale
,,Seniori Art” din Cra-
iova. Îºi prezintã lu-
crãrile Eugenia Du-
mitriu, Lia Gaºpar,
Florin Grãdinaru, Daniel Guþã, Petronela Milea, Mariana Montegaza,Vir-
ginia Neacºu, Gabriela Rãdulescu, Nela Marinela Sãlcianu ºi Claudia
Strâmbeanu. Cenaclul „Seniori Art” a fost înfiinþat în anul 2013, la Casa
de Culturã „Traian Demetrescu”, mai întâi având doar membri craio-
veni, cãrora, de anul trecut, li s-au alãturat ºi artiºti din Cãlãraºi ºi Ro-
ºiori de Vede. Vernisajul va fi însoþit de un moment artistic muzical,
susþinut de solista vocalã Emilia Ispas ºi de elevele Dora Alexandra Rã-
dulescu ºi Maria Petriºor, care vor cânta la pian.

Secþia de Etnografie a Muzeului Olteniei, în colaborare cu In-
spectoratul ªcolar Judeþean Dolj, organizeazã astãzi, ora 11.00, în
Sala „ªtefan Ciuceanu” (strada „Madona Dudu” nr. 14), vernisa-
jul expoziþiei „Parada Mãrþiºoarelor” ºi festivitatea de premiere a
mãrþiºoarelor tradiþionale. Acestea au fost realizate de elevi de la
aproximativ 60 de unitãþi ºcolare din judeþul Dolj, în cadrul unor
ateliere educative organizate în perioada 16-26 februarie.

„Micii ºi marii participanþi ai atelierelor de la Casa Bãniei au
deprins arta meºteºugului confecþionãrii mãrþiºoarelor ºi au fãurit
podoabe tradiþionale cu ºnur înnodat, având ca sursã de inspiraþie
poveºtile ºi legendele cu tâlc istorisite de muzeografii Secþiei de
Etnografie, care i-au introdus în lumea ºi mitologia þãrãneascã a
arhaicului mãrþiºor. Fie cã au folosit materiale naturale tradiþiona-
le, fie cã au fost înclinaþi sã utilizeze materiale neconvenþionale, de
dragul de a aparþine trendului contemporan, participanþii la ateliere
au creat o atmosferã plãcutã ºi au demonstrat cã ºi-au însuºit
tehnicile autentice de realizare a mãrþiºoarelor româneºti, aspirând
la câºtigarea premiilor speciale”, precizeazã reprezentanþii muzeu-
lui într-un comunicat de presã.

Un juriu prezidat de distinsul artist plastic Gabriel Bratu ºi for-
mat din muzeografi ai Secþiei de Etnografie – Ion Bãlosu, ºeful
Secþiei de Etnografie, Roxana Deca, Aniºoara Bãlan, Irinel Cãnu-
reci – va stabili câºtigãtorii, urmând ca astãzi sã fie premiat un
mãrþiºor de la fiecare ºcoalã/grãdiniþã participantã.

Muzeul Olteniei premiazãMuzeul Olteniei premiazãMuzeul Olteniei premiazãMuzeul Olteniei premiazãMuzeul Olteniei premiazã
cele mai frumoase mãrþiºoarecele mai frumoase mãrþiºoarecele mai frumoase mãrþiºoarecele mai frumoase mãrþiºoarecele mai frumoase mãrþiºoare

Dacã ºtiþi cã aveþi talent ºi pu-
teþi juca un rol într-o piesã de te-
atru sau dacã vã doriþi sã daþi o
mânã de ajutor la realizarea cos-
tumelor ori a decorului dintr-un
spectacol, aveþi ºansa sã demon-
straþi toate acestea. Pentru pri-
ma oarã în istoria sa de 20 de ani,
Festivalul Internaþional „Shake-
speare” oferã craiovenilor aceas-

Craiovenii în vârstã de peste 18 ani sunt invitaþi sã
fie actori într-o piesã de teatru comunitar, care va fi
pusã în scenã în cadrul celei de-a X-a ediþii a Festiva-
lului Internaþional „Shakespeare” (14-26 aprilie). Pro-
iectul, ce va reuni actori profesioniºti, dar ºi oameni
din comunitatea craioveanã, este o coproducþie între
Festivalul „Shakespeare” Craiova, Compania Parrab-
bola din Marea Britanie, Teatrul Naþional „Marin So-
rescu” ºi Compania „Teatrulescu”. În zilele de 5, 6 ºi
7 martie, la Departamentul de Artã Teatralã al Uni-
versitãþii din Craiova (sediul Facultãþii de Agronomie)
– orele urmeazã a fi anunþate – vor avea loc casting-
uri în vederea stabilirii rolurilor fiecãrui participant.
Se va discuta, de asemenea, despre un orar prelimi-
nar de repetiþii, în funcþie de disponibilitatea partici-
panþilor. Informaþii suplimentare pot fi solicitate pre-
ºedintelui Companiei „Teatrulescu”, Ramona Drãgu-
lescu, la numãrul de telefon 0753.832.878.

tã oportunitate. Potrivit reprezen-
tanþilor Teatrului Naþional „Ma-
rin Sorescu”, „în curând încep
repetiþiile pentru un spectacol de
teatru comunitar. Premiera va
avea loc pe 23 aprilie, ziua în care
s-a nãscut ºi ziua în care se îm-
plinesc 400 de ani de la moartea
marelui dramaturg”.

«Totul a pornit de la domnul Emil

Boroghinã, directorul Festivalului
„Shakespeare”, care l-a invitat la
Craiova pe regizorul Philip Parr,
directorul artistic al Companiei
Parrabbola din Marea Britanie.
Spectacolul va avea loc în aer li-
ber ºi va fi o ocazie unicã pentru
oameni din orice domeniu de acti-
vitate, studenþi, pensionari sã de-
vinã actori, sã se implice în con-
struirea decorului ºi recuzitei, în re-
alizarea costumelor. Oricine are
peste 18 ani este binevenit. Vor fi
trei sãptãmâni de repetiþii, cu o
echipã românã ºi englezã, care,
avem convingerea, vor rãmâne o
experienþã de neuitat pentru par-
ticipanþi. În spectacol se va vorbi
în limba românã ºi englezã, dar nu
este obligatoriu ca participanþii sã
vorbeascã limba englezã», a pre-
cizat Ramona Drãgulescu, preºe-
dintele Companiei „Teatrulescu”.

Parrabbola este o companie
britanicã de realizare de specta-
cole de teatru, în care muzica ºi
dansul se întâlnesc deseori ºi care
are ca scop principal promova-
rea talentelor din Marea Britanie,
dar ºi din toatã Europa.
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Eºecul politicilor agricole, în spe-
cial cele care ar fi trebuit sã ducã la
revigorarea producþiei ºi comercia-
lizãrii cerealelor, legumelor ºi fruc-
telor autohtone, este confirmatã,
recent, printr-o propunere din par-
tea conducerii Ministerului Agricul-
turii. Nu se referã la punerea baze-
lor pentru refacerea unor structuri
cooperatiste, aºa cum existã în toatã
Europa; nu este vorba de o regle-
mentare oportunã a creditãrii în
agriculturã, ci doar despre posibili-
tatea de a micºora programul de
lucru al supermarketurilor, cu o orã
– douã, la sfârºitul sãptãmânii!

