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Spitalul regional de la Craiova se menþine pe agen-
da Companiei Naþionale de Investiþii ºi are toate ºan-
sele sã fie construit în zona Aeroportului. Primarul
Lia Olguþa Vasilescu a spus cã a fost invitatã pentru o
discuþie informalã la Bucureºti, unde i s-au cerut re-
laþii referitoare la amplasamentul pe care va fi ridi-
cat. La rândul sãu, preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, a declarat cã va coopera întruto-
tul cu municipalitatea astfel încât spitalul sã fie con-
struit, autoritãþile judeþene punând la dispoziþie 20
de hectare la Hanul Doctorului.
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Dupã atentatele de la Paris
ºi Bruxelles, serviciile belgie-
ne de poliþie ºi de intelligen-
ce sunt sub lupã. Cum sunt
ele structurate? Cum circulã
informaþiile între ele? Unde au
apãrut blocaje? O Comisie
parlamentarã cautã rãspun-
suri... ºtiute, deºi atentatele
au lovit inima Bruxelles-ului.
Iar între atentatele de la ae-
roportul Zaventem ºi staþia de
metrou Maelbeek au trecut
73 de minute de indecizie,
dupã cum titreazã cotidianul
“Le libre Belgique” …

În prag de alegeri locale...
VVVVVela, localitateaela, localitateaela, localitateaela, localitateaela, localitatea
unde doljeniiunde doljeniiunde doljeniiunde doljeniiunde doljenii
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Crescãtorii de porcine primi bani
Mai sunt câtevaMai sunt câtevaMai sunt câtevaMai sunt câtevaMai sunt câteva
zile, când sezile, când sezile, când sezile, când sezile, când se
poate cerepoate cerepoate cerepoate cerepoate cere
ajutorul financiarajutorul financiarajutorul financiarajutorul financiarajutorul financiar

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã primeºte cereri
pentru ajutorul excepþional regle-
mentat de HG nr. 160/16 martie
2016 destinat crescãtorilor de
porcine, care deþin exploataþii auto-
rizate sanitar-veterinar de cãtre Au-
toritatea Naþionalã Sanitarã Veterinarã
ºi pentru Siguranþa Alimentelor pen-
tru creºterea, îngrãºarea ºi/sau re-
producþia porcinelor, înregistrate în
RNE.  Termenul limitã pentru solici-
tarea banilor este 8 aprilie a.c.

Dublul concert pentruDublul concert pentruDublul concert pentruDublul concert pentruDublul concert pentru
bandoneon, chitarã ºibandoneon, chitarã ºibandoneon, chitarã ºibandoneon, chitarã ºibandoneon, chitarã ºi
orchestrã de coardeorchestrã de coardeorchestrã de coardeorchestrã de coardeorchestrã de coarde
de Piazzolla, cude Piazzolla, cude Piazzolla, cude Piazzolla, cude Piazzolla, cu
muzicieni din Croaþiamuzicieni din Croaþiamuzicieni din Croaþiamuzicieni din Croaþiamuzicieni din Croaþia
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Bãsescu, votat
preºedinte al PMP
în unanimitate

Fostul preºedinte Traian
Bãsescu a fost ales în unanimi-
tate, ieri, lider al Partidului
Miºcarea Popularã, dupã ce un
rezultat similar s-a înregistrat
la congresul Miºcãrii Populare
din octombrie 2015. În favoa-
rea fostului ºef de stat au votat
480 de delegaþi. “În mod egal
îmi voi asuma responsabilitatea
ºi dacã rezultatele vor fi foarte
bune sau mai puþin bune. (...)
Am convingerea cã îmi voi
asuma rezultatele foarte bune
ale PMP în alegerile locale care
vor fi postamentul ca în
toamnã sã fim un partid care
va guverna România”, a
declarat Traian Bãsescu, dupã
anunþul alegerii sale în funcþia
de preºedinte al PMP. CEX
PMP a validat cu unanimitate
de voturi alegerea lui Eugen
Tomac în funcþia de preºedinte
executiv, a lui Siegrfried
Mureºan ºi Cristian Diacones-
cu ca  prim-vicepreºedinþi ai
formaþiunii ºi a lui Dorel
Onaca în funcþia de secretar
general al PMP. PMP a mai
validat componenþa Comisiei
de Cenzori ºi ai Comisiei de
Arbitraj ºi Integritate a partidu-
lui. ‘’La Curtea de Apel
Bucureºti fost respinsã înregis-
trarea MP, ceea ce înseamnã cã
ºi programul ºi conducerea ºi
statutul noii formaþiuni au fost
respinse. Ca atare, (...) vârful
partidului a demisionat ºi a
fost înregistrat ca reprezentând
conducerea noului partid. Prin
respingere trebuie sã reaºezãm
conducerea PMP, pentru cã
dacã organizaþiile teritoriale nu
au fost afectate, conducerea la
vârf a fost afectatã’’, a declarat
Traian Bãsescu în deschiderea
Colegiului Naþional PMP, care
precedã CEX formaþiunii.

‘’Sigur, nu are rost sã ne as-
cundem dupã deget. Riscul exis-
tã. Suntem în UE, participãm ac-
tiv la lupta împotriva terorismu-
lui. Lucrurile sunt þinute sub con-
trol, autoritãþile îºi fac treaba. Vi-
gilenþa este foarte mare’’, a spus
primul-ministru la Pro TV, între-
bat despre riscurile de atentat în
România, în contextul evenimen-
telor din Belgia. ‘’Serviciile cer
mai multe instrumente care sã le
permitã sã monitorizeze atent si-
tuaþia’’, a rãspuns Cioloº, între-
bat dacã serviciile cer mai multã
putere.

Premierul a admis însã cã
existã mai multe subiecte puse
în dezbatere de cãtre servicii
care “probabil vor reveni”. „Eu
cred cã, respectând aceste prin-
cipii de transparenþã în dezbate-
rea publicã, sunt câteva teme pe
care va trebui sã le punem din
nou în dezbatere sã vedem unde
punem cursorul pentru a nu îm-
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‘’O sursã bugetarã avutã în ve-
dere atunci când am formulat
amendamentele o reprezintã buge-
tul naþional, iar dacã vorbim de-
spre cum colectãm mai mulþi bani
la buget pentru a finanþa proiecte
strategice pentru România – ca de
exemplu creºterea demograficã –
atunci o sursã bunã ar putea fi re-
prezentatã de recuperarea integra-

Serviciile cer mai multe instrumente care sã
le permitã sã monitorizeze atent situaþia de
securitate, plângându-se în special de regle-

mentãrile privind cartelele prepay, a declarat
premierul Dacian Cioloº la Pro Tv.

piedica serviciile sã-ºi facã trea-
ba în mod corect fãrã sã facem
anumite excese ºi exagerãri în
ceea ce priveºte drepturile cetã-
þeneºti’’, a precizat Cioloº. ‘’Ei
(cei din servicii, n.r.) se plâng
apropo de cartelele prepay’’, a
subliniat el, adãugând cã o serie
de astfel de cartele din România
au fost folosite în pregãtirea unor
atentate din UE tocmai din cauza
prevederilor foarte laxe din le-
gislaþia româneascã.

‘’Înþeleg cã România e una
din puþinele þãri din UE care vin-
de cartele prepay fãrã un con-
trol de identitate. Înþeleg cã au
fost chiar folosite în ultima pe-
rioadã cartele prepay din Româ-
nia în pregãtirea unor atentate în
altã parte în UE, tocmai pentru
cã existã aceastã flexibilitate în
România. Sunt câteva lucruri
care vor fi puse în discuþie în
perioada urmãtoare. Ministrul
Justiþiei ºi ministrul de Interne

vor veni cu o notã în Guvern cu
aceste elemente ºi ele vor fi su-
puse dezbaterii publice. Vor fi
puse în dezbatere publicã în mo-
mentul în care vor fi sintetiza-
te’’, a anunþat ºeful Executivu-
lui. ‘’Sã nu aibã cineva impresia
cã vrem sã facem ceva pe as-
cuns’’, a accentuat el, adãugând
cã trebuie ‘’sã învãþãm sã pu-
nem cursorul acolo unde trebu-
ie’’ ºi cã este ‘’foarte atent’’ ºi
la drepturile omului.

Preºedintele Comisiei parla-
mentare de control asupra acti-
vitãþii SRI, Georgian Pop, a de-
clarat miercuri cã trebuie intro-
duse în legislaþie infracþiuni noi,
similare celor de terorism, cum

ar fi finanþarea terorismului sau
recrutarea eventualilor atenta-
tori, propaganda teroristã. Pre-
ºedintele Comisiei a spus cã
Franþa ºi Belgia ºi-au înãsprit
legislaþia de prevenþie în dome-
niu ºi cã este necesarã o alinie-
re a cadrului normativ ºi în Ro-
mânia. ‘’Pe aceastã estimare a
creºterii numãrului de persoa-
ne suspecte de terorism care
vor tranzita România, pentru a
fi eficienþi pe munca de preven-
þie ºi contracarare, legea carte-
lelor PrePay ºi legea securitãþii
cibernetice vor fi niºte instru-
mente juridice eficiente pentru
a putea sã facem prevenþie în
România”, a accentuat el.

PNL: Recuperarea prejudiciilor de la corupþi,
sursã bunã pentru creºterea indemnizaþiilor mamelor

Vicepreºedintele PNL Cristina Pocora criticã
afirmaþiile premierului Dacian Cioloº pe tema lipsei
fondurilor pentru majorarea alocaþiei mamelor, indi-
când drept sursã de finanþare recuperarea integralã a

prejudiciului din dosarele de corupþie.

lã a prejudiciului din dosarele de
corupþie. Sunt foarte mulþi bani
acolo, iar ANAF ºi Guvernul ar tre-
bui sã se concentreze pe recupe-
rarea lor. Sunt convinsã cã se pot
adopta foarte repede reglementã-
rile necesare, astfel încât recupe-
rarea prejudiciilor sã se facã mai
rapid ºi banii sã fie folosiþi în mod
real pentru dezvoltarea României’’,

se aratã într-un comnicat remis
MEDIAFAX ieri.

Pocora susþine cã mãsurile de
combatere a deficitului demogra-
fic trebuie sã fie o prioritate, fiind
obligatorii ºi urgente, la fel ca ºi
angajamentul de 2% din PIB pen-
tru Apãrare, contribuþia la pensiile
private sau respectarea angajamen-
tului de deficit de 3%. ‘’Populaþia
României a ajuns la nivelul anului
1966. Practic, în fiecare an din ul-
timii 50, potrivit statisticilor, douã
mici oraºe au dispãrut de pe teri-
toriul þãrii. În plus, tinerii (0-14 ani)
sunt depãºiþi de populaþia de peste
65 de ani (vârsta de pensionare),
declin care a fost etichetat de spe-
cialiºti drept ”iarna demograficã”.

În aceste condiþii, sistemul de pen-
sii ºi cel de sãnãtate au intrat, deja,
în colaps’’, argumenteazã ea.

Pocora explicã faptul cã dubla-
rea alocaþiei pentru copii a fost doar
o etapã ºi trece în revistã amenda-
mentele adoptate de Comisia de
muncã la începutul lunii martie.
‘’Creºterea natalitãþii are nevoie,
însã, de mai mult. În cadrul Comi-
siei de Muncã din Camera Deputa-
þilor, am propus: eliminarea plafo-
nului maxim de 3400 lei/lunã al in-
demnizaþiei pentru creºterea copi-
lului impus pânã acum, acordarea
indemnizaþiei pânã când copilul îm-
plineºte vârsta de 2 ani…, rezumã
deputatul PNL mãsurile aflate pe
ordinea de zi a deputaþilor miercuri.
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Dupã atentatele de la Paris ºi Bru-
xelles, serviciile belgiene de poliþie
ºi de intelligence sunt sub lupã. Cum
sunt ele structurate? Cum circulã
informaþiile între ele? Unde au apã-
rut blocaje? O Comisie parlamentarã
cautã rãspunsuri... ºtiute, deºi aten-
tatele au lovit inima Bruxelles-ului.
Iar între atentatele de la aeroportul
Zaventem ºi staþia de metrou Mael-
beek au trecut 73 de minute de inde-
cizie, dupã cum titreazã cotidianul
“Le libre Belgique” agitând polemi-
ca pe seama incoerenþei autoritãþile
belgiene, abilitate în lupta anti-tero-
ristã. “Le Dernier heure” aduce în
prim-plan o altã polemicã pe seama
blocãrii sistemului Astrid, operato-
rul telecom, care a devenit inutiliza-
bil, pe 22 martie, apelându-se la sis-
temul Whatsapp. Prima observaþie,
ca sã avem un început de drum în
raþionamentul elaborat: ºoferul de
taxi care a depus cei 3 teroriºti, au-
tori ai atentatelor - fraþii El Bakraoui

(Ibrahim ºi Kalid) ºi Najim Laachro-
ui la aeroport, toþi decedaþi -, identi-
ficaþi datoritã amprentelor digitale, a
fãcut declaraþii poliþiºtilor, despre
adresa de la care a ridicat pasagerii.
ªi percheziþiile imediate au identifi-
cat alte 2 autoturisme cãutate: un
Renault Clio ºi un Audi A4, aparþi-
nând unui luxemburghez de 23 de
ani, fiºat de anul trecut pentru fapte
de terorism. Cei trei kamikaze bel-
gieni, erau cunoºtiinþe ale justiþiei
belgiene, potrivit “Le libre Belgi-
que”. Ibrahim (30 ani) avea la activ
fapte de banditism, ºi o condamnare
de 9 ani pentru rãnirea unui poliþist,
cu un Kalaºnikov, eliberat condiþio-
nat, extrãdat anul trecut de Ankara,
iar Khalid avusese ºi el o condam-
nare pentru deþinere de Kalaºnikov,
cu complicii sãi. Najim Laachroui (24
ani) cunoscut sub numele de Sau-
fiane Kayal, cadru al Statului Isla-
mic, este bãnuit a fi fost coordona-
torul logistic al atentatelor de la Pa-

ris, din noiembrie anul trecut. În fine,
se readuce aminte cã Salah Abdes-
lam, legat de atentatele de la Paris,
actualmente arestat, a fost de negã-
sit timp de 127 de zile. Deºi, un poli-
þist din Mallines, oraº flamand, a in-
trat în decembrie anul trecut în po-
sesia unei informaþii care putea con-
duce la gãsirea lui Abdeslam, în
Molenbeek. Informaþia a rãmas ne-
valorificatã de organele competente
(!). Comisia parlamentarã belgianã de
anchetã, verificã acum dacã este
vorba de o eroare umanã sau de o
disfuncþionalitate structuralã, pen-
tru a nu ºtim câta oarã, în ultimii 20
de ani. A doua observaþie: actuala ar-
hitecturã a poliþiei belgiene dateazã
din 1998 când disputele între Jan-
darmerie, Poliþia Comunalã ºi Poliþia
Judiciarã atinseserã paroxismul, po-
tenþat ºi de o afacere numitã “Du-
troux”. S-a creat atunci o poliþie in-
tegratã pe douã nivele, primul cel
federal, cuprinzând Poliþia Judiciarã