„Nu cred cã le va conveni hi-
permarketurilor. Eu nu am mai vã-
zut în Europa, cel puþin. Înþeleg cã
în Anglia este un pic mai altfel: ma-
gazinele se închid de la ora 18.30
în zilele normale, iar în weekend nici
vorbã. La noi este o modã sã te duci
la supermarket în weekend ºi la o
orã târzie”, a spus ministrul Achim
Irimescu, la Comisia de agricultu-
rã a Camerei Deputaþilor.

Unii îºi încearcã puterile cu Goliat!

Lipsa de strategie în a da o gurã
de oxigen producãtorilor agricoli
români; pierderea inclusiv a pro-
prietãþii terenurilor agricole, ce
trec, zilnic, în portofoliul marilor
fonduri de investiþii; comercializa-
rea de produse importate, ieftine ºi
de calitate îndoielnicã au fãcut ca
Ministerul Agriculturii sã livreze o

soluþie mai mult hazlie decât realis-
tã: scurtarea programului hiper-
marketurilor cu o orã, douã, la sfâr-
ºit de sãptãmânã! Imixtiune în pla-
nurile de vânzãri, în strategiile de
piaþa, în atingerea spiritului concu-
renþial sunt doar câteva din argu-
mentele cu care unii mai raþionali
aratã cã mãsura este total inutilã.

O întoarce
ca la Ploieºti

Ideile ministrului Agriculturii
au prins culoarea verde a opiniei
publice doar o zi. Imediat, din
motive numai de acesta ºtiute,
întreaga sa argumentaþie în fa-
voarea produselor româneºti este
întoarsã la 180 de grade. Poate,
cineva i-a atras atenþia cã mersul
cu pantofi de brand european pe
arãtura neaoºã este nefiresc sau
multinaþionalele, prin canalele lor
de influenþã economico-politicã,
i-au punctat metodic cã ideile sale
sunt aberaþii la superlativ.

„Vreau sã clarific chestiunea
privind solicitãrile producãtorilor,
respectiv ca hipermarketurile sã-
ºi reducã programul în week-end
ºi ca 51% din produsele agroali-
mentare comercializate sã fie pro-
duse în România. Aceasta deoa-
rece mi s-au atribuit afirmaþii pe
care nu le-am spus. Mai întâi,
consider cã ar trebui analizat în

ce mãsura o reducere a orarului
hipermarketurilor (închiderea cu
una – douã ore mai devreme în
weekend) ar ajuta fermierii. Dacã
analiza ar indica un efect pozitiv,
atunci am putea discuta cu super-
marketurile sã vedem ce soluþie
ar fi. În niciun caz nu se poate
decide de cãtre autoritãþi închide-
rea hipermarketurilor în week-
end! În altã ordine de idei, cu toþii
ne-am dori cât mai multe produ-
se româneºti în magazine, dar tre-
buie vãzut în ce mod se poate re-
aliza. Pe timpul iernii este greu de
presupus cã România ar putea, în
câþiva ani mãcar, sã asigure pro-
centul respectiv la fructe ºi legu-
me în hipermarketuri”, preciza la
data de 24 februarie a.c., pe con-
tul sãu de socializare, ministrul
Agriculturi, Achim Irimescu.

Pariul era pierdut
demult

Pe decidenþii politici din domeniul
Agriculturii, în frunte cu ministrul
actual, îi bãnuim de o deplinã înþele-
gere a stãrii prezente a agriculturii
româneºti. Mai suntem siguri cã, la
vremea când coloºii retailului alimen-
tar au cucerit, redutã cu redutã, mai
toatã România, specialiºtii de la
MADR au prognozat cã se va ajun-
ge în situaþia de azi. ªtiau cã Europa
unitã este una cu mai multe nuclee
de dezvoltare, aveau habar cã un gi-
gant alimentar german, precum gru-
pul Schwartz ce controleazã Kau-
fland ºi Lidl, a primit finanþare, în
ultimul deceniu, ºi de la Corporaþia
Internaþionalã de Finanþe (IFC) ºi de
la Banca Europeanã de Reconstruc-
þie ºi Dezvoltare (BERD). În total,
aproximativ 900 de milioane de euro

au ajuns în strategia de dezvoltare a
celor douã hipermarketuri. Ca sã
exemplificãm doar cu cel care ocu-
pã primul loc în România.

Potrivit „The Guardian”, citat de
economica.net, IFC a acordat pri-
mul împrumut în 2004, fiind vorba
de 100 de milioane de dolari, desti-
naþi, în mare parte, pieþei din Polo-
nia. Grupul Schwartz a mai benefi-
ciat de 141 de milioane de dolari ºi
pentru construcþia ºi extinderea ma-
gazinelor din Bulgaria ºi România.
Ne mai mirãm cã pe produsele din
aceste magazine gãsim ca þarã de pro-
venienþã „Poland”!? Aºa stând lucru-
rile, evident cã ministrul tehnocrat al
Agriculturii ne trateazã ca pe niºte ba-
buini. Poate aºa a gândit ºi când a
primit lumina de la Bruxelles!

Concluziile
Consiliului Concu-
renþei sunt sumbre

Direcþia de bunuri de consum a
Consiliului Concurenþei a prezentat
în urmã cu ceva vreme un raport al
concurenþei în retailul alimentar. Ei
bine, dacã îºi imagineazã ministrul
Agriculturii cã un producãtor ro-
mân va putea vreodatã sã-ºi desfa-
cã buzunarele ºi sã achite taxe de
listare, taxe pentru programe pro-
moþionale, taxe de reînnoire, taxe
de poziþionare suplimentarã, taxe de
eºec, taxe pentru deschiderea de
magazine etc. însemnã cã are la
ferestre nu doar flori, ci ºi renumi-
ta plantã-dolar din Afganistan!

Concluziile la care a ajuns Con-
siliul Concurenþei, analizând inter-
valul 2009-2011, sunt cã ponde-
rea comerþului tradiþional este tot

mai micã, comerþul modern ero-
deazã treptat pe cel tradiþional, iar
concentrãrile economice în retail
sunt dinamice, ca sã folosim un
eufemism. Poziþia dominantã a hi-
permarketurilor este evidentã în
orice negociere cu un producãtor.
Astfel, producãtorii se plâng, ade-
sea, de un dezechilibru în puterea
de negociere, de furnizarea de in-
formaþii insuficiente cu privire la
clauzele contractuale, de solicita-
rea de plãþi care nu au nicio valoa-
re pentru contractant ºi de modi-
ficarea unilateralã sau retroactivã
a clauzelor contractuale.

Soluþii pentru
producãtorii români

Nu puþine au fost situaþiile în Cra-
iova când producãtori locali din do-
meniul panificaþiei au fost nevoiþi sã
renunþe la a mai fi prezenþi cu pro-
dusele lor în unele supermarketuri,
pentru cã înregistrau cheltuieli mai
mari decât profitul: cu cât livrau mai
mult, cu atât ieºeau în pierdere mai
mare. Mai nou, pe acest segment,
lanþurile de magazine ºi-au creat bru-
tãrii proprii.