ºi unitãþi de combatere a terorismu-
lui. Al doilea nivel, cel al Poliþiei Lo-
cale, organizat la nivelul comune-
lor, sub autoritatea primarilor (bour-
gmestre). Situaþia este diferitã în re-
giunea Bruxelles, unde autoritãþile
comunale s-au pus de acord pentru
crearea a ºase zone de poliþie loca-
lã. Marea provocare în domeniul
luptei anti-teroriste, este schimbul
de informaþii între nivelele poliþiei.
Poliþia federalã nu luptã singurã
contra terorismului. Pe teren, agenþi
de cartier ai Poliþiei locale, recoltea-
zã informaþii. În comune, precum
Molenbeek, existã multe celule ra-
dicale. Poliþiºtii specializaþi centra-
lizeazã datele recoltate, alimentând
banca datelor naþionale. Cu alte
cuvinte, circulaþia informaþiilor este
crucialã. Disfuncþionalitãþile actuale
sunt imputabile unor erori indivi-
duale. Aºa se acrediteazã. Minis-
trul de interne, Jean Jambon, a afir-
mat cã extradarea lui El Bakraoui,

din Turcia, s-a fãcut în niºte circum-
stanþe deosebite, ºi ofiþerul de le-
gãturã de la Ankara nu a informat
corect. “Le Soir” reitereazã însã
disfuncþionalitãþile din activitatea
poliþiei ºi justiþiei, nu sunt de datã
recentã. Criticile nu ocolesc servi-
ciile de informaþii belgiene, opinân-
du-se cã este vorba de un eºec co-
lectiv. 13 noiembrie 2015 - 22 martie
2016, douã operaþiuni, un singur
grup. Rostul organismul de coordo-
nare pentru analiza ameninþãrilor
(OCAM) creat în 2006, este de a pro-
duce analize utile, pe baza informa-
þiilor transmise via serviciile de spe-
cialitate, poliþie, ministerul afacerilor
de externe sau administraþia vamalã.
Nimeni nu iese bine, din cele întâm-
plate. Fiindcã Molenbeekul este de
mai multã vreme sediul unei “civili-
zaþii” care poate ataca din interior
Belgia ºi ne aflãm într-un rãzboi al
identitãþilor. Bruxelles-ul este inima
Europei, nu numai Capitala Belgiei.

Primarul Craiovei, Lia Olguþa Va-
silescu, a declarat cã, în aceastã sãp-
tãmânã, s-a  deplasat la Bucureºti,
la sediul CNI, unde a avut o discu-
þie informalã despre construcþia spi-
talului regional ce urmeazã sã se
construiascã în Bãnie, care se pare
cã va fi primul cu care se va începe.
„Guvernul Ponta a negociat cu Co-
misia Europeanã construcþia a trei
spitale noi în România – Iaºi, Cluj,
Craiova. Va începe aceastã con-
strucþie de spitale cu Craiova pen-
tru cã ei îºi dau seama cã situaþia de
la Spitalul nr. 1 nu mai poate sã aº-
tepte”, a spus Olguþa Vasilescu, în
cadrul conferinþei de presã de vineri,
pentru inaugurarea Clinicii Medica-
le I a Spitalului Filantropia.

Craiova vine cu un amplasa-
ment pe 20 de hectare

Potrivit primarului, conducerea
CNI a solicitat relaþii suplimentare
legate de terenul pe care urmeazã sã
se ridice noul spital regional. Dupã
o consultare cu preºedintele Consi-
liului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa,
autoritãþile locale au avansat ca lo-
caþie un teren de lângã Aeroport. „Ni
s-au cerut relaþii suplimentare refe-
ritoare la terenul pe care putem sã îl
punem la dispoziþie. Am avut deja o
întâlnire cu domnul preºedinte Ion
Prioteasa. Spitalul nr. 1 este în sarci-
na Ministerului Sãnãtãþii ºi a Consi-
liului Judeþean Dolj, iar Consiliul
Judeþean are deja sã punã la dispo-
ziþie pentru construirea noului spi-
tal aproximativ 20 de hectare de te-
ren în zona Aeroportului Craiova”,
a precizat primarul Craiovei.

Terenul se aflã în proprietatea
Consiliului Judeþean Dolj

Preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, a spus cã va spri-
jini Primãria Craiova în acest demers
pentru cã îºi doreºte, la rândul lui,
un spital de o asemenea anvergurã.
„Discuþia cu doamna primar a fost

Primãria Craiova ºi Consiliul Judeþean Dolj, împreunã pentru spitalul regional
Spitalul regional de la Craiova se menþine pe agenda Companiei Naþi-

onale de Investiþii ºi are toate ºansele sã fie construit în zona Aeroportului.
Primarul Lia Olguþa Vasilescu a spus cã a fost invitatã pentru o discuþie
informalã la Bucureºti, unde i s-au cerut relaþii referitoare la amplasamen-
tul pe care va fi ridicat. La rândul sãu, preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, a declarat cã va coopera întrutotul cu municipalitatea
astfel încât spitalul sã fie construit, autoritãþile judeþene punând la dispo-
ziþie 20 de hectare la Hanul Doctorului.

cã ne vom da mâna ºi vom face tot
posibilul ca spitalul sã fie construit
la Craiova, în cea mai bunã locaþie.
Noi credem cã, dacã nu vor fi pro-
bleme de înãlþime a construcþie, cel
mai bun loc în zona de la Hanul Doc-
torului, unde avem peste 20 de hec-
tare. Dar arhitectul care l-a proiectat
poate sã îºi aleagã care este cea mai
bunã amplasare. Sau dacã nu, sã
cãutãm împreunã un alt teren pen-
tru cã suntem dispuºi sã facem ori-
ce efort numai sã nu ne gãseascã
cineva nod în papurã ºi sã spunã cã
mutã investiþia în altã parte”, a de-
clarat Ion Prioteasa.

Avantajele acestei locaþii
Autoritãþile locale au precizat cã

este foarte posibil ca spitalul sã fie
construit pe terenul Consiliului Ju-
deþean de la Hanul Doctorului, date
fiind avantajele pe care le are aceas-
tã locaþie. „Este o zonã foarte bunã
pentru cã ºi heliportul este aproape
ºi SMURD-ul poate sã transporte
pacienþii la Bucureºti, în cazul în care
este nevoie de acest lucru. Este ºi la
confluenþa tuturor drumurilor naþio-
nale care duc cãtre celelalte judeþe
ale Olteniei pe care le va deservi”, a
explicat primarul Olguþa Vasilescu.
„Este nevoie de un astfel de spital la
Craiova întrucât incidenþa bolilor
coronariene este mare în aceastã
zonã, precum ºi a altora. În aceste
condiþii suntem optimiºti cã se va
construi la Craiova”, a subliniat ºi
preºedintele CJ Dolj.

O finanþare
de 100 milioane de euro

Dupã ultimele discuþii, spitalul re-
gional ar urma sã aibã o capacitate
de 800 de paturi ºi sã preia urgenþe-
le medicale din toatã zona Olteniei.
Finanþarea anunþatã pentru Craiova
este de 100 milioane de euro, dintre
care 50 milioane de euro de la Uniu-
nea Europeanã ºi 40 milioane de
euro care ar urma sã fie alocaþi de la

bugetul de stat, prin CNI. În afara
amplasamentului, autoritãþile locale
asigurã utilitãþile pentru funcþiona-
rea spitalului ºi o cotã de 10 milioa-
ne de euro.  Câte un spital regional
va fi construit în fiecare zonã a þãrii,
respectiv la Iaºi ºi Cluj, care va primi

fiecare câte 50 milioane de euro, fi-
nanþarea totalã pentru cele trei spi-
tale din România fiind de 150 milioa-
ne de euro.

La Cluj, spitalul regional ar urma
sã fie ridicat la câþiva kilometri de oraº,
în localitatea Floreºti, unde a fost re-

zervat un teren de 9 hectare, iar în
ceea ce priveºte Iaºiul, sunt disponi-
bile mai multe terenuri, dar autoritãþi-
le merg pe pe varianta construcþiei
lângã drumul european, la intrarea
dinspre Bacãu.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reamintim cã tragicul eveniment s-a pe-
trecut pe 5 august 2013, în comuna doljea-
nã Podari. Un bãrbat în vârstã de 46 de ani,
din Craiova, a decedat, în jurul orei 13.00,
în timpul serviciului, dupã ce a fost cãlcat
cu maºina chiar de colegul sãu. Din cerce-
tãrile poliþiºtilor IPJ Dolj s-a stabilit cã, Ioan
Geanã, angajat ca manipulant la Serviciul de
Salubritate din Podari, a coborât din auto-
specialã pentru a ridica un tomberon de gu-
noi, moment în care colegul sãu a efectuat
manevra de mers înapoi fãrã a se asigura,
accidentându-l mortal. ªoferul, Florea Ma-
nea, în vârstã de 48 de ani (la momentul
respectiv), a fost testat cu etilotestul, rezul-

Creºterea siguranþei cetãþeni-
lor, asigurarea unui climat op-
tim de ordine ºi siguranþã pu-
blicã, apãrarea drepturilor ºi li-
bertãþilor fundamentale ale ce-
tãþenilor reprezintã unul dintre
principalele obiective al poliþiei
doljene. Astfel, pentru preveni-
rea ºi combaterea faptelor cu
violenþã, în noaptea de sâmbãtã
spre duminicã a fost organizatã
o razie cu efective mãrite, po-
liþiºtii ºi jandarmii acþionând cu
precãdere în zona barurilor, clu-

Închisoare cu suspendare pentru ºoferul de pe autospecialaÎnchisoare cu suspendare pentru ºoferul de pe autospecialaÎnchisoare cu suspendare pentru ºoferul de pe autospecialaÎnchisoare cu suspendare pentru ºoferul de pe autospecialaÎnchisoare cu suspendare pentru ºoferul de pe autospeciala
Salubritãþii din Podari care ºi-a accidentat mortal colegulSalubritãþii din Podari care ºi-a accidentat mortal colegulSalubritãþii din Podari care ºi-a accidentat mortal colegulSalubritãþii din Podari care ºi-a accidentat mortal colegulSalubritãþii din Podari care ºi-a accidentat mortal colegul
Un craiovean care ºi accidentat mortal colegul, în august 2013,

a fost condamnat definitiv, la sfârºitul sãptãmânii trecute, la o
pedeapsã de 2 ani închisoare cu suspendare pentru ucidere din
culpã. Atât autorul, cât ºi victima, erau angajaþi ai Serviciului de
Salubritate Podari, primul ºofer pe autospeciala de ridicat guno-
iul, iar al doilea manipulant, iar din neatenþie ºoferul a efectuat
o manevrã de mers înapoi, accidentându-ºi mortal colegul.

tatul fiind negativ, iar pe numele lui
s-a întocmit dosar penal pentru uci-
dere din culpã.

Cercetãrile s-au finalizat anul tre-
cut, pe 17 iunie 2015 înregistrân-
du-se la Judecãtoria Craiova dosa-
rul în care Florea Manea a fost tri-
mis în judecatã pentru ucidere din
culpã. Pe 14 octombrie 2015 in-
stanþa a pronunþat sentinþa pe fond,
inculpatul, care a recunoscut fap-
ta, cerând sã fie judecat cu respec-
tarea prevederilor vizând reducerea
cu o treime a limitelor de pedeap-
sã, fiind condamnat la 2 ani de în-

chisoare cu suspendare pe durata unui ter-
men de încercare de 4 ani: „În baza art.
178 alin. 1, 2 Codul penal din 1969 cu
aplic. art. 5 C.p., art. 396 alin. 10 C.p.p.,
condamnã pe inculpatul Manea Florea la
pedeapsa de 2 ani închisoare. În temeiul
71 Codul penal din 1969 interzice incul-
patului exercitarea drepturilor prev. de art.
64 lit. a teza a II-a ºi lit. b Codul penal
din 1969 pe durata executãrii pedepsei. În

baza art. 81 Codul penal din 1969 suspen-
dã condiþionat executarea pedepsei apli-
cate pe durata termenului de încercare de
4 ani”. În plus, acesta a fost obligat la pla-
ta sumei de 1500 lei cheltuieli judiciare cã-
tre stat. În ceea ce priveºte daunele morale
ºi materiale, stabilite de instanþã la 97.773,52
lei, obligaþia de achitare a acestora a reve-
nit firmei de asigurãri SC Groupama Asi-
gurãri SA, la care era încheiatã poliþa de

rãspundere civilã auto. Atât
firma de asigurãri, cât ºi par-
tea civilã, soþia bãrbatului de-
cedat, au declarat apel, care
a fost soluþionat de Curtea de
Apel Craiova vineri, 25 mar-
tie a.c. Instanþa a admis ape-
lul asiguratorului ºi a mai re-
dus puþin din suma ce trebu-
ie achitatã pãrþii civile, suma
totalã pe care urmeazã sã o
plãteascã fiind de 94423,52
lei, dupã cum se aratã în ho-
tãrârea Curþii de Apel Craio-
va, care este definitivã.