Producãtorii locali au, oricum,
un grad redus de performanþã, se
lovesc de o concurenþã cu produ-
cãtorii strãini ºi se aflã sub o pute-
re de negociere superioarã a mari-
lor retaileri. De ce nu vorbeºte mi-
nistrul Agriculturii de producþia dis-
persatã a fermierilor români expuºi
frecvent fluctuaþiilor pieþei? El su-
gereazã cã a asociere a fermierilor
noºtri ar fi o soluþie oportunã pen-
tru a negocia de pe alte poziþii cu
hipermarketurile. Dar nu ni se fur-
nizeazã ºi mijloacele concrete prin
care se poate ajunge la acest dezi-
derat. Parcã ar fi în campanie elec-
toralã! Promisiuni ºi viziuni de fi-
nal. Nu ºi paºii concreþi.

Ne resemnãm noi, cei care am
inventat plânsul la oaie, ºi dacã ne
trece cumva prin minte sã nu mai
cãlcãm pragul multinaþionalelor ali-
mentare ºi sã credem, naiv, cã din
pieþele de cartier luãm produse ro-
mâneºti înseamnã cã tehnicile de
manipulare ºi-au atins scopul. Pã-
trunjelul e falnic precum stuful de
Deltã, zarzavatul ºi legumele, cu
foarte mici excepþii, nu au vãzut la
rãdãcinã niciun gram de pãmânt
doljean, iar comercianþii autohtoni
sunt urbanizaþi de când se ºtiu pânã
la ultima secvenþã de ADN propriu.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU
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Uniunea Europeanã nu poate lãsa
Grecia “sã plonjeze în haos” în faþa
afluxului de migranþi, a subliniat can-
celarul german Angela Merkel, în
contextul în care mii de migranþi sunt
blocaþi pe teritoriul grec dupã închi-
derea frontierelor în Balcani. Grecia
a avertizat cã numãrul migranþilor blo-
caþi pe teritoriul sãu riscã sã se tri-
pleze, în martie, ºi sã atingã 70.000,
din cauza cotelor impuse de cãtre
þãrile din Balcani migranþilor care vor
sã se stabileascã în Europa Occiden-
talã. “Puteþi sã credeþi, serios, cã þã-
rile din (zona) euro au luptat pânã la
ultima pentru ca Grecia sã rãmânã în
(zona) euro (...) pentru ca, un an mai
târziu, sã lãsãm Grecia sã plonjeze în
haos?”, a declarat ea într-o emisiune
a postului public ARD, îndemnând ca
Atena “sã nu fie abandonatã astfel”. “Datoria ºi
obligaþia mea este ca aceastã Europã sã gãseascã
un drum comun”, a spus Merkel, cu o vervã
neobiºnuitã, subliniind cã se aflã în contact, în
mod regulat, cu premierul grec Alexis Tsipras.
Cancelarul austriac Werner Faymann a sporit
tensiunile duminicã, acuzând Atena cã se com-
portã “ca o agenþie de turism”, lãsându-i pe

Forþe

guvernamentale

siriene preiau

controlul,

de la ISIS,

asupra unui drum

strategic cãtre Alep
Forþe guvernamentale

siriene au reuºit sã preia
controlul asupra unui drum
cãtre Alep folosit de cãtre
amatã, dupã ce au câºtigat
teren în faþa jihadiºtilor din
cadrul grupãrii Stat Islamic
(SI), potrivit unui ONG ºi
presei de stat. Confruntãri
armate între membri ai
forþelor guvernamentale ºi
luptãtori din cadrul grupãrii
jihadiste continuau sã aibã
loc în sud-vestul provinciei
Alep, potrivit Observatorului
Sirian pentru Drepturile
Omului, o organizaþie
nonguvernamentalã (ONG)
cu sediul în Marea Brita-
nie.Potrivit televiziunii
siriene de stat, militari
deminau acest drum, care
traverseazã localitatea
Khanaser. Armata a fost
nevoitã sã foloseascã aceastã
rutã pentru a ajunge la
Alep, deoarece insurgenþi
controleazã autostrada care
traverseazã oraºul, situatã
mai la vest.

China: Zece copii

au fost înjunghiaþi

în faþa unei ºcoli
Un bãrbat înarmat cu un

cuþit a înjunghiat ieri zece
elevi, în sudul Chinei,
rãnind grav doi copii, dupã
care s-a sinucis, în ultimul
dintr-o serie de atacuri la
ºcoli în aceastã þarã, potri-
vit presei de stat. Atacatorul
a înjunghiat ºase bãieþi ºi
patru fete în faþa porþii unei
ºcoli primare din oraºul
Haikou, pe insula provincie
Hainan, potrivit site-ului de
microblogging al radiodifu-
zorului China Central
Television (CCTV). Copiii
au fost transportaþi la
spital, iar doi primeau
îngrijiri în urma unor rãni
grave, dar care nu le pun
viaþa în pericol, potrivit
CCTV. Poliþia a declanºat o
anchetã în legãturã cu ceea
ce a prezentat drept “un caz
penal violent provocat de
acþiuni extreme”, potrivit
aceleiaºi surse. Atacurile
violente sunt rare în China
- în comparaþie cu alte þãri,
însã în ultimii ani s-au
multiplicat atacuri cu
cuþitul ºi toporul, multe
dintre ele vizând copii.

Elveþienii au respins prin referendum princi-
piul expulzãrii infractorilor ºi criminalilor strãini
condamnaþi, marcând o înfrângere a Partidului
Popular Elveþian (SVP, extremã dreapta). O vic-
torie a taberei “DA” în acest scrutin federal ar
fi complicat relaþiile deja tensionate dintre Elve-
þia ºi Uniunea Europeanã, principalul sãu parte-
ner comercial. Potrivit rezultatelor finale, 59%
dintre participanþi s-au opus iniþiativei, perce-
pute ca un adevãrat test al sistemului juridic ºi
politic. “Destul cu semãnarea fricii”, a declarat
Flavia Kleiner, conducãtoarea unei largi platfor-
me politice opuse iniþiativei. SVP, cel mai pu-
ternic partid în Parlamentul elveþian, a prezen-
tat referendumul ca modalitate de reducere a
nivelului infracþionalitãþii. Propunerea supusã
votului alegãtorilor, redactatã de cãtre SVP, pre-