Razie de amploare în tot judeþul
Poliþiºtii doljeni împreunã cu jan-

darmi au organizat o razie de amploare
în noaptea de sâmbãtã spre duminicã,
în tot judeþul. Oamenii legii au contro-
lat barurile ºi discotecile, dar au insti-
tuit ºi 25 de filtre rutiere, unde au fost
verificate peste 500 de autovehicule.

burilor ºi discotecilor. Peste 200
de poliþiºti de la formaþiunile de
ordine publicã, rutierã, investi-
gaþii criminale ºi jandarmi din
cadrul Inspectoratului de Jan-
darmi Judeþean Dolj ºi Grupãrii
de Jandarmi Mobile Craiova,
dar ºi ofiþeri de la Serviciul de
Imigrãri Dolj au fost angrenaþi
în ativitãþile desfãºurate pe în-
treg teritoriul judeþului Dolj. Au
fost constituite 25 filtre rutiere
în care au fost verificate apro-
ximativ 550 autovehicule, iar la

94 agenþi economici au
fost efectuate verificãri ºi
controale, în 82 de cazuri
fiind vorba de  baruri ºi
cluburi. De asemenea, au
fost legitimate peste 750
persoane. „În cadrul ac-
tivitãþilor desfãºurate au
fost constatate 15 infrac-
þiuni, iar 149 amenzi au
fost aplicate de poliþiºtii dol-
jeni ca urmare a abaterilor con-
statate în cadrul raziei, valoa-
rea acestora depãºind 40.000

lei. Totodatã, poliþiºtii au reþi-
nut în vederea suspendãrii 9
permise de conducere, toate
pentru conducerea sub influen-
þa bãuturilor alcoolice”, a pre-
cizat agent ºef adjunct Amelia
Barbu din cadrul Biroului de pre-
sã al IPJ Dolj.
Prinºi bãuþi ºi fãrã permis

În cadrul activitãþilor desfã-
ºurate, oamenii legii l-au de-
pistat în trafic pe Florin P., de
32 ani, din comuna Amãrãºtii de
Jos, Dolj în timp ce conducea
un autoturism, pe DJ 542, în lo-
calitate, având o îmbibaþie alco-
olicã de 1,09 mg/l alcool pur în
aerul expirat ºi fãrã a poseda
permis de conducere pentru nici
o categorie de autovehicule.
Acesta a fost condus la Spitalul
Dabuleni unde i-au fost prele-
vate probe biogice în vederea
stabilirii cu exactitate a alcoole-
miei. Poliþiºtii au întocmit do-
sar penal conform prevederilor
legale. În aceeaºi situaþie a fost
ºi Ionicã B., de 34 de ani, din
comuna Poiana Mare, prins de -
poliþiºti ai Secþiei 10 Poliþie Ru-
ralã Poiana Mare în timp ce
conducea, pe D.J. 553, în lo-

calitatea Ciupercenii Noi, un
moped neînregistrat ºi fãrã a
poseda permis de conducere
pentru nici o categorie de auto-
vehicule. De asemenea, acesta
a fost testat cu aparatul etilo-
test rezultând o concentraþie
de 0,79 mg/l alcool pur în aerul
expirat, motiv pentru care a fost
condus la Spitalul Calafat unde
i-au fost recoltate probe biolo-
gice. În cadrul raziei, a fost
depistat ºi Petre F., de 39 de
ani, din comuna Ghindeni, Dolj,
în timp ce conducea un autotu-
rism, pe strada Republicii din
oraºul Segarcea, Dolj, având o -
concentraþie de 0,64 mg/l alco-
ol pur în aerul expirat. A fost
condus la Spitalul Segarcea unde
i s-au prelevat mostre biologice,
în cauzã fiind întocmit dosar
penal. În aceeaºi searã a fost de-
pistat Marin I., de 46 de ani, din
comuna Argetoaia, sat Teascu
din Deal, care a tãiat fãrã drept
un arbore din specia cer, din
pãdurea Ocolului Silvic Filiaºi.
Materialul lemnos a fost predat
pãdurarului, iar prejudiciul ur-
meazã sã fie stabilit ulterior. S-a
întocmit dosar penal conform
prevederilor Legii 46/2008.

Au fost constatate 15 infracþiuni, pen-
tru care s-au întocmit dosare penale ºi
au fost aplicate 149 amenzi, valoarea
acestora depãºind 40.000 lei. În plus,
poliþiºtii au reþinut ºi 9 permise de con-
ducere, toate pentru conducere sub in-
fluenþa bãuturilor alcoolice.
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Consilierul judeþean a vorbit de-
spre ce înseamnã o competiþie politi-
cã, acesta spune cã doreºte ca ºi la
Dolj, asemenea judeþelor din Ardeal,
alegerile sã fie corecte. „Din punct
de vedere al competiþiei politice sun-
tem într-un an electoral. Avem ale-
geri locale în iunie ºi alegeri parla-
mentare în toamnã. Vã mãrturisesc
cã sunt unul dintre politicienii locali

VVVVVela, localitatea unde doljenii dau nãvalãela, localitatea unde doljenii dau nãvalãela, localitatea unde doljenii dau nãvalãela, localitatea unde doljenii dau nãvalãela, localitatea unde doljenii dau nãvalã
În prag de alegeri locale...

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Consilierul judeþean Marian Irinei ºi-a ex-
primat ieri temerea, cã la Vela, alegerile lo-
cale ar putea fi fraudate, mai bine zis, votul...
ar putea fi viciat. Metoda pare a fi una paten-
tatã. Un numãr mare de cetãþeni din localitã-
þile din jurul  comunei Vela, în special din Ter-
peziþa, dau nãvalã zilele acestea sã-ºi obþinã
vizã de flotant. 167 de doljeni, în trei luni de

zile, de la începutul anului, au solicitat vizã de
flotant. Aceºtia s-au îndrãgostit efectiv de
aceastã comunã, dragostea þine pânã la ale-
geri, dupã, se duce fiecare la el acasã.  Meto-
da „viza de flotant” s-a mai aplicat la alegeri-
le parlamentare din 2012, dar ºi la cele prezi-
denþiale din 2014. Se vorbeºte ºi de un dosar
penal...în lucru, momentan.

care are întâlniri sãptãmânale cu re-
prezentanþii organizaþiilor noastre, cu
activul de partid, cu primari, dar ºi cu
oameni care nu sunt înregimentaþi
politic, locuitori ai judeþului Dolj.
Desfãºor aceastã activitate nu doar
când suntem într-o competiþie elec-
toralã. De mai bine de cinci ani de
zile, preocuparea mea este politica,
politica pentru oameni. Sunt la cu-

rent cu o serie de probleme cu care
se confruntã locuitorii judeþului Dolj.
Dar acest lucru, desigur nu este su-
ficient. Oamenii vor soluþii, vor poli-
ticieni implicaþi care sã facã ceva pen-
tru ei. Mai avem aºadar o lunã de zile
pânã intrãm în campania electoralã.
Noi, PNL Dolj considerãm cã lupta
politicã este una corectã, una trans-
parentã”, susþine Marian Irinei.

În trei luni de zile, 167 de cereri
pentru vize de flotant

Reprezentantul administraþiei jude-
þene susþine cã a constatat anumite
miºcãri, care nu sunt legale. Acesta
se referã la cei care solicitã vizã de
flotant, în prag de alegeri. Pe la colþuri
se vorbeºte de vize pe bani. Rãmâne
ca oamenii legii sã înceapã vericãrile
ºi asta pentru cã legea îi obligã. Irinei
susþine cã cei care decid soarta unei
localitãþi sunt oameni care nu trãiesc

acolo, dar vin ºi voteazã, doar pentru
a face un joc. „Ce am constatat eu
prin deplasãrile mele în teritoriu. Cã
noi ne confruntãm cu fenomenul vi-
zelor de flotant sau a vizelor de reºe-
dinþã, cum se mai spune. Astãzi (n.r
ieri) vin cu un exemplu concret. Este
vorba de comuna Vela, din judeþul
Dolj. Aici, PSD Dolj pregãteºte frau-
darea alegerilor. Cu aproximativ o sãp-
tãmânã de zile în urmã am depus la
punctul de lucru al Serviciului de Evi-
denþã a Populaþiei, la Sãlcuþa, acolo
unde este arondatã Vela o adresã prin
care am solicitat în calitate de consi-
lier judeþean a mi se elibera o listã cu
cetãþenii care în lunile ianuare, februa-
rie ºi martie au solicitat ºi au obþinut
vizã de flotant în localitatea Vela. Am
primit ºi rãspuns foarte rapid ºi vreau
sã vã dau citire acest rãspuns. Aºa-
dar, sunt informat cã în cele trei luni
au obþinut vize de flotant în localita-

tea Vela un numãr de 167 de cetãþeni.
Nu s-a dat numele acestora pentru cã
nu este legal. Stau ºi mã întreb ...o fi
vorba de refugiaþii aceia din Siria sau
e vreun mare investitor în Vela ºi face
angajãri astfel încât lumea se îngrã-
mãdeºte sã facã vize de flotant la Vela.
Nu cumva se pregãteºte fraudarea
alegerilor în comuna respectivã ?! Exis-
tã un precedent de la alegerile trecu-
te. Eu cunosc cel puþn cinci - ºase
comune unde au fost deschise dosa-
re penale, tocmai pe acest motiv, pe
aceste vize de flotant. Vreau sã somez
pe cei care se preteazã la astfel de prac-
tici cã se expun unui dosar penal. Trag
un semnal de alarmã ºi mã adresez
prefectului judeþului Dolj sã dispunã
verificarea prin intermediul instituþiei
din subordinea domniei sale, a Poli-
þiei Române, pentru cã avem ºi temei
legal”, a mai spus consilierul judeþean
Marian Irinei.

„Am vãzut foarte multe discuþii legat de
ce fel de lege este. Este o lege cu caracter
social sau este o lege cu caracter general ?!
Este o lege care încearcã sã regleze rapoturi-
le dintre bancã ºi consumator. Niciun moment
iniþiatorul, þinând cont de conþinut ei nu a
putut sã spunã cã este o lege socialã. Este o
lege care suplineºte acordul de voinþã a BNR-
ului, care în ultimii 26 de ani nu a emis normele
impetuos necesare între bancã ºi consumator.
Sper ca aceastã lege sã treacã ºi în forma care
este acum cu majorarea plafonului sumei pânã
la care se aplicã legea la 250.000 de euro ºi
excluderea programului Prima Casã din lege.
În felul acesta obligãm banca sã fie mult mai
prudentã ºi sã nu mai facã excese. Exemplu
cel mai bun este perioada 2005-2006, când
banca a crescut artificial „aceea gogoaºã”
imobiliarã care a bãgat foarte mulþi bani, deºi
imobilele respective nu aveau valoarea de
piaþã. Din pãcate, dacã ne uitãm în ultimele
opt-nouã luni, vedem cã iar începe sã creas-

Eºec, sãrãcie ºi mizerie, asta vede parlamen-
tarul doljean prin Craiova, dupã patru ani de
asministraþie. „Am fost de mai multe ori între-
bat ce pãrere am despre administraþia publicã
localã. Am spus întotdeauna cã voi spune dupã
31 decembrie 2015, când se încheie perioada de
absorbþie a fondurilor europene. Trei consta-
tãri pot sã am legate de situaþia municipiului
Craiova : eºec, sãrãcie ºi mizerie. Eºecul este
dat de cei 17 milioane de euro pe care adminis-
traþia publicã localã i-a pierdut ºi pe care îi ia
acum din buzunarele noastre a tuturor. Cel mai
corect, pânã la virgulã se va vedea de fapt la 31
iulie 2016, când se vor primi ultimele facturi ale
constructorilor. Este eºec ºi pentru cã munici-
piului Craiova putea sã ia în aceºti patru ani
100 de milioane de euro, fonduri europene, pen-
tru izolarea termicã a blocurilor, cei drept în con-
curs cu celelalte oraºe ale Oltemiei. Din pãcate,
nu numai cã nu am luat aproape niciun leu din
aceastã sumã, dar aceastã sumã , în mare parte
s-a dus pe alte programe europene”, susþine
senatorul Dincã.

„Viitorul primar
nu va gãsi niciun proiect pe masã”

Dupã pãrerea fostului reprezentant al ad-
ministraþiei publice locale, tot la eºec putem

Senatorul Mãrinicã Dincã:

„Scopul Legii dãrii în platã
nu este de a proteja pe cineva”

cã aceastã bulã imobiliarã, iar Parlamentul are
obligaþia sã se implice în acest lucru”, susþi-
ne senatorul Dincã.

Împrumuturi mari ºi garanþii mici
Parlamentarul doljean atrage atenþia ºi vi-

zavi de garanþiile imobiliare. ªi spune cã cetã-
þeanul va conºtientiza cã nu poate sã ia un
împrumut mai mare decât poate plãti, iar  ban-
ca va recurge la prudenþã ºi va acorda atât cât
poate plãti cetãþeanul. „Vedem foarte multe
excese pe piaþã, iar acum sunt în cercetãri la
diverse parchete. S-au dat împrumuturi cu
valori mari având ca ºi garanþii, imobile cu
valoare foarte micã, chiar de ordinul milioane-
lor de euro, iar din punctul meu de vedere
aceastã lege este necesarã pentru sãnãtatea
sistemul bancar din România, fiind fãcutã atât
în favoarea bãncii, cât ºi în favoarea cetãþea-
nului. Cetãþeanul conºtientizeazã cã nu poate
sã ia un împrumut mai mare decât poate plãti,
iar la bancã o obligã la prudenþã ºi sã dea atât
cât poate plãti cetãþeanul. Acesta este scopul
principal al acestei legi ºi nu este de a proteja
pe cineva. Aici pot sã aparã speculaþii mai ales
cã se va stabili un plafon de 250.000 de euro.
Vor intra foarte mulþi cetãþeni, pentru mulþi nu
îºi permit sã ia un împrumut mai mare de 250.000
de euro. PNL a votat la Senat proiectul de lege
ºi va vota ºi la Camerã ºi nu susþinem limita
pentru cã banca trebuie sã-ºi asume riscul”, a
mai spus Mãrinicã Dincã.

Senatorul de Dolj, Mãrinicã Dincã a
fãcut ieri, publicã poziþia PNL faþã
de Legea dãrii în platã. Liberalii au
votat „pentru” aceastã lege la
Senat ºi tot aºa vor vota ºi la
Camera Deputaþilor, care este
camerã decizionalã. Parlamentarul
doljean considerã cã aceastã lege
este necesarã pentru sãnãtatea
sistemul bancar din România, fiind
fãcutã atât în favoarea bãncii, cât ºi
în favoarea cetãþeanului.

„Craiova nu are un plan de dezvoltare,
pe urmãtorii patru ani”

Fostul primar al muni-
cipiului Craiova, senato-

rul Mãrinicã Dincã a
fãcut un mic bilanþ al

administraþiei publice
locale, din perspectiva
investiþiilor ºi a imple-
mentãrii proiectelor cu

fonduri europene. Acesta
a constatat un eºec ºi
asta pentru cã oraºul

nostru nu ºi-a pãstrat în
continuare statutul de pol
de creºtere alãturi de alte
municipii. Asta înseamnã

niºte milioane de euro în minus. sã trecem cã municipiul Craiova nu are un plan
de dezvoltare, pe urmãtorii patru ani, pe exer-
ciþiul financiar al UE rãmas pnã în 2020. „Prac-
tic chiar dacã nu avem ghidurile, noi ar trebui
sã prezentãm acel Plan Integrat de Dezvoltare
Urban pânã în 2020. A venit anul 2016, iar ceea
ce discutam despre dezvoltarea Craiovei, prin
2008-2009 s-a încheiat. Cu plusuri ºi cu minu-
suri. Cu Centru istoric reabilitat, cu pasaje, cu
nouã mari bulevarde reabilitate, cu linie de
tramvai, unele criticate, altele criticabile, dar
toate aceste proiecte le ºtiam de acum ºapte
ani. Proiectele care se vor realiza, deºi nu avem
niciunul pânã acum trebuiau discutate ºi dez-
bãtute ºi realizate. Adicã, studiu de fezabilita-
te, proiect tehnic, aºa încât sã ºtim cum va
arãta Craiova în 2020. În perioada urmãtoare
viitorului primar îi va fi foarte greu, având în
vedere cã nu va gãsi niciun proiect pe masã.
Primãria Craiova nu s-a bãtut ca municipiul
Craiova sã rãmânã în continuare pol de creº-
tere alãturi de celalte ºase din þarã. Craiova a
beneficiat pânã în 2015 de 94 de milioane de
euro, fãrã sã intre în concurs cu alte oraºe.-
..Din pãcate pânã în 2020 municipiul Craiova
nu va mai beneficia de aceastã regulã ºi nu va
mai avea posibilitatea sã-ºi gândeascã un Plan
Integrat de Dezvoltare Urban raportat la o
sumã de bani pe care sã-i obþinã în mod di-
rect....”, a conchis Mãrinicã Dincã.
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Ca sã poate primi ajutoarele fi-
nanciare, crescãtorii trebuie sã fi
livrat direct sau prin terþi ºi au cla-
sificat porci în abatoare autoriza-
te, potrivit prevederilor HG nr. 267/
2004 privind instituirea sistemului
de clasificare a carcaselor de por-
cine, bovine ºi ovine, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare, în
perioada 1 ianuarie - 31 august
2015 ºi, totodatã, au livrat ºi/sau
au transferat scroafe ºi/sau scro-
fiþe de reproducþie în perioada 1
ianuarie - 31 august 2015.

Termenul de solicitare
expirã în curând

Cererile de solicitare a ajuto-
rului excepþional pentru sectorul

Crescãtorii de porcine pot primi bani
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Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã
primeºte cereri pentru ajutorul excepþional regle-

mentat de HG nr. 160/16 martie 2016 destinat cres-
cãtorilor de porcine, care deþin exploataþii autorizate

sanitar-veterinar de cãtre Autoritatea Naþionalã
Sanitarã Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor

pentru creºterea, îngrãºarea ºi/sau reproducþia
porcinelor, înregistrate în RNE.  Termenul limitã

pentru solicitarea banilor este 8 aprilie a.c.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

de creºtere porcine se depun la
Centrul judeþene APIA Dolj pânã
la data de 8 aprilie 2016, inclu-
siv. Sprijinul financiar destinat
fermierilor din sectorul cãrnii de
porc se asigurã din Fondul Eu-
ropean de Garantare Agricolã
(FEGA), prin bugetul Ministeru-
lui Agriculturii ºi Dezvoltãrii Ru-
rale pe anul 2016. Suma totalã
pentru sectorul de creºtere por-
cine este de 2.372.804 euro,
echivalent în lei la cursul BCE din
data de 16 octombrie valabil ºi
pentru data de 17 octombrie
2015, respectiv 4,4167 lei/euro.

Bani se vor acorda, dupã cum
urmeazã: a) 2.072.804 euro pen-
tru activitatea de creºtere ºi în-

grãºare din exploataþii;  b)
300.000 euro pentru activitatea
de reproducþie din exploataþii.
Beneficiarii care au ferme sub
angajament în cadrul Mãsura 215
vor depune cereri la APIA Dolj
unde au depus cererea de ajutor/
platã aferentã Mãsurii 215 - Pa-
chet (a). Beneficiarii care nu se
aflã sub angajament în cadrul
Mãsurii 215 - Pachet (a), pot
depune cererea de solicitare aju-
tor excepþional la Centrul jude-
þean APIA unde îºi au înregistrat
sediul social.

Documentaþie
obligatorie

Actele specifice, care înso-
þesc cererea pentru acordarea
ajutorului financiar, sunt urmã-
toarele: a) copii de pe avizele de
însoþire ºi rapoartele de clasifi-

care care sã ateste sacrificarea
în abatoare autorizate proprii,
copii de pe facturile ºi rapoarte-
le de clasificare, care sã ateste
livrarea directã sau prin terþi ºi
clasificarea porcilor în abatoare
autorizate, în perioada 1 ianua-
rie - 31 august 2015; b) copii de
pe facturile de livrare a scrofi-
þelor de reproducþie, de pe avi-
zele de însoþire a scrofiþelor de
reproducþie de la o fermã la alta
a aceluiaºi crescãtor, de pe ac-
tul de mutaþie a scrofiþelor de re-
producþie la categoria scroafe;
c) documentul de miºcare luna-
rã ºi cumulatã a efectivelor de
scroafe, în perioada 1 ianuarie -
31 august 2015; d) fiºa urmãri-
rii activitãþii la porcine, în pe-
rioada 1 ianuarie - 31 august
2015. Pentru livrãrile efectuate
de beneficiarii care au accesat
Mãsura 215 - Plãþi în favoarea

bunãstãrii animalelor - Pachetul
a) - Porcine din cadrul PNDR
2007 - 2013, rãmân valabile co-
piile documentelor depuse oda-
tã cu deconturile justificative,
aferente perioadei 1 ianuarie - 31
august 2015, pentru aceastã
mãsurã.

Suma cuvenitã fiecãrui pro-
ducãtor agricol, în cazul ajuto-
rului financiar se calculeazã de
cãtre APIA astfel: a) se împarte
suma prevãzutã la lit. a) la efec-
tivul de porci livraþi ºi clasificaþi
în abatoare autorizate, în perioa-
da 1 ianuarie - 31 august 2015,
dar nu la mai mult de 300 mii de
capete pe beneficiar; b) se îm-
parte suma prevãzutã la lit. b) la
efectivul mediu de scroafe ºi/sau
la efectivul de scrofiþe de repro-
ducþie, livrate ºi/sau transfera-
te, în perioada 1 ianuarie - 31
august 2015.

Ministrul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale,
Achim Irimescu, a avut, în data de 24 martie
2016, o întâlnire la sediul instituþiei cu o delega-
þie a Institutului Naþional de Statisticã condusã
de preºedintele Tudorel Andrei, pentru a discuta
un Plan de mãsuri vizând îmbunãtãþirea colabo-
rãrii dintre cele douã instituþii. Acesta presupune
optimizarea sistemului de colectare a datelor sta-
tistice în vederea reducerii costurilor ºi a creº-
terii exactitãþii acestora, cu o diseminare mai lar-
gã a informaþiilor, cu sprijinul resurselor admi-
nistrative ale mai multor instituþii.

În mod concret, se doreºte semnarea unui
Memorandum de cooperare între cele douã in-
stituþii, privind asigurarea unui sprijin reciproc
în domeniul statisticii agricole care sã aibã la bazã
un Plan de mãsuri cu acþiuni efective, instituþiile

Parteneriat inter-instituþional,

Agricultura vrea date statistice
pertinente, în politicile sale

responsabile, termene finale ºi rezultate. Acesta
va reglementa conþinutul ºi derularea acþiunilor
de cooperare viitoare între MADR ºi INS în
domeniul sistemului informaþional statistic.

Ministrul Agriculturii a afirmat cã „o situaþie
cât mai precisã a datelor de care dispunem pe
toate domeniile – de la producþiile realizate, nu-
mãr de animale, personal angajat în agriculturã,
pânã la indicatori sociologici vizând dezvoltarea
mediului rural – ajutã Ministerul Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale în elaborarea ºi implementa-
rea unor politici realiste ºi pragmatice care sã
serveascã în mod optim necesitãþile fermierilor”.
În urmãtoarea perioadã vor avea loc întâlniri în-
tre experþii tehnici ale MADR ºi INS pentru a
stabili detaliile Planului de mãsuri pentru îmbu-
nãtãþirea colaborãrii dintre cele douã instituþii.
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La simularea concursului de
admitere, programatã sâmbãtã,
14 mai a.c, de la ora 10.00, vor
participa un numãr maxim de
300 viitori candidaþi, în ordinea
înscrierilor.

Pentru programele de studii
Medicinã ºi Medicinã Dentarã,
disciplinele de concurs sunt
Biologie (Anatomia ºi fiziologia
omului) ºi (la alegere) Chimie
organicã sau Fizicã. Pentru
programul de studiu Farmacie
sunt Chimie organicã ºi (la
alegere) Botanicã sau Biologie
(Anatomia ºi fiziologia omului).
Pentru programele de studii
Moaºe, Asistenþã Medicalã
Generalã, Tehnicã Dentarã ºi
Balneo-fiziokinetoterapie ºi
recuperare disciplinele sunt
Biologie (Anatomia ºi fiziologia
omului).

Înscrierile pentru
simulare se încheie
pe 12 mai

Pentru a veni în sprijinul
candidaþilor, Universitatea de
Medicinã ºi Farmacie din Craiova
a editat culegeri de teste grilã
pentru toate disciplinele de
concurs ºi conþinând variantele
corecte de rãspuns, care se
comercializeazã prin Reprografia
UMF Craiova. La redactarea
testelor grilã s-au
avut în vedere toate
manualele alternative
agreate de Ministerul
Educaþiei ºi Cercetã-
rii ªtiinþifice.

 Înscrierea
candidaþilor la
simularea concursu-
lui de admitere se va
face la secretariatele
facultãþilor în
perioada 09-12 mai
a.c, între orele
10.00-14.00. Taxa
de înscriere la
simularea concursu-
lui de admitere este

În perioada 14-20
martie, Banca Naþiona-
lã a României, împreu-
nã cu Ministerul Educa-
þiei Naþionale ºi Cerce-
tãrii ªtiinþifice ºi „Child
and Yiuth Finance Inter-
national” a organizat o
serie de activitãþi pe
teme financiar-bancare,
adresate tinerilor, în ca-
drul „Global Money
Week”. Evenimentele s-

au desfãºurat în cadrul unui proiect mai amplu de educaþie
financiarã, iniþiat de BNR, cu tema „Sã vorbim despre bani ºi
bãnci”, cu sprijinul Inspectoratelor ªcolare Judeþene. Este al
III-lea an consecutiv în care BNR participã la acest program,
iar succeul a fost recunoscut la nivel internaþional, prin câºti-
garea, în 2014, a trofeului „Global Money Week” pentru Euro-
pa. În Dolj, au participat peste 480 de elevi ºi cadre didactice,
care au primit informaþii despre tot ceea ce înseamnã educaþia
financiarã a publicului, cu precãdere a celui tânãr.

Peste 480 de elevi ºi cadre
didactice din Dolj,
la întîlnirile cu specialiºtii BNR

În vederea certificã-
rii calificãrii profesiona-
le pentru absolvenþii în-
vãþãmântului profesio-
nal cu durata de trei ani,
vor fi derulate mai mul-
te etape, aºa cum sti-
puleazã normativele le-
gale aflate în vigoare.
Pornind de la acestea,
Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj a notifi-
cat în teritoriu ceea ce

trebuie fãcut astfel încât totul sã fie în normalitate. Unitãþile de
învãþãmânt care pregãtesc elevi în calificãrile profesionale pentru
care se organizeazã examen de certificare a calificãrii profesiona-
le, în colaborare cu agenþii economici sau instituþiile publice cu
care s-au încheiat parteneriate pentru pregãtirea practicã , întoc-
mesc un set de propuneri de teme referitoare la desãvârºirea cu-
noºtiinþelor în materie, pentru fiecare calificare ºcolarizatã la ni-
velul instituþiei de învãþãmânt. Fiecare temã va fi descrisã într-o
fiºã specificã, în concordanþã cu standardele în vigoare, ambele
urmând sã fie propuse, pentru avizare, Consiliului de Administra-
þie al fiecãrei unitãþi de învãþãmânt ºi partenerilor economici, pânã
pe 31 martie, ºi transmise Inspectoratului ªcolar Judeþean.

Pregãtiri pentru
învãþãmântul profesional

Peste 2.500 de elevi din clasa a IV-
a din zonele rurale ºi din oraºele mici,
aflate în judeþele Dolj, Gorj, Dîmbovi-
þa, Buzãu, Prahova, Covasna, Braºov,
Argeº, Ialomiþa ºi Cãlãraºi, dar cu ac-
ces la reþeaua naþionalã de alimentare
cu gaze naturale, vor participa, în pe-
rioada 4 mai – 15 iunie, vor  învãþa
cum sã foloseascã resursele de ener-
gie, în mod respinsabul ºi în siguran-
þã, conºtientizând importanþa protejã-
rii mediului înconjurãtor. Este vorba
despre Programul educaþional „Întâl-
nire cu energia”, ajuns la cea de-a X-a
ediþie, are girul Ministerului Educaþiei
Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice ºi pre-

supune douã lecþii predate interactiv ºi concursul „Câºtigã cu
Metano!”. Se vine, prin aceastã iniþiativã, în sprijinul cadrelor
didactice din învãþãmântul primar în predarea materiei „ªtiin-
þele naturii” – cls. a IV-a, iar înscrierea poate fi fãcutã ondivi-
dual de cãtre învãþãtor, sau colectiv, de cãtre directorul ºcolii,
pe baza unui unui formular disponibil pe www.handsacross.ro
ºi care trebuie trimis pe adresa office@handsacross.ro, pânã
pe 10 aprilie. Mascota concursului este „Metano” ºi este crea-
þia unei eleve partcipantã la program, în anul 2007.

Grupaj realizat de CRISTI PÃTRU

„Întâlnire cu energia”

Universitatea de Medicinã ºi Farma-
cie din Craiova organizeazã, la mijlo-
cul lunii mai, simularea concursului de
admitere pentru programele de studii

Medicinã, Medicinã Dentarã, Farma-
cie, Moaºe, Asistenþã Medicalã Gene-
ralã, Tehnicã Dentarã ºi Balneo-fizio-
kinetoterapie ºi recuperare.

de 100 de lei ºi trebuie achitatã la
secretariat în momentul înscrierii
candidatului.

Pentru a participa la simularea
concursului de admitere candida-
tul trebuie sã depunã în momen-
tul înscrierii mai multe acte:
cerere tip de înscriere (model
cerere), o copie xerox a buletinu-
lui/cãrþii de identitate ºi chitanþa
doveditoare a plãþii taxei de
înscriere.

Test grilã de trei ore
Pentru susþinerea simulãrii ce

se va desfãºura, sâmbãtã, 14
mai a.c, de la orele 10.00,
repartiþia pe sãli a candidaþilor va
fi afiºatã la avizierul instituþiei în
ziua premergãtoare examenului
ºi pe pagina de web alocatã
simulãrii.

Accesul candidaþilor în sala de
concurs este permis cu maxi-
mum o orã înainte de începerea
probei. Pentru a avea acces în
sala de concurs, candidaþii
trebuie sã aibã asupra lor:
buletinul/cartea de identitate ºi
pix cu mina de culoare neagrã.

La începutul probei de
concurs se va face un instructaj
privind modalitatea de desfãºu-
rarea a simulãrii ºi de completare
a grilei, fiecare candidat va primi
de la ºeful de salã un caiet cu
subiecte, grila de completare a

rãspunsurilor (conþine instrucþi-
unile de marcare)ºi hârtie pentru
ciorne.

Timpul destinat rezolvãrii
grilei este de 3 ore, socotit din
momentul în care caietele cu
subiecte au fost distribuite. Se
interzice folosirea de cãtre viitori
candidaþi, în timpul probei, a
minicalculatoarelor, riglelor de
calcul ºi a altor mijloace de
calcul, precum ºi a oricãror
surse de inspiraþie pe suport de
hârtie, audio sau electronic.
Afiºarea rezultatelor simulãrii se
va face în ordinea alfabeticã a
candidaþilor înscriºi.