Aproximativ 300 de irakieni ºi
sirieni au încercat, ieri, sã rupã
gardul de la frontiera dintre Gre-
cia ºi Macedonia, pentru a protes-
ta împotriva reducerii numãrului
de imigranþi cãrora le este permis
sã ajungã pe teritoriul macedonean
pentru a-ºi continua cãlãtoria spre
nordul Europei. Dupã ce au rupt
cordonul format din poliþiºti greci,
imigranþii au invadat calea feratã
ºi au încercat sã rupã gardul de
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migranþi sã treacã liber. “Grecia a gãzduit anul
trecut 11.000 de solicitanþi de azil, iar noi 90.000.
Acest lucru nu trebuie sã se repete”, a declarat
Faymann, citat de presa austriacã. În contextul
disensiunilor europenilor în problema migraþiei,
Papa Francisc a îndemnat þãrile Uniunii sã gã-
seascã un “rãspuns unanim” ºi sã “repartizeze
în mod echitabil sarcinile” între ele. Papa a sa-

lutat duminicã, în timpul rugãciunii Ange-
lus, în Piaþa Sfântul Petru, “ajutorul gene-
ros” oferit Greciei ºi “celorlalte þãri din pri-
ma linie” ºi a estimat cã aceastã urgenþã
umanitarã “necesitã colaborarea tuturor na-
þiunilor”. În cãutarea unui ipotetic “con-
sens” în gestionarea crizei care divizeazã
Europa ca niciodatã pânã acum, preºedin-
tele Consiliului European Donald Tusk ur-
meazã sã efectueze vizite, în perioada 1-3
martie, la Viena, Ljubljana, Zagreb, Skopje
ºi Atena, înaintea summitului UE-Turcia de
pe 7 martie. Miza reuniunii a fost prezenta-
tã de cãtre comisarul european însãrcinat
cu Migrarea Dimitri Avramapoulos, care a
avertizat cã Europa se îndreaptã cãtre un
“dezastru” în cazul unei lipse de “conver-
genþã” la acest summit, la Bruxelles. În
opinia lui Merkel, discuþiile vor viza mo-
dul de “restabilire a sistemului (liberei cir-

culaþii) Schengen pas cu pas, cu Grecia”. Gre-
cia pare însã sã conteze pe o scãdere a aflu-
xului migranþilor dinspre Turcia. Mai la vest,
Italia se teme de un “efect de ricoºeu”, potri-
vit procurorului regional din Lecce, în Puglia,
ºi se pregãteºte sã facã faþã unui posibil aflux
de migranþi aflaþi în cãutarea unei noi rute cã-
tre Europa de Nord.

Imigranþii au încearcat sã rupã gardul la frontiera dintre Grecia ºi Macedonia
sârmã ghimpatã de la frontiera în-
tre Grecia ºi Macedonia. Circa
5.500 de imigranþi sunt blocaþi la
graniþa greco-macedoneanã, dupã
ce Macedonia a restricþionat ac-
cesul acestora pe teritoriul þãrii, iar
mai mulþi au început sã protesteze
sâmbãtã dimineaþã, solicitând per-
misiunea de a trece frontiera. Cir-
ca 150 de imigranþi erau, sâmbãtã
dimineaþã, în apropierea gardului
de la frontierã, scandând “Deschi-

deþi frontiera”, pentru a trece pe
teritoriul Macedoniei ºi a-ºi conti-
nua cãlãtoria pe ruta balcanicã.
Macedonia a restricþionat accesul
imigranþilor la frontiera cu Grecia
joi noapte, când a permis trecerea
a 50 de imigranþi Slovenia, Croaþia
ºi Serbia au impus mãsuri simila-
re, dupã ce Austria a anunþat in-
troducerea unor cote zilnice de
imigranþi care permit un maximum
de 3.200 de sosiri. Aproximativ
70.000 de migranþi ºi refugiaþi ar
putea rãmâne blocaþi pe teritoriul
Greciei în sãptãmânile viitoare, din
cauza consolidãrii controalelor
impuse la frontiere de cãtre þãri din
Balcani ºi Europa Centralã, averti-
zeazã ministrul grec al Migraþiei.
“Estimãm cã numãrul persoanelor
blocate în þara noastrã ar putea fi
între 50.000 ºi 70.000. Eu cred cã
acest lucru se va întâmpla luna vii-
toare”, a declarat, duminicã, Yan-
nis Mouzalas. Aproximativ 22.000
de migranþi ºi refugiaþi se aflã în
prezent pe teritoriul grec, a adãu-
gat el.  NATO a propus sãptãmâna

trecutã implementarea unui plan de
luptã împotriva organizaþiilor de
traficanþi care opereazã la Marea
Egee, între Turcia ºi Grecia. Acest
plan vizeazã un schimb de infor-
maþii între Paza de Coastã greacã,
turcã ºi Agenþia europeanã pentru
protecþia frontierelor externe
(Frontex). Obiectivul acestui plan
este sã limiteze afluxul de migranþi
care tranziteazã Turcia ºi încear-
cã sã ajungã în Uniunea Europea-
nã. “Dacã planul NATO este pus
în aplicare, ar urma sã reducã flu-
xul migranþilor cu aproximativ
70%”, a estimat Yannis Mouza-
las, recunoscând cã va fi imposi-
bilã o oprire totalã a fluxurilor mi-
gratorii. Grecia le-a cerut parte-
nerilor sãi UE un ajutor financiar
de urgenþã, pentru a face faþã
acestei crize fãrã precedent, a
precizat Mouzalas, fãrã sã preci-
zeze valoarea. Atena solicitã, în-
tre altele, corturi, pãturi, saci de
dormit, vehicule de transport ºi
ambulanþe, a declarat reprezen-
tantul Guvernului grec.

vedea expulzarea sistematicã a tuturor reziden-
þilor strãini condamnaþi în Elveþia, dupã ispãºi-
rea pedepselor în cazul unor fapte penale grave
precum crima, violul sau jaful armat, sau dupã
douã condamnãri în mai puþin de zece ani pen-
tru infracþiuni ca furtul prin efracþie sau depã-
ºirea vitezei legal admise. Aceste mãsuri ar fi
vizat în special imigranþii de generaþia a doua
sau a treia, care riscau sã fie trimiºi înapoi în
þãrile de origine, chiar dacã nu mai vorbesc limba
ºi nu mai legãturi acolo. “Este un semnal din
partea unei largi pãrþi a societãþii civile potrivit
cãruia Elveþia este o þarã de succes atunci când
apãrã diversitatea”, a declarat Kleiner. Aproape
un sfert dintre cei 8,3 milioane de locuitori sunt
de origine strãinã, al doilea nivel în Europa dupã
Luxemburg. Liderul SVP Toni Brunner a aver-

tizat cã partidul sãu va urmãri îndeaproape ho-
tãrârile judecãtoreºti pentru a vedea dacã creº-
te numãrul extrãdãrilor. În baza actualei legi
penale, 500 de infractori strãini au fost expul-
zaþi din þarã anul trecut. Iniþiativa SVP ar fi con-
dus la 10.200 de expulzãri, potrivit Biroului
Naþional elveþian de Statisticã. Relaþiile dintre
Uniunea Europeanã ºi Elveþia, care nu este stat
membru, au fost tensionate în urma unui refe-
rendum SVP privind limitarea migraþiei din UE,
dar ºi din afara acesteia, adoptat cu un rezultat
strâns în 2014. SVP plãnuieºte deja un nou re-
ferendum, care ar putea tensiona ºi mai mult
relaþiile diplomatice ale þãrii. Iniþiativa se numeºte
“Legea elveþianã în loc de judecãtori strãini” ºi
vizeazã sã impunã legislaþia naþionalã deasupra
obligaþiilor juridice internaþionale ale Elveþiei.