Anul trecut,
peste o mie
de candidaþi
au participat
la admiterea
organizatã de UMF
Craiova

Anul trecut, peste o mie de
candidaþi s-au înscris la concur-
sul de admitere organizat de
Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie din Craiova, cei mai
mulþi – 673, optând pentru
Facultatea de Medicinã. Concu-
renþã mare s-a înregistrat ºi la
Farmacie, unde au fost ºase
candidaþi pe loc, dar ºi la
Medicinã Dentarã, unde 183 de
absolvenþi înscriºi au concurat
pentru 35 de locuri. În vara
trecutã, la Facultatea de Medici-
nã au fost scoase la concurs 210
locuri finanþate de la buget,
respectiv 80 la taxã, ºi s-au
înscris 673 de candidaþi. La
Medicinã Dentarã, pentru cele 35
de locuri (buget) ºi 40 (taxã) s-
au înregistrat 183 de candidaþi.
Concurenþã a fost ºi la Farmacie
-pentru 29 de locuri la buget ºi
70 la taxã, numãrul de candidaþi a
ajuns la 179. La Asistenþã
Medicalã numãrul de locuri
bugetate a fost de 29, în timp ce
pentru taxã erau prevãzute 95 de
locuri, înscriindu-se 260 de
absolvenþi de liceu. Pentru cele

14 locuri de buget ºi
10 la taxã de la
Moaºe s-au înscris
40 de candidaþi, iar la
Balneo-fiziokinetote-
rapie ºi recuperare
existau 19 locuri la
buget ºi 10 la taxã,
numãrul de candidaþi
înscriºi fiind de 80.
Nu în ultimul rând,
la Tehnicã Dentarã
au fost 117 candidaþi
pentru cele nouã
locuri de la buget ºi
35 de la taxã.

RADU ILICEANU
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Pe 27 martie 1918 Sfatul Þãrii a votat
unirea Basarabiei cu România, Basarabia fi-
ind astfel prima dintre provinciile istorice care
s-a unit cu România. Au urmat celelalte pro-
vincii româneºti – Ardealul, Criºana, Bana-
tul, Maramureºul ºi Bucovina – spre sfârºi-
tul anului 1918, fiind creatã România Mare.
Efectele Unirii au fost anulate la 28 iunie 1940,
când Rusia a anexat din nou Basarabia, în
baza pactului secret Ribbentrop-Molotov-
. Timp de 22 da ani, Unirea cu România a
ferit Basarabia de rãzboiul civil rus, de tra-
gediile colectivizãrii, ale Holodomorului, ale
« terorii roºii » dezlãnþuitã de Ceka-GPU-

NKVD ºi ale deportãrilor cãtre Gulag. Aceas-
ta era întocmai scopul Sfatului Þãrii, inclu-
siv al delegaþilor ruºi sau ucraineni care au
votat Unirea.

În ziarul timpul.md se spune cã în acest
rãstimp Basarabia a primit, conform date-
lor « Oficiului internaþional pentru refugiaþi
al Societãþii Naþiunilor » întemeiat de Frid-
tjof Nansen, zeci de mii de refugiaþi din
Rusia ºi Ucraina, majoritatea simpli care-ºi
riscau viaþa trecând Nistrul înot sau pe ghia-
þã sub gloanþele grãnicerilor ruºi. Dintre
aceºti refugiaþi, socotiþi indiferenþiat « re-
acþionari » sau « contra-revoluþionari » de
autoritãþile sovietice, toþi cei care se mai
aflau în Basarabia în vara anului 1940, când
Armata Roºie a ocupat þara, au fost depor-
taþi în Siberia.

Alla Cebotari, actriþã la Teatrul pentru Copii
ºi Tineret „Colibri“ :

„Este o zi foarte emoþionantã ca toate celelal-
te petrecute aici,  timp de 26 de ani de când am
venit la Craiova ºi încerc sã menþin aprinsã în
suflet aceastã flacãre cu gândul spre Basarabia
ºi spre Unire. Cunoaºtem însemnãtatea acestui
eveniment, când la 1918, Basarabia a fost prima
alipitã þãrii Româneºti ºi atunci au format Româ-
nia Marea. Din pãcate, nu a durat mult aceastã
bucurie, 22 de ani, ca în 1940, Basarabia sã fie

din nou cedatã puterii sovietice, iar noi dorim sã avem din nou prilejiul ºi sã sãrbãtorim cu
toatã bucuria, din nou, o mare Unire. De aceea am organizat un spectacol, un festival, „Un
gând spre Basarabia” dar surpriza a fost foarte mare, pentru cã noi, oltenii nu suntem numai
cu gândul, ci ºi cu sufletul ºi s-au alãturat foarte mulþi. Iar supriza numãrul unu a fost a
fetelor de la Ansamblul Folcloric Tezaur din Chiºinãu”

Viorica Clima, studentã, anul IV, Faculta-
tea de Drept :

„Este o zi importantã, suntem 98 de ani de
la Marea Unire. Mai este foarte puþin pânã o
sã sãrbãtorim ºi secolul. Este o datã impor-
tantã pentru cã îi comemorãm ºi pe cei care
au luptat ºi care au hotãrât ca toate provincile
româneºti sã fie o singurã þarã. 1918 a fost un
an în care sufletele româneºti au reuºit sã se
uneascã într-o singurã þarã”.

Elena Þurcan, studentã la Facultatea de
Economie, anul II :

„Pentru mine acest eveniment este un fel
de strigãt al trezirii conºtiinþei româneºti. Sun-
tem toþi români ºi trebuie sã sãrbãtorim acest
eveniment, 98 de ani de la Marea Unire. Acum
unirea ar trebui sã o facã tinerii, pentru cã noi
vom fi cei care vom continua parcursul þãrii
noastre ºi sperãm sã o facem”

Igor Timuº, student anul I, Facultatea de
Mecanicã :

„Ziua aceasta semnificã unirea neamului
nostru basarabean, român, care reprezintã un
stat întreg. Ar trebui sã fim un tot unitar, o
singurã þarã, sã luptãm împreunã, sã ducem
la unire efortul nostru. Vorbim aceeaºi limbã
ºi în Basarabia ºi în România, adicã suntem
cu toþii români.

Alin Oncescu, student Facultatea de Meca-
nicã :

„Am venit sã-i susþin pe fraþii mei, de din-
colo de Prut. Sã sãrbãtorim împreunã Unirea
Basarabiei cu România ºi pot sã spun cã sunt
mândru ºi mã bucur enorm, iar peste doi ani,
la 100 de ani, chiar aº vrea sã se întâmple sã
ne unim ºi sã devenim o singurã þarã”

Tudor Burlacu, student anul I, Facultatea
de Drept :

„Pentru mine, personal, aceastã zi este una
foarte importantã, pentru cã în familie am fost
educat sã fiu patriot, sã-mi iubesc þara ºi sã
respect istoria ºi de aceea am venit aici  alã-
turi de colegii mei”

Studenþii basarabeni din Craiova
au strigat în inima Olteniei :

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Studenþii basarabeni din Craiova au aniversat ieri, 98 de ani de la Unirea României
cu Basarabia. Tinerii i-au antrenat ºi pe craioveni, alãturi de care  au fãcut tradiþionala
„Horã a Unirii”, în centrul Craiovei. Tot aici, la statuia lui Mihai Viteazul, într-o atmo-
sferã emoþionantã s-au depus flori, s-au recitat poezii ºi s-a cântat  „Rãsai”; „Limba
noastrã” ºi „Treceþi batalioane române Carpaþii”. Seara s-a încheiat în acelaºi ritm, cu
toþii participând la Festivalul „Cu gândul spre Basarabia”. Doi elevi ai Colegiului Carol
I au  participat la acest moment, i-au susþinut pe studenþii basarabeni ºi au spus cã vin
de fiecare datã pentru îºi iubesc þara. Ei au mãrturisit cã aceastã dragoste de istorie le-
a fost insuflatã de profesorul lor de istorie, domnul Valentin Bãluþoiu.

Asociaþia Studenþilor Basarabeni din Cra-
iova, în parteneriat cu Primãria Municipiului
Craiova ºi Casa de Culturã a Studenþilor, a
organizat Festivalul „Cu gândul spre Basa-
rabia”. La acest eveniment au luat parte deo-
potrivã, studenþi, reprezentanþi ai mediului
academic din Craiova, artiºti ºi nu în ultimul
rând, simpli cetãþeni, patrioþi, care au spus
pe singurã voce cã doresc sã devenim un
singur popor ºi sã vorbim o singurã limbã.
Numele artiºtilor celebri de pe ambele ma-
luri au fost prezentate cu har ºi cu talent de
marea noastrã actriþã Alla Cebotari, un su-
flet nobil, basarabean.

Ansamblul Folcloric „Maria Tãnase”,
acompaniat de Ansamblul Folcloric „Tezaur”
din Chiºinãu, Suzana Popescu, Viorica Ciu-
botaru, Tatiana Profire dar ºi cântãreaþa Alla
Cebotari, în calitate de invitaþi speciali, au
creat o atmosferã caldã ºi prietenoasã ieri
seara. „Astãzi se împlinesc 98 de ani de la
Marea Unire. ASB la fel ca în fiecare an a
organizat mai multe manifestãri care sã mar-
cheze aceastã zi importantã. Vorbim de un
marº al Unirii, de la Festival. Acest festival a
avut drept scop trezirea spiritului naþional,
pãstrarea valorilor, promovarea culturii, pre-
cum ºi extinderea conceptului de „naþiune”
în rândul tinerilor. Vã aºteptãm sã fãurim
Unirea împreuna”, a subliniat Oleg Untu,
preºedintele Asociaþiei Studenþilor Basarabeni
din Craiova.

„Noi vrem UNIRE„Noi vrem UNIRE„Noi vrem UNIRE„Noi vrem UNIRE„Noi vrem UNIREA!”A!”A!”A!”A!”„Noi vrem UNIRE„Noi vrem UNIRE„Noi vrem UNIRE„Noi vrem UNIRE„Noi vrem UNIREA!”A!”A!”A!”A!”„Noi vrem UNIRE„Noi vrem UNIRE„Noi vrem UNIRE„Noi vrem UNIRE„Noi vrem UNIREA!”A!”A!”A!”A!”„Noi vrem UNIRE„Noi vrem UNIRE„Noi vrem UNIRE„Noi vrem UNIRE„Noi vrem UNIREA!”A!”A!”A!”A!”„Noi vrem UNIRE„Noi vrem UNIRE„Noi vrem UNIRE„Noi vrem UNIRE„Noi vrem UNIREA!”A!”A!”A!”A!”„Noi vrem UNIRE„Noi vrem UNIRE„Noi vrem UNIRE„Noi vrem UNIRE„Noi vrem UNIREA!”A!”A!”A!”A!”„Noi vrem UNIRE„Noi vrem UNIRE„Noi vrem UNIRE„Noi vrem UNIRE„Noi vrem UNIREA!”A!”A!”A!”A!”„Noi vrem UNIRE„Noi vrem UNIRE„Noi vrem UNIRE„Noi vrem UNIRE„Noi vrem UNIREA!”A!”A!”A!”A!”„Noi vrem UNIRE„Noi vrem UNIRE„Noi vrem UNIRE„Noi vrem UNIRE„Noi vrem UNIREA!”A!”A!”A!”A!”
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

De peste 35 ani, în fiecare lunã
martie, Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” organizeazã Zi-
lele „Elena Farago”, cu scopul, pe de
o parte, de a omagia personalitatea
Elenei Farago – poeta copiilor, iar pe
de altã parte de a atrage cãtre opera
sa nenumãratele grupuri de preºco-
lari ºi ºcolari ce pot vizita, în aceastã
perioadã, Casa Memorialã „Elena
Farago” ºi Biblioteca Judeþeanã.

ªi în acest an, instituþia, prin Sec-
þia pentru Copii ºi Tineret, a pregãtit
un program de manifestãri culturale,
pe care îl deruleazã, în perioada 28-31
martie, în parteneriat cu ºcoli din Cra-
iova ºi din judeþele Dolj ºi Olt. Acesta
cuprinde filmul documentar „Perso-
nalitãþi craiovene: Elena Farago
(1878-1954)”, concursul „Elena

Stagiunea „Europa” aduce la
Craiova, vineri, 1 aprilie, trei invi-
taþi cu un repertoriu care include,
în primã audiþie, „Dublul concert
pentru bandoneon, chitarã ºi or-
chestrã de coarde” de Astor Piaz-
zolla (creatorul „Tango Nuevo”,
replicã a tradiþionalului tango ar-
gentinian). De altfel, dirijorul Mi-
ran Vaupotic ºi chitaristul Frane
Verbanac sunt pasionaþi de muzi-
ca argentinianã, având discuri im-
primate cu lucrãri de Piazzolla. Iva-
na Levak este solista care va cânta
la bandoneon, un instrument rar
ascultat la Filarmonica „Oltenia”.

Dirijorul croat Miran Vaupotic

«Avem nevoie de teatru? Îºi pun
aceastã întrebare mii de profesioniºti
din domeniu, dezamãgiþi în speran-
þele lor, dar ºi milioane de oameni,
obosiþi de teatru. De ce avem nevoie
de teatru? Pentru cã în anii când sce-
na este nesemnificativã în compara-
þie cu pieþele oraºelor ºi teritoriile sta-
telor se joacã autentice tragedii din
viaþa realã.

Ce este teatrul pentru noi? Loje ºi
balcoane aurite, fotolii de catifea,
culise murdare, voci forþate sau in-
vers – boxe negre, împroºcate cu
noroi ºi sânge, în care sunt o mulþi-

Actorii din lumea întreagã au sãrbãtorit, ieri,
Ziua Mondialã a Teatrului, eveniment marcat în
fiecare an prin citirea unui mesaj scris de o perso-
nalitate de renume mondial. Textul de anul acesta a
fost transmis de regizorul rus Anatoli Alexandro-
vici Vasiliev ºi a fost citi asearã ºi la Teatrul Naþio-
nal „Marin Sorescu” din Craiova, înainte de pre-
zentarea spectacolului „Exploziv” de Elise Wilk
(regia: Andrei Mãjeri). Ziua Mondiala a Teatrului a
fost creatã în 1961 de Institutul International de Teatru
ºi este, de atunci, sãrbãtoritã anual de comunitatea tea-
tralã internaþionalã. Primul Mesaj International de Ziua

Mondiala a Teatrului a fost scris de Jean Cocteau (Fran-
þa) în 1962. Alte personalitãþi care de-a lungul timpului
au semnat mesaje sunt Arthur Miller, Laurence Oli-
vier, Peter Brook, Pablo Neruda, Maurice Bejart, ca ºi
Radu Beligan (1977) ºi Eugen Ionescu (1976).

Anatoli Alexandrovici Vasiliev (n. 4 mai 1942, Rusia)
este un renumit regizor de teatru rus ºi unul dintre cei
mai importanþi regizori de teatru europeni contemporani.
Este fondatorul „ªcolii de Artã dramaticã” din Moscova.
Pentru Vasiliev, jocul actorului este un proces fãrã înce-
put ºi sfârºit, actorii trãind în teatru ºi formând o comu-
nitate pe toatã perioada desfãºurãrii repetiþiilor.

me de trupuri goale înfuriate.
 Ce ne poate spune teatrul? To-

tul!  Teatrul ne poate spune totul! ªi
cum trãiesc zeii în cer, ºi cum deþinu-
þii suferã în grote, ºi cum patima te
înalþã, ºi cum iubirea te omoarã, ºi
cum nu este nevoie de omul bun, ºi
cum minciuna dominã, ºi cum oame-
nii trãiesc în apartamente, iar copiii
în tabere pentru refugiaþi, ºi cum în
pustiu se întorc, ºi cum au loc des-
pãrþirile de cei dragi.

 Teatrul a fost ºi va rãmâne pentru
totdeauna.

ªi în aceºti ultimi cincizeci-ºap-

tezeci de ani avem absolutã nevoie
de teatru. Pentru cã numai teatrul,
dintre toate artele, înseamnã: cu-
vântul din gurã-n gurã, privirea din
ochi în ochi, gestul din mânã în
mânã, de la corp la corp. El nu are
nevoie de mijlocitor, între om ºi om
– partea transparentã a luminii, nu
aparþine nici sudului, nici nordului,
nici estului ºi nici vestului. De felul
lui, teatrul este lumina care pãtrun-
de peste cele patru pãrþi ºi instan-
taneu este recunoscut de orice om,
învrãjbit sau prietenos.

 Avem nevoie ca teatrul sã fie

diferit. ªi dintre toate formele po-
sibile ale teatrului vor fi solicita-
te, înainte de toate, cele arhaice.
Teatrul de forme ritualice nu tre-
buie combãtut cu teatrul popoa-
relor civilizate. Cultura laicã este
golitã de conþinut, informaþia cul-
turalã schimbã entitãþile simple
între ele, spulberând speranþa în-
tâlnirii cu ele.

 Teatrul e deschis. Intrarea e
liberã. Lãsaþi naibii gadgeturile ºi
computerele – mergeþi la teatru,
ocupaþi locurile de la parter, de
la balcon, daþi ascultare cuvân-

tului, priviþi pe viu personajele
– în faþã aveþi teatrul, nu-l ne-
socotiþi ºi nu-l lãsaþi sã treacã
neobserva t ,  cãc i  v ia þa  t rece
foarte repede.

 Orice fel de teatru este necesar.
ªi doar de un teatru nu avem nevo-
ie – teatrul jocurilor politice, tea-
trul „capcana” politicã, teatrul po-
liticienilor, teatrul politicii... Teatrul
terorii zilnice – personal ºi colec-
tiv, teatrul cadavrelor ºi teatrul sân-
gelui în pieþe ºi pe strãzi, în capita-
le ºi în provincii, între religii ºi gru-
puri de etnici». Anatoli Vasiliev

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” organizeazã, în
perioada 28-30 martie, Zilele „Elena Farago”. Manifestarea este de-
dicatã împlinirii a 138 de ani de la naºterea poetei Elena Farago –
scriitoare, traducãtoare, directoare a Fundaþiei „Alexandru ºi Aristia
Aman”, Cetãþean de Onoare al oraºului, una din prezenþele active ale
vieþii culturale ºi spirituale craiovene. Cu acest prilej, copiii vor avea
parte de o expoziþie de carte, un concurs pe tema operei autoarei, un
film documentar ºi vizite la Casa Memorialã „Elena Farago”, în care
se pãstreazã cãrþi, documente, fotografii, scrisori, mobilier ºi alte ob-
iecte care au aparþinut poetei ºi familiei sale.

Elena Farago s-a nãscut la 29 martie 1878, în Bârlad,
fiind al doilea copil din cei ºapte ai soþilor Francisc ºi
Anastasia Paximade (nãscutã Thomaide), de origine grea-
cã. La 17 ani rãmâne orfanã. Vine în Bucureºti ºi se anga-
jeazã la familia ziaristului Gh. Panu, apoi guvernantã în
casa lui I. L. Caragiale. S-a cãsãtorit cu Francisc Farago ºi
au avut doi copii: Mihnea (adoptat în 1907) ºi Coca (nãs-
cutã în 1913). În 1907 s-a stabilit la Craiova.

În centrul oraºului, în aceeaºi curte cu sediul central al
Bibliotecii Judeþene se aflã casa în care a locuit poeta.
Numitã directoare a Fundaþiei „Alexandru ºi Aristia Aman”
în septembrie 1921, a condus timp de peste trei decenii
destinele acestui lãcaº de culturã, având contribuþii deo-
sebite în ceea ce priveºte regulamentul de organizare ºi
funcþionare al bibliotecii, fiºarea cãrþilor ºi þinerea unei
evidenþe corecte de aranjare a publicaþiilor în rafturile bi-
bliotecii, de completare a colecþiilor prin achiziþii ºi dona-
þii. Dupã preluarea conducerii fundaþiei, poeta s-a mutat
în casa care putea „servi drept locuinþã personalului în
serviciul bibliotecii ºi muzeului” conform testamentului
Aristiei Aman. Aici a trãit ºi a creat pânã la sfârºitul vieþii
sale, pe 4 ianuarie 1954.

Laureatã a Academiei Române, a Comitetului Franco-
Român „Femina”, decoratã de regele României, Carol al
II-lea, a obþinut Premiul Naþional pentru Literaturã în 1938.
A  fost declaratã Cetãþean de Onoare al municipiului Cra-
iova în anul 1947, recunoscându-i-se astfel meritele lite-
rare ºi culturale, fiind consideratã „o mândrie a oraºului
nostru, o parte din gloria sa se rãsfrânge ºi asupra ora-
ºului nostru, unde a creat toatã opera sa”, dupã cum se
menþiona în Decizia 6000/21 aprilie 1947 emisã de Primãria
Craiovei.

Farago, prietena copiilor”, ediþia a
XII-a, organizat în colaborare cu ªcoa-
la Gimnazialã „Mircea Eliade”, o expo-
ziþie de carte, activitãþi în Ludoteca Bi-
bliotecii Judeþene, sub genericul „Ele-
na Farago ºi copiii”, ºi vizite la Casa
Memorialã „Elena Farago”.

Potrivit reprezentanþilor instituþiei,
pânã în prezent ºi-au anunþat partici-
parea la programul de activitãþi copii ºi
elevi de la peste zece instituþii de învã-
þãmânt: Grãdiniþele „Dumbrava Minu-
natã”, „Elena Fargo” ºi „Ethos”, ªcoli-
le Gimnaziale „Mihai Viteazul”, „Mircea
Eliade”, „Al. Macedonski”, „Mihai
Eminescu”, ªcoala Gimnazialã Coþofe-
nii din Dos ºi ªcoala Gimnazialã Bîrza-
Olt, Liceul de Arte „Marin Sorescu”,
Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” ºi Co-
legiul Naþional „Carol I”.

Dublul concert pentru bandoneon, chitarã ºi orchestrã
de coarde de Piazzolla, cu muzicieni din Croaþia

Cea de-a 28-a þarã care a
aderat la Uniunea Europeanã,
Croaþia – una dintre cele mai
frumoase destinaþii de vacanþã
din Europa, faimoasã pentru
peisajele superbe, staþiunile de
litoral, oraºele vechi ºi nume-
roasele insule pe care le deþine –
se prezintã craiovenilor prin
muzicienii sãi. Sãptãmâna
viitoare, în cadrul Stagiunii
„Europa” a Filarmonicii „Olte-
nia”, aceºtia vor aduce acorduri
de pian, chitarã, dar ºi de
bandoneon – un instrument mai
rar ascultat pe aceastã scenã.

a cântat pe scene faimoase, inclu-
siv Musikverein din Viena, Sme-
tana Hall din Praga, Opera House
din Cairo, Oraºul Interzis Concert
Hall de la Beijing, Centrul de Artã
din Shanghai, Ceaikovski Hall ºi
Casa Internaþionalã de Muzicã din
Moscova.

Vor mai putea fi audiate alte
douã prime audiþii: Arie pentru or-
chestrã simfonicã de Pero Sisa ºi
Poemul simfonic „Varazdin
1776” de Davor Bobis. Programul
include ºi Uvertura „Hebridele”,
op. 26 de Felix Mendelssohn-
Bartholdy ºi Simfonia nr. 40 în Sol
minor, K. 550 de W.A. Mozart.

Concertul va
fi transmis în
direct  de
TVR Craiova
ºi pe site-ul
Radio Româ-
nia Oltenia
Craiova. Din
studioul TV,
comentariul va fi asigurat, în
preambulul ºi pauza concertului,
de muzicologii Loredana Baltazar
ºi Constantin Secarã.

Melomanii interesaþi sã stea de
vorbã cu muzicienii croaþi sunt aº-
teptaþi joi, 31 martie, la ora 19.00, în
Sala „Filip Lazãr” a Filarmonicii. De

asemenea, Mâine, 29 martie, ora
19.00, Muzeul de Artã Craiova va
gãzdui „Convorbiri muzicale” –
un recital neconvenþional susþinut
de pianistul Ante Sladoljev, stu-
dent al Academiei de Muzicã din
Zagreb. La ambele evenimente ac-
cesul publicului va fi liber.

Miran
Vaupotic
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Forþele siriene au redobândit,
ieri, oraºul Palmira, aflat sub con-
trolul reþelei teroriste Stat Islamic
din mai 2015, dupã ce au declan-
ºat o amplã ofensivã, susþinutã de
raiduri aeriene ale forþelor ruse,
anunþã televiziunea sirianã de stat
ºi OSDO. Potrivit unei surse mili-
tare citate de televiziunea de stat,
armata sirianã împreunã cu miliþii-
le aliate au preluat “controlul în
totalitate asupra oraºului Palmira”.
Organizaþia umanitarã Observato-
rul Sirian pentru Drepturile Omu-
lui (OSDO) susþine cã încã mai
aveau loc schimburi de focuri în
partea esticã a oraºului ieri dimi-
neaþã, dar centrul de comandã al reþelei Stat
Islamic (SI) s-a retras spre est, pãrãsind
Palmira, reaflatã sub controlul administra-
þiei Bashar al-Assad. Pentru conducerea si-

Un algerian,

suspectat
cã ar fi furnizat
acte de identitate
false teroriºtilor,

arestat în Italia
Poliþia italianã a arestat

un algerian cãutat în Belgia
pentru cã ar fi furnizat acte
de identitate false pentru trei
teroriºti implicaþi în atenta-
tele din Bruxelles ºi din
Paris, printre care Salah
Abdeslam ºi Najim Laachro-
ui. Bãrbatul, identificat
drept Djamal Eddine Ouali,
în vârstã de 40 de ani, a fost
reþinut, sâmbãtã, în timpul
unui raid al forþelor antite-
roriste în Bellizzi, o comunã
din provincia Salerno, din
sudul Italiei. Acesta ar fi
furnizat documente de
identificare false lui Najim
Laachroui, unul dintre
atacatorii kamikaze care s-a
detonat pe aeroportul Zaven-
teem din Bruxelles marþi
dimineaþã, dar ºi lui Salah
Abdeslam, membru al
comandoului care a comis
atentatele teroriste din Paris
din noiembrie anul trecut.
Bãrbatul i-ar fi fãcut rost de
astfel de documente ºi lui
Mohamed Belkaid, un
algerian suspectat de impli-
care în atentatele din Paris,
care a murit într-un raid al
poliþiei sãptãmâna trecutã în
cartierul Forest de la perife-
ria Bruxellesului, în cadrul
operaþiunii în care a fost
arestat Abdeslam. Aceste
documente false au permis
revenirea ilegalã în Belgia a
doi bãrbaþi în septembrie
2015. Pe numele lui Djamal
Eddine Ouali autoritãþile
belgiene au emis un mandat
european de arestare în
octombrie 2015. În acea
perioadã, au avut loc perche-
ziþii în comuna Saint Gilles
din Bruxelles, unde au
descoperit o mulþime de
documente false. Mii de
fotografii au fost descoperite
în acele raiduri ºi unele
dintre ele vor fi înþelese mai
târziu, pentru cã sunt foto-
grafii ale unora dintre
teroriºtii implicaþi în atenta-
tele din Paris ºi Bruxelles.
Bãrbatul a fost suspectat de
implicare într-o reþea de
crimã organizatã care se
ocupa cu imigraþia ilegalã ºi
cu furnizarea de documente
de identificare false. Poliþia
italianã a confirmat pe
contul de Twitter cã a arestat
un algerian “care face parte
dintr-o reþea ce furnizeazã
permise false de rezidenþã,
având legãturi cu atentatele
din Bruxelles ºi care este
suspectat de complicitate la
susþinerea imigraþiei ilegale,
în conexiune cu atentatele
din Paris”.

Autoritãþile belgiene au anunþat,
sâmbãtã, cã 24 dintre victimele de-
cedate în atentatele teroriste din
Bruxelles de marþi au fost identifi-
cate, iar ºapte rãmân neidentifica-
te, iar 101 rãniþi din cei 340 sunt
în continuare internaþi în spitale.
Centrul de crizã al Departamentu-
lui Sãnãtãþii a susþinut sâmbãtã o
conferinþã de presã pentru a pre-
zenta situaþia actualizatã a victime-
lor atentatelor din Bruxelles de
marþi. Pânã în prezent, 24 de vic-
time decedate au fost identificate
în mod oficial din cele 31, a preci-
zat Ine Van Wymersch, purtãtor de
cuvânt al Parchetului din Bruxel-
les. Unsprezece sunt de altã naþio-
nalitate. Dintre cei 340 de rãniþi,
101 rãmân internaþi în spitale din
Belgia ºi Franþa. Dintre cei 101 rã-
niþi, 62 se aflã la secþia Intensivã,
iar 32 suferã de arsuri grave, a pre-
cizat un purtãtor de cuvânt al Di-
recþiei de Sãnãtate Publicã. Pacien-

Doi membri ai forþelor de secu-
ritate ucrainene au murit ºi alþi 11
au fost rãniþi în operaþiunile milita-
re din Donbas, a anunþat, sâmbã-
tã, purtãtorul de cuvânt al preºe-
dinþiei ucrainene, Oleksandr Mo-
tuzianik. “Doi dintre rãzboinicii
noºtri au fost uciºi ºi alþi opt au
fost rãniþi în operaþiunile din ulti-
mele 24 de ore. Încã trei membri
ai Gãrzii Naþionale au fost rãniþi,
fiind loviþi de un dispozitiv explo-
ziv”, a declarat Motuzianik la o
conferinþã de presã de la Kiev or-
ganizatã sâmbãtã. El a mai preci-
zat cã nu au existat atacuri în Lu-
hansk în ultima vreme. “În Doneþk,
de-a lungul întregii linii de front,
inamicul a folosit armament greu,
în special lansatoare de 82mm and
120mm. Unitãþi înarmate ilegale au
încãlcat acordul de încetare a fo-
cului în Troiþke, Maiorsk, Luhan-
ske, Piski, Avdiyivka, and Zaiþev. În
total, 40 de mine explozive au fost

Bernie Sanders a câºtigat, sâm-
bãtã, alegerile din statele ameri-
cane Alaska ºi Washington, desta-
bilizând poziþia contracandidatu-
lui Hillary Clinton, care rãmâne
încã în fruntea clasamentului în
tabãra democratã pentru alegerile
prezidenþiale din SUA din noiem-
brie. Sanders ar fi înregistrat peste
50% din voturi în Alaska ºi Wa-
shington, dar mai are nevoie de
voturi pentru a o coborî pe Clin-
ton din fruntea clasamentului în
tabãra democraþilor. Ulterior, s-a
anunþat cã Sanders ar conduce cu
40 de puncte înaintea lui Clinton
în alegerile din Hawaii, dupã nu-
mãrarea a 90% dintre voturi. “In-
tervenim serios în avantajul deþi-
nut de secretarul Clinton ºi avem
un drum cãtre victorie”, a decla-
rat Sanders dupã anunþarea vic-
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rianã, redobândirea oraºului Palmira, printr-
o campanie militarã de trei sãptãmâni susþi-
nutã de raiduri aeriene intense ale forþelor
ruse, înseamnã acces la zona deºerticã din

estul Siriei spre frontiera cu Irak
în sud ºi spre fieful reþelei Stat Is-
lamic din oraºele Deir al-Zor ºi
Raqqa în est. Potrivit directorului
OSDO, Rami Abdulrahman, 400 de
luptãtori ai reþelei teroriste Stat Is-
lamic au murit în confruntãrile din
Palmira, oraº pe care l-au contro-
lat din mai 2015, fiind cea mai
importantã victorie a grupãrii de
când a declarat califat în arii din
Siria ºi Irak controlate din 2014.
În Palmira se aflã cele mai impor-
tante ruine ale Imperiului Roman.
SI a distrus temple ºi morminte
antice dupã ce a capturat Palmira,
acþiuni denunþate de UNESCO

drept crime de rãzboi, dar directorului cen-
trului pentru antichitãþi din Siria a declarat
sâmbãtã cã unele ruine încã mai existã ºi
sunt într-o stare acceptabilã.