Elveþienii au respins expulzarea strãinilor condamnaþi
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Anunþul tãu!
Comuna Teasc cu sediul în Comuna
Teasc, sat Secui, str. Bechetului, nr. 197,
face cunoscut cã în ziua de 25.03.2016,
ora 10.00, în sala de consiliu a Primãriei
Comunei Teasc va avea loc licitaþia pu-
blicã deschisã pentru vânzarea unui imo-
bil teren ºi construcþie Sediu CAP Secui
proprietatea privatã a comunei Teasc. 1.
Denumirea imobilului, caracteristici prin-
cipale: Imobilul situat administrativ în sat
Secui, comuna Teasc, str.Bechetului, nr.
123 reprezintã o parcela de teren cu su-
prafaþa de 651mp ce aparþine domeniu-
lui privat al comunei Teasc, situat în in-
travilanul comunei, conform H.C.L. nr. 30/
22.07.2013 ºi o construcþie Sediu CAP
Secui în suprafaþã desfãºuratã de 188mp.
Imobilul teren este înscris în CF nr. 30430
UAT Teasc, cu nr.cad 30430, având des-
tinaþia teren intravilan cu suprafaþa totalã
de 651mp. 2. În vederea participãrii la lici-
taþie ofertanþii vor achiziþiona documen-
taþia de participare la licitaþie achitând
contravaloarea acesteia, în cuantum de
50 lei precum ºi garanþia de participare la
licitaþie în sumã de 500 lei la casieria din
cadrul Primãriei com. Teasc. 3. Ofertele
se vor depune pânã la data de -
24.03.2016 inclusiv, ora 15.00. 4.Preþul
minim de pornire al licitaþiei, stabilit con-
form raportului de evaluare, este de: a)
4.125 Euro, fãrã TVA, pentru construc-
þie; b) 1.292 Euro, fãrã TVA, pentru tere-
nul aferent. 5. Eventualele oferte depuse
dupã data de 24.03.2015 ora 15.00 sunt
excluse de la licitaþie. 6. În cazul ofertelor
financiare aflate sub valoarea preþului de
pornire al licitaþiei, Comisia de licitaþii va
lua act de ele, fiind luate în considerare
doar pentru o eventualã negociere direc-
tã, dacã se va ajunge la aceastã situaþie.
7. Ofertantul poate fi reprezentat ºi prin
alte persoane împuternicite în baza unei
procuri autentificate la notarul public,
care se va anexa la dosar. 8. Preþul de vân-
zare adjudecat va fi cel puþin egal cu cel
înscris la pct.4 ºi se va achita integral la
data întocmirii contractului de vânzare
cumpãrare. 9. Clarificãri în vederea întoc-
mirii dosarului de participare la licitaþie
se pot obþine de la sediul Primãriei com.
Teasc, str. Bechetului, nr. 197, judeþul Dolj.

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.

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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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.

Anunþul tãu!
SC ALE-QUESIMI PROPERTIES

SRL cu sediul in Sat Preajba, Comu-
na Malu Mare, Strada Mesteacãnu-
lui, nr.37, Judeþul Dolj anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii soli-
citãrii de obþinere a autorizaþiei de
mediu privind activitatea Cod CAEN
5520 – Facilitãþi de cazare pentru
vacanþe ºi perioade de scurtã dura-
tã, ce se va desfaºura la punctul de
lucru situat în Sat Preajba, Comuna
Malu Mare, Strada Castanilor, nr. 9,
Judeþul Dolj. Informaþiile privind  po-
tentialul impact asupra mediului pot
fi consultate la sediul APM Dolj, Cra-
iova, str. Petru Rareº, nr. 1, zilnic în-
tre orele 9-14. Observaþiile publicu-
lui se primesc zilnic la sediul APM
Dolj pânã la data de 17.03.2016.
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ANIVERSÃRI
Conducerea ºi co-
lectivul Colegiului
Tehnic, C. D. Neni-
þescu – Craiova îi
ureazã doamnei
profesoare VAVA
DANIELA multã sã-
nãtate ºi bucurii
alãturi de copii ºi
nepoþi, cu ocazia
pensionãrii.

OFERTE SERVICIU
Angajez vânzãtoare
Electroputere Mall. Te-
lefon: 0771/780.018.
Salon de înfrumuse-
þare angajeazã per-
soanl frizerie - coafu-
rã, manichiurã - pedi-
chiurã, cosmeticã. Te-
lefon: 0764/125.224.

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

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la domi-
ciliu 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
Dristor). Telefon:
0724/167.883.
Vând garsonierã
Bucureºti, ªoseaua
Panduri (vis-a -vis de
Spitalul Clinic Pan-
duri) 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 camere în Sina-
ia. Telefon: 0722/
963.871.
Amaradiei 2 came-
re decomandate etaj
1. Telefon: 0763/
857.756.
Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentralã,
coloanã apã sepa-
rat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. Telefon: 0746/
660.001.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4
camere, bilateral, ul-
tracentral. Telefon:
0721/290.286.
Vând apartament
3 camere deco-
mandate Brazdã
parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor + de-
pendinþe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 5500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.

Casã mare boie-
reascã cu toate utili-
tãþile superîmbunã-
tãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.
Vând casã 250 mp
ºi curte 500 mp re-
novatã, în localitatea
Segarcea. Telefon:
0764/366.984.
Casã bãtrânescã
(nelocuibilã) sat Do-
bromira, 3700 mp.
25000 lei, negociabil
Telefon: 0744/ 648.927;
0741/ 197.391
Vând casã comuna
Periºor,  cadastru, te-
ren 2000 mp, fântâ-
nã în curte, vie, pomi
fructiferi + Anexe,
zonã centralã. Tele-
fon: 0751/035.819;
0730/ 366.954.
VÂND casã, cartier
Romaneºti, str. Bu-
cura, nr. 86A. Tele-
fon: 0761/449.236.
Proprietar vând casã
nouã Bordei + 700
m.p. curte, vie + pomi
sau schimb cu aparta-
ment + diferenþã. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând casã nouã
Bordei cu 700 m te-
ren vie, pomi sau
schimb cu aparta-
ment + diferenþa. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
418.864.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon: 0722/
297.009.
Vând casã boie-
reascã mare - cen-
tral, pretabilã clinicã,
pensiune, firmã. Te-
lefon: 0741/219.483.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

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.
TERENURI

Vând teren agricol
2,65 ha pe raza co-
munei Mârºani, ca-
dastru, taxe la zi, preþ
3000 euro/ha. Tele-
fon: 0766/694.623
Vând – sau schimb
teren intravilan
4300 mp la 10 km
de Craiova, cadas-
tru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
VÂND teren împrej-
muit 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) deschide-
re 270 m. Telefon:
0770/842.054.
Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua
Naþionalã Craiova-
Bechet, localitatea
Secui. Preþ convena-
bil. Telefon: 0764/
214.269.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000
Euro. Telefon: 0752/
641.487.

Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrej-
muit, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând auto Volkswa-
gen Golf 4 din 2002,
înmatriculat în Ro-
mânia, benzinã. De-
talii la telefon: 0768/
954.944.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 1 martie 2016

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

RENAULT Fluence,
noiembrie 2010,
60.000 km, 110 CP,
benzinã, unic proprie-
tar, 6.800 Euro, echi-
pare full-option. Tele-
fon: 0727/620.091.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar- de
nouã, super întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; -
An fabricatie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzina; Euro 4;
- Aer Conditionat; 6
airbaguri; - Geamuri
Electrice; Inchidere
centralizata; ABS;
Servodirectie; Xe-
non; - Interior recaro;
Pret 2700 Euro, ne-
gociabil. Relatii la te-
lefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând car bãtrânesc,
original, stare foarte
bunã, pretabil terase,
grãdini. Telefon:
0729/033.903.
Vând radio MPT
Sony 4x45w, USB,
telecomandã, în ga-
ranþie. Telefon: 0723/
984.309.
Vând 1 loc de veci
Cimitir Lascãr Catar-
giu - Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând COMBINÃ
CP.12 ºi LADA 1025
(eventual suban-
samble). Telefon:
0730/304.591.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/ 943.220.