Doi ofiþeri ucraineni morþi ºi 11 rãniþi
în operaþiunile militare din Donbas

lansate împotriva poziþiilor forþelor
antiteroriste”, a precizat Motuzia-
nik. Purtãtorul de cuvânt a mai pre-
cizat cã situaþia cea mai complicatã
în prezent este cea din apropierea
localitãþii Avdiyivka, unde forþele
ucrainene “trebuie sã riposteze cu
focuri de armã pentru a opri pro-
vocãrile”. “O locuinþã a fost distru-
sã în Zaiþev de lansatoarele militan-
þilor de sâmbãtã dimineaþã. O fe-
meie a fost rãnitã ºi alte trei persoa-
ne au fost salvate”, a adãugat ofi-
cialul ucrainean. Confruntãri între
forþele ucrainene ºi rebelii separa-
tiºti proruºi din estul þãrii au loc din
aprilie 2014. Ucraina a acuzat în
nenumãrate rânduri cã Rusia furni-
zeazã armament rebelilor separatiºti
proruºi din regiunea Donbas. Un
acord de încetare a conflictului ar-
mat din zona de est a Ucrainei a fost
agreat la Minsk în februarie 2015,
dar au fost sesizate nenumãrate în-
cãlcãri ale acestuia.

24 de victime decedate în atentatele
din Bruxelles, identificate

þii cu arsuri grave au fost transfe-
raþi la secþiile medicale specializate
din toatã þara ºi vor fi supravegheaþi
o lungã perioadã pânã la stabiliza-
rea stãrii lor de sãnãtate. 15 pacienþi
cu arsuri grave sunt internaþi în
spitalul militar, a precizat directo-
rul spitalului, Serge Jennes, prezen-
tând arsuri pe o suprafaþã de pânã
la 40% din cauza exploziilor. “În-
tre 10 ºi 40% din suprafaþa corpu-
rilor acestor pacienþi este afectatã
de arsuri”, a declarat Jennes, adã-
ugând cã numeroºi rãniþi au tim-
panele peforate din cauza explozii-
lor. Douã explozii puternice au fost
provocate marþi dimineaþã în ter-
minalul de plecãri din aeroportul
Zaventem, dupã ce doi islamiºti,
Ibrahim El Bakraoui ºi Najim La-
achraoui, ºi-au detonat centurile
explozive. La scurt timp, fratele
unuia dintre aceºtia, Khalid El Bak-
raoui, a comis un atac sinucigaº la
staþia de metrou

Bernie Sanders câºtigã alegerile din Alaska
ºi Washington în faþa lui Hillary Clinton

toriilor, în Madison, Wisconsin,
alãturi de susþinãtori. “E destul de
greu pentru oricine sã nu ne ac-
cepte momentul de victorie din
campania noastrã”, a continuat
candidatul democrat. Clinton con-
duce în faþa lui Sanders cu 300
de voturi din cele 2.382 necesare
din partea delegaþilor pentru a fi
nominalizatã de Partidul Demo-
crat drept candidat la prezidenþi-
alele de pe 8 noiembrie în cadrul
convenþiei partidului din iulie, din
Philadephia. Luând în considera-
re ºi voturile superdelegaþilor - li-
derii de partid care au libertatea
de a susþine orice candidat - Clin-
ton are sprijinul a 1.690 de dele-
gaþi, spre deosebire de Sanders
care are doar 946 de susþinãtori.
Sanders, senator din Vermont, are
nevoie sã câºtige douã treimi din

voturile delegaþilor care au mai
rãmas pentru a o ajunge din urmã
pe Clinton. În tabãra republicanã,
favorit este miliardarul Donald

Trump, care s-a fãcut remarcat
prin politicile sale antiimigraþie
dure promise votanþilor dacã va
ajunge preºedinte al SUA.
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Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Direcþia Generalã Regio-

nalã a Finanþelor Publice Craiova - Admi-
nistraþia Judeteanã a Finanþelor Publice
Dolj organizeazã licitaþii publice în baza
Legii nr. 207/2015 privind Codul de pro-
cedurã fiscalã cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare la sediul A.J.F.P. DOLJ, str.
Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam. 206 pen-
tru: 1. SC CALMAR  COM  SRL, Craiova,
str. Renasterii, nr.1B, bl.N3, sc.1, ap.9, jud
Dolj, cod identificare fiscalã 5218635 în
data de 08.04.2016, ora 10,00 pentru vân-
zarea bunului: buldoexcavator, marca
Komatsu, tip WB93R, an fabricaþie 2005,
model motor S4D106 – 2S, culoare gal-
ben, pret pornire licitaþie 56.500 lei. Am-
plasare: loc Iºalniþa, str. Preot  Grigore
Tolescu, nr. 3, jud Dolj. 2. SC POLIPACK &
PRINT SRL, Craiova, str. Bucovat, nr. 191,
jud Dolj, cod identificare fiscalã 31125470
în data de 11.04.2016, ora 13,00 pentru
vânzarea bunurilor: maºinã de tipãrit Ori-
ginal Heidelberg Offset Order, an fabrica-
þie 1990, pret pornire licitaþie 66.750 lei;
maºinã de confecþionat tãviþe din carton,
model SF4, an fabricaþie 2012, pret porni-
re licitaþie 50.100 lei; maºinã de tãiat cutii
carton cu cilindru, an fabricaþie 2009, pret
pornire licitaþie 45.075 lei. Amplasare: se-
diul societãþii. 3.SC CM ELIT CONSTRUCT
SRL, Craiova, str. Botosani, nr. 10, jud Dolj,
cod identificare fiscalã 29101330 în data
de 13.04.2016, ora 12,00 pentru vânzarea
bunurilor: buldoexcavator, marca Cater-
pillar, tip 428E (SNL01013), tracþiune inte-
gralã, prêt pornire licitaþie 157.400 lei;
maºinã sãpat ºanþuri VERMEER  RT200,
preþ pornire licitatie 56.920 lei. 4. SC PO-
TRA TRANS SRL, loc Pielesti, str Gheor-
ghita Geolgau, nr. 283, jud Dolj, cod iden-
tificare fiscalã 19333022 în data de
18.04.2016, ora 13,00 pentru vânzarea bu-
nului: autoutilitarã marca MAN, tip
TGA18.480, nr înmatriculare DJ-71-RAL,
an fabricaþie 2008, pret pornire licitaþie
81.000 lei. 5. PRESTCOMPROD  SCA, Cra-
iova, str. Dr. Dimitrie Gerota, nr.1A, jud Dolj,
cod identificare fiscalã 3440570 în data
de 22.04.2016, ora 11,00 pentru vânzarea
bunurilor: autoturism marca Volkswagen,
tip Bora, an fabricaþie 2003, nr înmatricu-
lare DJ-06-LKS, pret pornire licitaþie 10.300
lei; autoutilitarã marca Dacia tip 1304 Pick-
Up, an fabricaþie 1990, nr înmatriculare DJ-
07-PCP, pret pornire licitaþie 900 lei; clãdi-
re secþia 2 producþie confecþii, Sc=594 mp,
CF 35883, nr cad prov. 17268 situata in Cra-
iova, str. Dr. Dimitrie Gerota, nr.1A, pret
pornire licitaþie 710.700 lei. Menþionãm cã
terenul aparþine domeniului public al mu-

Anunþul tãu!
nicipiului Craiova. Preþurile nu includ TVA.
Invitãm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri  sã înºtiinþeze de-
spre aceasta A.J.F.P. DOLJ înainte de data
stabilitã pentru vânzare, menþionatã mai
sus. Cei interesaþi în cumpãrarea bunuri-
lor sunt invitaþi sã prezinte, pînã la terme-
nul de vânzare sau, în cazul vânzãrii prin
licitaþie, pânã în ziua precedentã termenu-
lui de vânzare: oferte de cumpãrare; în
cazul vânzãrii la licitaþie, dovada plãþii ta-
xei de participare sau a constituirii garan-
þiei sub forma scrisorii de garanþie banca-
rã reprezentând 10% din preþul de pornire
a licitaþiei care se plãteºte în lei, în contul
IBAN RO16 TREZ 291.50.67XXX005062, cod
fiscal 4830007  deschis la Trezoreria A.J.F.P.
DOLJ; împuternicirea persoanei care-l re-
prezintã pe ofertant; pentru persoanele
juridice de naþionalitate românã, copie de
pe certificatul unic de înregistrare eliberat
de ORC; pentru persoanele juridice strãi-
ne, actul de înmatriculare tradus în limba
romanã; pentru persoanele fizice române,-
copie de pe actul de identitate; dovadã
emisã de creditorii fiscali cã nu au obliga-
þii fiscale restante (Consiliul Local ºi Ad-
ministraþia Financiarã în raza cãrora se aflã
domiciliul sau sediul ofertantului ), urmând
sã se prezinte la data stabilitã pentru vân-
zare ºi la locul fixat în acest scop. Licitaþia
începe de la cel mai mare preþ din ofertele
de cumpãrare scrise, dacã acesta este
superior preþului de pornire la licitaþie, iar
în caz contrar va începe de la acest din
urmã preþ. Adjudecarea se face în favoa-
rea participantului care a oferit cel mai
mare preþ, dar nu mai puþin decît preþul de
pornire. Taxa de participare nu se restitu-
ie ofertanþilor care nu s-au prezentat la li-
citaþie, celui care a refuzat încheierea pro-
cesului-verbal de adjudecare, precum ºi
adjudecãtarului care nu a plãtit preþul. Po-
trivit dispoziþiilor art.9 alin. (2) lit. d) din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de pro-
cedurã fiscalã, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare, când urmeazã sã se ia
mãsuri de executare silitã nu este obliga-
torie audierea contribuabilului. Impotriva
prezentului înscris,cel interesat poate in-
troduce contestaþie la instanþã judecato-
reascã competentã, în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cunoºtiinþã,
în conformitate cu prevederile art.260 si
art 261 din Legea nr. 207/2015 privind Co-
dul de procedurã fiscalã cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Pentru informaþii
suplimentare vã puteþi adresa A.J.F.P. - Dolj,
str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam. 206 sau
la tel: 0251/ 402.207.

Anunþul tãu!
S.C YUKO GROUP SRL, solici-

tã Aviz de Amplasament pentru inves-
tiþia “INSTALAÞIE DESCÃRCARE,
INCÃRCARE, DISTRIBUÞIE, PRO-
DUSE PETROLIERE CU IMPREJMUI-
RE, LUCRÃRI HIDROTEHNICE AFE-
RENTE CHEULUI ªI PLATFORMEI
IN PORTUL BECHET JUD. DOLJ”,
persoanele interesate  se pot adresa
la sediul Primaria Bechet sau la tele-
fon contact 0732/707099.

COLEGIUL Tehnic Costin D.Neni-
þescu, cu sediul în localitatea Craiova,
str.Paºcani, nr.9, judeþul Dolj, organizea-
zã concurs pentru ocuparea pe perioa-
dã nedeterminatã a funcþiei contractuale
de execuþie, vacante, dupã cum urmea-
zã: Bibliotecar ºcolar, studii superioare,
1 (un) post. Concursul se va desfãºura
astfel: Proba scrisã în data de 20.04.2016,
ora 10.00, Proba interviu în data de
21.04.2016, ora 13.00. Condiþiile specifice
necesare în vederea participãrii la con-
curs ºi a ocupãrii funcþiei contractuale
sunt: Studii superioare: filologie ºi cur-
suri postuniversitare de biblioteconomie
(absolvite sau în curs de absolvire), Ve-
chime minimã 8 ani. Candidaþii vor de-
pune dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrãtoare de la pu-
blicarea anunþului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la secretariatul Colegiului
Tehnic Costin D.Neniþescu Craiova (9.00-
15.00); persoana de contact: Mitran Geor-
geta, tel.0351/411.568.

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.



12 / cuvântul libertãþii luni, 28 martie 2016publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

A N U N Þ

Consiliul judeþean Dolj cu sediul în Craiova, str. Uniri, nr. 19, CF 4417150,
tel 1251-408298, fax 0251-411698, email: venituri@cjdolj.ro, anunþã vânza-
rea prin licitaþie cu strigare a 5 buc motoare electrice, folosite pentru lifturi.

Caracteristici: Putere : 0,55 kw, 600 rot/min, anul fabricaþiei: 1969
Preþ pornire : 80 ron
Licitaþia se va þine la sediul Consiliului Judeþean Dolj din Craiova, str.

Unirii, nr. 19, în data de 11.04.2016, ora 10,00, în condiþiile HG 841/1995
privind procedurile de transmitere fãrã platã ºi de valorificare a bunurilor
aparþinând instituþiilor publice.

Taxa de participare la licitaþie: 40 lei
Persoanele fizice ºi juridice interesate de participarea la licitaþie, trebuie sã

aibã asupra lor urmãtoarele documente:
Persoane juridice :
- chitanþa de achitare a taxei de participare la licitaþie eliberatã de casieria

instituþiei
- copie de pe certificatul înmatriculare la registrul comerþului
- împuternicirea societãþii
- BI/CI împuternicit
Persoane fizice:
- chitanþa de achitare a taxei de participare la licitaþie eliberatã de casieria

instituþiei
- copie ºi original BI/CI
Licitaþia se va relua în cazul când nu existã minim 2 participanþi sau în

cazul în care nu s-a obþinut minim preþul de pornire.
În caz de neadjudecare licitaþia se va relua în data de 18.04.2016 la ora

10,00 de la preþul de 64 lei/ buc (diminuat cu 20%) ºi în data de 25.04.2016
ora 10,00 de la preþul de 48 lei/buc (diminuat cu 40%).