Vând maºinã de cu-
sut Ileana, maºinã
Singer, casã de mar-
cat Samsung pentru
firme. Telefon: 0727/
884.205.
Vând robot (PLANE-
TARIA) 3 funcþii mar-
cã germanã, hainã
de piele de cãprioa-
rã nouã lungã. Tele-
fon: 0752/236.667.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pan-
tofi militari noi piele
negru, piese Dacia
noi, calculator instrui-
re copii prin televo-
zor, telefon Eboda
sigilat, piei bovinã ºi
oaie vopsite. Telefon:
0735/445.339.
Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse, bocanci
din piele mãrimea 43
îmblãniþi. Telefon:
0771/385.734.
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã
ora 16.00.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu  20
litri noi, reductor oxi-
gen sudurã, alterna-
tor 12vV nou, arzã-
toare gaz sobã D
600.  Telefon: 0251/
427.583.
Vând bicicletã copiii
cu 3 roþi - 60 lei ne-
gociabil, cãruþ copil
sport - 50 lei. Telefon:
0351/181.202.
Vând hotã nouã,
mãturã electricã. Te-
lefon: 0351/459.314.

Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând maºini de trico-
tat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat.
Telefon: 0745/
589.825.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Calorifere fontã – 10
lei elementul, televi-
zor color Philips 100
lei, bicicletã copii 50
lei, 2 gropi fãcute
Romaneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circu-
lar. Preþ bun. Telefon:
0745/589.825.
Vând cãruþ sport co-
pii, maºinã de spãlat
Alba Lux, barcã arti-
zanalã, camerã auto.
Telefon: 0351/
181.202; 0773/
970.204.
Vând convenabil
sau scimb cu un ca-
lorifer de fontã folo-
sit un calorifer de ta-
blã 1,20 / 0,60 nefo-
losit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând loc de veci
cimitirul Sineasca
– Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon:
0764/271.285.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Inchiriez duplex
P+1 cu 9 camere ,
cu 1 ha teren Brã-
deºti. Telefon: 0744/
530.451.
Închiriez camere la
casã (zona Bres-
tei). Telefon 0762/
484.755; 0351/
464.628.
Închiriez apartament
3 camere mobilat cu
centralã, zona A,
Ciupercã, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0251/
510.581.
Uscãtorie Bloc O 14
str. Spania. Telefon:
0752/ 508.508.

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.

Domn ,44- servici,
permis auto, doresc
doamnã cu locuinþã
fãrã obligaþii, pentru
cãsãtorie. Telefon:
0764/816.927.
Caut doamnã se-
rioasã  vârsta 45-55
ani pentru prietenie -
cãsãtorie. Telefon:
0785/103.411.
Sãgetãtor 62 ani vã-
duv, pensionat 1,80/
85, plãcut, doresc
doamnã 55-62 ani,
cu locuinþã. Telefon:
0720/ 582.934.

DIVERSE
Menajerã pentru curã-
þenie generalã aparta-
ment, o zi / sãptãmâ-
nã. Vârsta peste 50 ani
din Craiova. Telefon:
0727/ 226.367.
Singura argintãrie
din Craiova, situatã în
ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon:
0351/423.493.

Caut 2 persoane se-
rioase pentru amena-
jarea unei grãdini. Te-
lefon: 0727/884.205.

PIERDERI
PIERDUT Certificat
Constatator punct de
lucru nr. 22677 din
05.05.2010 pe nu-
mele II MITRICÃ
CORNEL. Se decla-
rã nul.
PIERDUT Certificat
de înregistrare pe
numele Sfîrîialã
N.Georgel Întreprin-
dere Individualã. Se
declarã nul.
Pierdut Legitimaþie
de Veteran ºi Vãdu-
ve de Veteran de
rãzboi pe numele
Popescu Ana din
Craiova - Popescu
Maria din Sopot -
Rãdulescu Elena din
Craiova- Popescu
Gheorghiþa din ªim-
nicu de Sus – Neaþu
Constantin din Mis-
chii, Cocîlnau  Flori-
ca din Brabova. Se
declarã nule.
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SCM U Craiova a dat o palmã
baschetului, duminicã searã, la
Oradea, alegând, din neputinþã
sau din alte motive – orice ar fi
fost, nu reprezintã o scuzã, sã
încheie penibil, cu ºase eliminãri
“cãutate”, un meci controlat auto-
ritar de gazde, scor  98-76 (23-15,
23-20, 26-17, 26-24).

A fost a doua înfrângere conse-
cutivã în tot atâtea etape trecute din
partea secundã a campionatului,
dupã sincopa de la Polivalentã, cu
U-Banca Transilvania Cluj, 61-74.

Mladen Pantic a fost cel mai bun
realizator al Craiovei pe terenului
liderului la zi al ierarhiei, sârbul tre-

Dincolo de orice explicaþie,

Craiova se umple de ruºine la OradeaCraiova se umple de ruºine la OradeaCraiova se umple de ruºine la OradeaCraiova se umple de ruºine la OradeaCraiova se umple de ruºine la Oradea
Conduºi la 20 de puncte înaintea ultimului sfert, alb-albaºtrii au fost protagoniº-
tii unui final de neexplicat. Nu mai puþin de ºase jucãtori au fost eliminaþi dupã

faulturi intenþionate, iar SCM U a încheiat meciul cu un om mai puþin pe parchet.
Ieri, la sediul clubului, a avut loc o ºedinþã cu reprezentanþii echipei, cu mai

multe detalii urmând a reveni în numãrul viitor.

Grupa 1-6
CSM CSU Oradea – SCM U CRAIOVA 98-76, U-Banca Transilvania

Cluj – Steaua CSM Eximbank 72-76, BC Mureº Tg. Mureº – CSU Atlas-
sib Sibiu (s-a jucat asearã).

1. Oradea 19/5 43
2. Steaua 17/7 41
3. U-BT Cluj 16/8 40
4. CRAIOVA 14/10 38
5. BC Mureº 14/9 37
6. Sibiu 13/10 36

Grupa 7-12
BC SCM Timiºoara – CS Gaz Metan Mediaº 86-84, CS Energia Tg.

Jiu – CS Phoenix Galaþi 81-89, CS Dinamo Bucureºti – BCMU Piteºti
67-61.

1. Dinamo 12/12 36
2. Tg. Jiu 10/14 34
3. Galaþi 10/14 34
4. Piteºti 9/15 30
5. Timiºoara 6/18 30
6. Mediaº 3/21 27
BCMU Piteºti a început campionatul cu o penalizare de trei puncte.
- Primele douã echipe din grupa 7-12 se alãturã echipelor din grupa 1-

6 ºi se va forma play-off-ul, unde se vor juca trei tururi (sferturi, semi-
finale ºi finala), dupã regula “:cel mai bun din 5 partide”.

- În play-off-ul Ligii Naþionale de baschet masculin, echipele se vor
împerechea dupã cum urmeazã: Locul 1 – cu 8, 2 cu 7, 3 cu 6 ºi 4 cu 5

- Echipele rãmase pe locurile 9-12 nu vor mai juca, pãstrându-ºi pozi-
þiile din clasamentul grupei 7-12.

cându-ºi în cont 13 puncte. Au ur-
mat, la rând, Radenko Pilcevic
(11p), Florin Popa (10p), Cãtãlin
Burlacu (9p), Travis Bureau, Dor-
de Micic, Bogdan Popescu (toþi cu
8 puncte), Darius Hargrove (7p),
Andrei Damian (2p). Vlad Negoi-
þescu a fost singurul jucãtor din
lot care n-a reuºit vreun punct.

Runda viitoare, Craiova joacã
vineri (19:45, în direct la Digi
Sport), tot în deplasare, cu Stea-
ua CSM Eximbank Bucureºti.

“E o lipsã crasã de respect”
Cristian Achim, antrenorul

principal al lui CSM Oradea, a

spus la conferinþa de presã de la
finalul partidei cã ce au fãcut ju-
cãtorii Craiovei în sfertul al pa-
trulea a fost „absolut ruºinos”.

„În legãturã cu sfertul 4, mi
se pare absolut ruºinos ceea ce
s-a întâmplat. Este o lipsã crasã
de respect a echipei din Craiova.
Începând cu antrenorul echipei
din Craiova, întrucât el a dictat
aceastã miºcare. Este o lipsã de
respect adresatã competiþiei din
România. Este o lipsã de respect
adresatã adversarului. Însã în pri-
mul rând este o lipsã de respect
pe care au arãtat-o publicului
prezent în salã ºi publicului din

þarã care au urmãrit partida la te-
levizor. Nu este treaba mea sã iau
mãsuri sau sã judec, însã pot sã-
mi expun punctul de vedere în
legãturã cu lucrurile la care a fost
supusã echipa mea în sfertul 4.
Sunt de pãrere cã o astfel de ati-
tudine trebuie sancþionatã întru-
cât este dãunãtoare imaginii aces-
tui sport.

Craiova a  încercat  pr in
aceastã abordare sã mute aten-
þia de la o înfrângere pe teren,
cât se poate de categoricã, la
alte lucruri. Sã nu ofere satis-
facþie nici echipei, nici publicu-
lui, nimãnui. Asta a fost dorinþa

lor, care de fapt a izvorât din
neputinþã.

Pe parcursul celor 30 minute
în care s-a jucat baschet, am
fost net superiori. Sigur, ei au
avut niºte absenþe, dar asta nu e
problema noastrã. Noi am încer-
cat sã jucãm cât mai bine ªi dacã
sfertul 4 s-ar fi desfãºurat în
condiþii normale am fi câºtigat
meciul la o diferenþã mai mare
decât aceasta. Mã bucur cã nu
s-a accidentat nimeni, pentru cã
acesta era un alt pericol, în con-
diþiile date”, a spus, printre alte,
Achim, citat de site-ul oficial al
echipei bihorene.

Simona Halep a coborât, oficial, de ieri dimineaþã,
pe locul 5 în ierarhia WTA, jucãtoarea din România
aflându-se la a treia cãdere consecutivã din 2016.

Dupã eliminarea prematurã de la Qatar Open, de
sãptãmâna trecutã, constãnþeanca a cedat poziþia a 4-
a Garbinei Muguruza (Spania). Cele douã sunt des-
pãrþite de 86 de puncte, 4.745 faþã de 4.831. Podimul
mondial este alãcãtuit din Serena Williams (SUA, 9.245

Halep a coborât pe locul 5 în clasamentul WTA
puncte), Angelique Kerber (Germania, 5.700 puncte)
ºi Agnieszka Radwanska (Polonia, 5450 puncte).

Altfel, Halep, a regresat douã poziþii ºi în clasa-
mentul Road to Singapore, de pe 68 pe 70. Ultima
cãdere vine la 18 luni dupã ce Halep a ajuns pe cea
mai importantã poziþie din cariera sa: locul 2, atins pe
11 august 2014.

Cu 1380 de puncte, Monica Niculescu este a doua
cea mai bine clasatã jucãtoare din
România ºi a urcat trei poziþii, pe 34,
dupã ce a atins optimile turneului de
la Doha. Cu 1345 de puncte Irina
Begu se menþine pe poziþia 36, iar
Alexandra Dulgheru a coborât de pe
locul 57 pe 67, cu 900 de puncte.
Celelalte 4 românce din top 200 au
cãzut ºi ele câteva poziþii. Andreea
Mitu a picat de pe 107 pe 110, cu
616 puncte, Patricia Þig de pe 124
pe 126, cu 448 puncte, Sorana Cîr-
stea, de pe 153 pe 155, cu 364 de
puncte, iar Ana Bogdan, de pe 156
pe 162, cu 344 puncte.

Doar douã sportive din România
au mai ajuns în top 10 WTA: Irina
Spârlea, locul 7 în 1997, ºi Virginia
Ruzici, locul 8 în 1979.

DIGI SPORT 1
22:00 – FOTBAL

Spania – La Liga:
Atletico Madrid –
Sociedad.

DIGI SPORT 2
18:00 – HOCHEI –

Cupa României:
Steaua – Sport Club
Miercurea Ciuc /
22:00 – FOT-
BAL Italia –
Cupa: Milan –
Alessandria.

DIGI SPORT 3
23:00 – FOTBAL

Spania – La Liga: Las
Palmas – Getafe.

DOLCE SPORT 1
21:45 – FOTBAL Anglia –

Premier League: Norwich –
Chelsea.

DOLCE SPORT 2
22:00 – FOTBAL Spania – La

Liga: Atletico Madrid – Sociedad.
EUROSPORT 1
21:45 – FOTBAL Anglia –

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

Premier
League: Sunderland – Crystal
Palace.

EUROSPORT 2
19:00 – FOTBAL Polonia –

Ekstraklasa: Podbeskidzie
Bielsko-Biala – Gornik Leczna /
21:00 – FOTBAL Germania –
Bundesliga: Hannover – Wol-
fsburg.

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 24-A
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Straton – Nu prea a avut ce
apãra. Clujenii au avut douã mari
ocazii, una la care Jakolis a ºutat
puþin de pe lângã poartã ºi golul, la
care Straton nu a avut vreo vinã.
Portarul Craiovei a avut o evoluþie
decentã în 2016, mai bunã faþã de
cea din cantonamentele în Antalya,
dar rãmâne deficitar la reflexe ºi la
ieºirile pe centrãri. De altfel, la faza
premergãtoare golului, Straton
putea sã iasã fãrã probleme sã prin-
dã mingea trimisã de la mare dis-
tanþã pe 6 metri.

Dumitraº – Urcãrile sale au fost
dese, dar nu s-au mai finalizat cu
centrãri utile. În apãrare ºi-a fãcut
treaba.

Acka – Pânã sã se accidenteze
a fost depãºit la toate duelurile aeri-

1. Astra 26 14 9 3 42-29 51
2. Dinamo 26 13 9 4 36-24 48
3. Viitorul 25 13 7 5 48-27 46
4. Steaua 26 12 8 6 35-25 44
5. Pandurii 25 12 8 5 32-25 44
6. ASA 26 9 11 6 27-21 38
7. CSMS Iaºi 26 9 10 7 22-25 37
8. Craiova 26 8 7 11 26-27 31
9. CFR Cluj 26 9 10 7 31-25 27
10. Botoºani 26 6 8 12 30-35 26
11. ACS Poli 26 5 10 11 24-35 25
12. Voluntari 26 5 9 12 28-42 24
13. Concordia 26 3 8 15 22-46 17
14. Petrolul 26 2 8 16 17-34 8

CFR Cluj este penalizatã cu 10 puncte, iar Petrolul cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

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

ACS Poli – Petrolul 1-0
A marcat: Bãrbuþ 42.
“U” Craiova – CFR Cluj 0-1
A marcat: Bud 79.
ASA – FC Botoºani 1-0
A marcat: Þucudean 14.
Steaua – CSMS Iaºi 1-1
Au marcat: Stanciu 46 / Golubovic 25.
Concordia – FC Voluntari 1-2
Au marcat: Milevsky 53 – pen. / Þâru 41, Vl. Achim 86.
Astra – Dinamo 1-1
Au marcat: Florea 69  / Rotariu 62.
Meciul Viitorul – Pandurii s-a jucat asearã.

Play-out, etapa I, 5 martiePlay-out, etapa I, 5 martiePlay-out, etapa I, 5 martiePlay-out, etapa I, 5 martiePlay-out, etapa I, 5 martie
”U” Craiova - FC Voluntari
Chiajna - ACS Poli
FC Botoºani – Petrolul
CSMS Iaºi - CFR Cluj

Clasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-off

1. Astra 0 0 0 0 0-0 26
2. Dinamo 0 0 0 0 0-0 24
3. Viitorul 0 0 0 0 0-0 23
4. Steaua 0 0 0 0 0-0 22
5. Pandurii 0 0 0 0 0-0 22
6. ASA 0 0 0 0 0-0 19

Pandurii ºi Viitorul pot pleca cu mai multe puncte,
în funcþie de rezultatul de asearã.

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

1. CSMS Iaºi 0 0 0 0 0-0 19
2. Craiova 0 0 0 0 0-0 16
3. CFR Cluj 0 0 0 0 0-0 14
4. Botoºani 0 0 0 0 0-0 13
5. ACS Poli 0 0 0 0 0-0 13
6. Voluntari 0 0 0 0 0-0 12
7. Concordia 0 0 0 0 0-0 9
8. Petrolul 0 0 0 0 0-0 4

Madson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicolMadson, din nou ridicol

Prima reprizã a meciului cu
CFR Cluj a fãcut trei victime în
rândul jucãtorilor Universitãþii
Craiova, Iliev, Mateiu ºi Acka
accidentându-se ºi nemaiconti-
nuând jocul. Dintre cei trei, cea
mai serioasã problemã ar avea-
o cãpitanul Valentin Ivanov
Iliev, la el fiind vorba de o reci-
divã, în urma unui RMN urmând
sã se constate cât de gravã este
accidentarea la genunchi ºi cât
timp va petrece în afara tere-
nului. Folosirea sa în partida cu
FC Voluntari este exclusã. Alex
Mateiu a efectuat deja rezonan-
þa magneticã, care a relevat o
entorsã de gradul întâi la ge-
nunchi. În funcþie de câte zile
de pregãtire va prinde înaintea
meciului cu FC Voluntari, deci
ºi de programarea partidei, se
va decide ºi dacã mijlocaºul va
putea face parte din lot, exis-
tând totuºi premise sã revinã.
Ivorianul Stephane Acka are
ºanse mari sã joace în prima

ene de Cristian Lopez, în urma
unuia dintre ele apãrând ºi ocazia
imensã a lui Jakolis. Ivorianul a fost
împins de Lopez în Straton la faza
în care s-a lovit destul de rãu.

Iliev – A pus piciorul într-o con-
trã puternicã în debutul jocului ºi
i-a recidivat accidentarea.

Vãtãjelu – A avut o evoluþie ok,
cu excepþia unor centrãri-lumâna-
re, care nu-l caracterizeazã.

Mateiu – I s-a conferit rolul lui
Zlatinski ºi s-a descurcat bine pânã
la accidentare. I-a oferit o pasã utilã
lui Mãzãrache, pe culoar, în debu-
tul jocului, dar finalizarea n-a fost
pe mãsura fazei.

Ivan – N-a marcat anul acesta,
dar a confirmat cã este un jucãtor
important al echipei, se aºteaptã tot

mai multe de la el ºi beneficiazã de
marcaj aparte din partea adversa-
rilor. A executat bine lovitura libe-
rã din stânga, singura ocazie a Cra-
iovei din prima reprizã ºi l-a lansat
perfect pe Mãzãrache la cea mai
mare ºansã de gol a meciului.

Madson – A fost penibil în pri-
ma reprizã, defazat, greoi, impre-
cis, pe final ºi-a mai revenit.

Bancu – Evoluþie destul de con-
sistentã, atât în bandã, unde a în-
ceput, cât ºi în centru, unde a tre-
cut dupã ieºirea lui Mateiu.

Nuno Rocha – Nu a existat pe
teren, nu i-a ieºit nimic, nici nu a
încercat prea multe, una dintre cele
mai slabe prestaþii de când a venit
la Craiova. Dupã ieºirea lui Mateiu
a coborât uneori în linia medianã,
unde este folosit la naþionala Ca-
pului Verde, dar nici de acolo nu a
performat.

Mãzãrache – A avut douã oca-
zii de a marca, una în prima repri-
zã, când a tras cu dreptul mult pe
lângã poartã, lansat de Mateiu ºi
ºansa uriaºã la sprintul din debutul
pãrþii secunde, când a amânat fi-
nalizarea, a mai eliminat doi adver-
sari, dar a tras cu stângul pe lângã
poartã. Pãcat, dacã ar fi marcat un
nou gol ar fi prins mare încredere.
Oricum, este mai percutant decât
Curelea sau Herghelegiu.

Izvoranu – Intrat prematur în
joc, s-a descurcat bine ºi ca fun-
daº ºi în postura de cãpitan de echi-
pã.

Kay – S-a opus excelent la ºutul
care a precedat deschiderea sco-
rului, dar din pãcate a rãmas jos,
incomodat ºi de Cristian Lopez, ºi
l-a scos din ofsaid pe Bud, care a
marcat. A avut o evoluþie bunã, þi-
nând cont cã nu a avut meciuri în
picioare în perioada de pregãtire.

Bãluþã – Se aºteptau mai multe
de la el, dupã ce dezamãgise ca ti-
tular în partida de la Severin.

Acka ºi Mateiu au ºanse sã joace cu Voluntariul

etapã din play-out, dupã ce he-
matomul de la ochi a regresat
ºi fundaºul este aproape de a-ºi
relua antrenamentele. Totoda-
tã, la meciul cu FC Voluntari va
reveni ºi Hristo Zlatinski, care

ºi-a ispãºit etapa de suspenda-
re. Bulgarul Popov este ºi el
recuperat, însã el a pierdut o
parte a pregãtirii ºi revenirea sa
într-un meci oficial ar putea fi
amânatã.