Informaþii suplimentare la telefon. 0251-408298, 0251-411698, 0251-
408286.

Comisia de vânzare

- Roºu Dorian – Consiliul Judeþean Dolj – coordonator

- Ionescu Virginia - Consiliul Judeþean Dolj

- Dobra Costicã - Consiliul Judeþean Dolj

- Mihai Marian  - Spitalul Clinic Judeþean de urgenþã Craiova

- Mihãilescu Liviu - Consiliul Judeþean Dolj

ANIVERSÃRI
Cu prilejul împlinirii vâr-
stei de 70 de ani, fami-
lia Costel Bazãverde
ureazã domnului EMIL
LÃZÃRESCU, director
general al periodicului
naþional “Raþiunea”,
multã sãnãtate, prospe-
ritate ºi împliniri în plan
familial ºi literar.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae doresc
sã fiu angajat la un pa-
tron cu maºina proprie,
marca Espero. Tele-
fon: 0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

Execut masaj la
domiciliu Telefon:
0 2 5 1 / 4 4 6 . 5 3 5 ;
0760/071.644.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
B u c u r e º t i ,
ªoseaua Panduri
(vis-a -vis de
Spitalul Clinic
Panduri) Telefon:
0741/072.812.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2
camere - parter Ni-
colae Titulescu, preþ
200.000 lei. Telefon:
0744/581.777.
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 4300
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Casã mare boie-
reascã cu toate uti-
litãþile superîmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Vând casã 2 came-
re, bucãtãrie, hol,
toate utilitãþile, 400
mp teren, str. Râului
nr. 162. Telefon:
0760/958.921; 0737/
128.396.

Casã bãtrânescã (ne-
locuibilã) sat Dobromi-
ra, 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 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 casã boie-
reascã mare - cen-
tral, pretabilã clinicã,
pensiune, firmã. Te-
lefon: 0741/219.483.

TERENURI
VÂND casã+te-
ren, zona Izvoru
Rece. Telefon:
0763/359.072.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
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 3690 mp teren
intravilan în Cârcea
tarlaua 17. Telefon:
0721/ 995.405.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare

pentru gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

Telefon: 0766/581.157.

Vând teren Lot 500
mp Craiova - Cartier
ªimnicu de Jos la DJ
– cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua
Naþionalã Craiova-
Bechet, localitatea
Secui. Preþ convena-
bil. Telefon: 0764/
214.269.
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 teren 1000 m
Cârcea 10.000 Euro.
Telefon: 0752/
641.487.

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.

STRÃINE
Vând auto Volkswa-
gen Golf 4 din 2002,
înmatriculat în Româ-
nia, benzinã. Detalii
la telefon: 0768/
954.944.

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar- de
nouã, super 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.
Vân combinã JOHN
DEERE-730. Tele-
fon 0772/096.357.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat armã
de vânãtoare. Tele-
fon: 0721/ 995.405.
Vând fotolii vechi în
stare bunã, aparat de
radio cu Pickup, tim-
bre (clasoare). Tele-
fon: 0729/684.222.
Vând covor persan
2200/1800 bine în-
treþinut- 80 lei, cruce
marmurã scrisã
1200/400/100- 80
lei, sãpun de casã 5
lei kg, televizor color
Grunding cu tele-
comandã- 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445
Vând radio MPT
Sony 4x45w, USB,
telecomandã, în ga-
ranþie. Telefon: 0723/
984.309.

Vând maºinã de go-
goºi ineluº, chiuve-
tã inox dublã pentru
Restaurant sau Co-
fetãrie tãietor meze-
luri, plitã fast food,
mese inox. Telefon:
0 7 6 0 / 9 5 8 . 9 2 1 ;
0737/128.396.
Vând TV color D-
102 cm, cãrucior
handicapat, pat
mecanic, schelã
construcþii, sobã
cãrãmidã comple-
tã, polizor 2500W.
Telefon: 0768/
083.789.
Vând 8 jaluzele
metalice (4 gri ºi 4
albe). Telefon:
0251/452.233.
Vând 1 loc de veci
Cimitir Lascãr Ca-
targiu - Craiova.
Telefon: 0728/
964.686.
Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse, bocanci
din piele mãrimea 43
îmblãniþi. Telefon:
0771/385.734.

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
marcat Samsung
pentru firme. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând robot (PLANE-
TARIA) 3 funcþii mar-
cã germanã, hainã
de piele de cãprioa-
rã nouã lungã ºi
Mouline  pentru cu-
sut goblen. Telefon:
0752/236.667.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pan-
tofi militari noi piele
negru, piese Dacia
noi, calculator instrui-
re copii prin televo-
zor, telefon Eboda
sigilat, piei bovinã ºi
oaie vopsite. Telefon:
0735/445.339.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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

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

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

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

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

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.
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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 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 tri-
cotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând hotã nouã,
mãturã electricã. Te-
lefon: 0351/459.314.
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 cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Tele-
fon: 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 ne-
folosit. 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

Închiriez apartament
3 camere, mobilat,
cu centralã, zona A
Ciupercã. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0251/
510.581.
Închiriez camere la
casã (zona Bres-
tei). Telefon 0762/
484.755; 0351/
464.628.
Închiriez aparta-
ment 3 camere
mobilat cu centra-
lã, zona A, Ciuper-
cã, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
510.581.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restaurant
50 locuri (Piaþa Gã-
rii). Telefon: 0744/
629.775.

CITAÞII
Numitul Ilie Ion cu do-
miciliul în comuna Bra-
loºtiþa, sat Valea Fân-
tânilor, este chemat la
Judecãtoria Filiaºi  în
data de 19.04.2016 în
dosar Nr. 801/230/
2015 în calitate de pâ-
rât- obiect dosar: anu-
lare act.

DIVERSE
Achiziþionez cãrþi
pentru bibliotecã. Te-
lefon: 0351/449.469
dupã ora 20,30.
Solicit menajerã cu-
rãþenie generalã în
apartament, o zi pe
sãptãmânã, vârsta
peste 55 ani. Tele-
fon: 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.

PIERDERI
Pierdut Legitimaþie
concurs eliberatã de
Facultatea de Horti-
culturã pe numele
Marinescu Andrei.
Se declarã nulã.

 COMEMORÃRI
Se împlinesc 21
de ani de adân-
cã tr isteþe de
când destinul
crud a smuls
dintre noi pe
n e p r e þ u i t a
noastrã SANDA
CIOBANU. Pios
omagiu ºi o ru-
gãciune pentru
ca Bunul Dum-
nezeu s-o aibã
în grija Sa!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

La închiderea ediþiei: VOLEI (M) – Semifinale Divizia A1: SCM U Craiova – Explorãri Baia Mare x-x la general, dupã 3-1 (25-23, 25-20, 29-31, 29-27) ºi x-x (). Se
joacã dupã sistemul cel mai bun din 5 meciuri, cu eventual decisiv în Bãnie.

Dupã eºecurile înregistrate, vi-
neri, de CS U II Craiova ºi ACSO
Filiaºi, inserate în numãrul de wee-
kend al CvL, ºi ACS Podari a pier-
dut, scor 0-2, sâmbãtã, pe teren pro-
priu, în compania formaþiei ilfovene
CS Afumaþi. Trupa lui Florin ªoavã
s-a vãzut condusã încã din minutul
8, ca urmare a unei reuºite semnate

Metropolitan Iºalniþa – SIC Pan Unirea 1-5
Recolta Ostroveni – ªtiinþa Danubius Bechet 3-0
ªtiinþa Malu Mare – Dunãrea Bistreþ 1-7
Dunãrea Calafat – Viitorul Cârcea 2-1
Partida Tractorul Cetate – Luceafãrul Craiova s-a

disputat ieri, dupã închiderea ediþiei, iar cea dintre
Unirea Leamna ºi Progresul Segarcea are loc astãzi.

1. Ostroveni 47 7. Segarcea* 28

2. Cetate* 45 8. Unirea 23

3. Calafat 44 9. Iºalniþa 18

4. Cârcea 42 10. Leamna* 13

5. Bechet 37 11. Luceafãrul* 13

6. Bistreþ 31 12. Malu Mare 1

* - un joc mai puþin.
La finalul campionatului, adicã peste trei etape,

clasamentul se va împãrþi în douã, primele ºase mer-
gând în play-off, iar celelalte în play-out. Punctele
se înjumãtãþesc, unde este cazul rotunjundu-se as-
cendent. Se vor juca “duble” fiecare cu fiecare, pri-
mul loc din play-off urmând sã-ºi asigure prezenþa
într-un baraj de promovare în Liga a III-a, în timp ce
ultimele douã din play-out vor retrograda în a doua
ligã judeþeanã.

Podariul completeazã o serie “neagrã”Podariul completeazã o serie “neagrã”Podariul completeazã o serie “neagrã”Podariul completeazã o serie “neagrã”Podariul completeazã o serie “neagrã”

SERIA 3 – ETAPA A 17-A
ACS PODARI – CS Afumaþi 0-2 (Vlada 8, V.

Gheorghe 65), SCM Piteºti – Concordia Chiajna II
1-0, FC Voluntari II – Urban Titu 5-0, Sporting
Turnu Mãgurele – Atletic Bradu 1-1, AFC Hãrman
– Sporting Roºiori 1-0, Dinicu Golescu Câmpulung
– CS ªtefãneºti 0-0, Inter Olt – FC Aninoasa 0-3 la
“masa verde”, deoarece gazdele s-au retras din
campionat.

1. Piteºti 32 8. ªtefãneºti 25
2. Dinicu G. 32 9. PODARI 18
3. Afumaþi 32 10. Chiajna II 18
4. Mãgurele 29 11. Aninoasa 15
5. Bradu 28 12. Titu 13
6. Voluntari II 28 13. Hãrman 12
7. Roºiori 25

SERIA 4 – ETAPA A 19-A
CS U II CRAIOVA  – Pandurii II Tg. Jiu 0-3 (Coci-

nã 23 pen., Piþian 41, 52), Mãgura Cisnãdie – ACSO
FILIAªI 1-0 (Sãulescu 57), Millenium Giarmata –
Metalurgistul Cugir 1-2, Cetate Deva – FC Hunedoara
4-0, ASU Poli Timiºoara – CSM Lugoj 2-1, CS Ineu –
Naþional Sebiº 0-0, Performanþa Ighiu – Minerul Mo-
tru 4-0. Nouva Mama Mia Becicherecu Mic a stat.

1. ASU Poli   43 9. Pandurii II 22
2. Cugir   41 10. Deva* 20
3. Ighiu   38 11. Ineu* 20
4. Sebiº   31 12. CRAIOVA II* 18
5. Becicherecu*  30 13. Motru 18
6. Hunedoara   27 14. FILIAªI 12
7. Lugoj   23 15. Giarmata 8
8. Cisnãdie   23
* - un joc mai puþin.

de Vlada. Rezultatul final a fost stabi-
lit de Valentin Gheorghe, în apropiere
de jumãtatea reprizei secunde (65).

Podãrenii au mizat pe urmãtoa-
rea echipã: Mecea – Marcu, Cioi-
nac, Vulpe, Ciocârlã (Georgescu 72)
– Sârmon, Avram – Raicea, D. Stan-
cu (Cârstea 46), Simion (Geamãnu
59) –Preda.

Runda viitoare (1-2 aprile), CS
Podari are trei puncte asigurate, de-
oarece urma sã joace cu Inter Olt
Slatina, care s-a retras din campio-
nat. Tot atunci, satelitul Universitã-
þii joacã pe terenul lui FC Hunedoa-
ra, în timp ce Filiaºul primeºte vizita
liderului la zi al ierarhiei, ASU Poli
Timiºoara.

Naþionala Franþei, gazda CE
2016 ºi cea în compania cãreia
România va deschide marele bal
în data de 10 iunie, s-a impus cu
3-2 în faþa Olandei, într-un joc de
verificare disputat, vineri searã,
la Amsterdam.

“Cocoºii” au început în trom-
bã ºi aveau 2-0 dupã niciun sfert
de orã, graþie punctelor semnate
de Griezmann (6) ºi Giroud (13).

Batavii, care au ratat prezenþa
la turneul final, au gãsit resurse
sã revinã, iar jocul pãrea sã se
încheie nedecis, dupã golurile lui
Luuk de Jong (47) ºi Afellay (86).
N-a fost de acord Matuidi (foto), echiperul
lui PSG închizând tabela în minutul 88.

Franþa a aliniat echipa: Mandanda –
Jallet, Varane, Koscielny, Evra (Digne 36) –
Pogba (M. Sissoko 87), L. Diarra (Kante 46),
Matuidi – Griezmann (Martial 46), Giroud (Gig-
nac 73), Payet. Selecþioner: Didier Des-
champs.

În ceea ce priveºte celelalte oponente ale
“tricolorilor” la turneul final, Elveþia a cedat,
tot vineri, în Irlanda (0-1), iar Albania, sâmbã-

MECIURI AMICALE INTERÞÃRI

Rivale România Euro 2016: Victorie pentru Franþa,
eºecuri în contul Elveþiei ºi Albaniei

tã, în Austria (1-2, gol Lenjani).
Elveþia: Sommer – Lang, Schar, Klose,

Rodriguez (Moubandje 78) – Dzemaili (Taras-
haj 71), G. Xhaka, Behrami (Fernandes 71) –
Embolo, Seferovic (Steffen 62), Mehmedi (Ka-
sami 71). Selecþioner: Vladimir Petkovic.

Albania: Berisha – Hysaj, Kana, Mavraj,
Agolli – Abrashi (Basha 86), T. Xhaka (Ku-
keli 86) – Lila (Roshi 46), Kace, Lenjani (Sadi-
ku 79) – Balaj (Cikalleshi 46). Selecþioner:
Gianni De Biasi.

Mâine, cele trei vor juca alte amicale: Fran-
þa – Rusia, Elveþia – Bosnia, Luxemburg –
Albania.

Rezultatele complete consemnate vineri
ºi sâmbãtã

Luxemburg – Bosnia 0-3 (Chanot 73 aut.,
Duric 75, Pjanic 90+2) / Slovacia* – Letonia
0-0 / Portugalia* – Bulgaria 0-1 (Marcelinho
19) / Armenia – Belarus 0-0  (reprezentativa
gazdã e una dintre oponentele României în
calificãrile pentru CM 2018) / Olanda – Fran-
þa* 2-3 (L. de Jong 47, Afellay 86 / Griezmann
6, Giroud 13, Matuidi 88) / Irlanda* – Elveþia*
1-0 (Clark 2) / Germania* – Anglia* 2-3 (Kro-
os 43, Gomez 57 / Kane 61, Vardy 75, Dier
90+1) / Rusia* – Lituania 3-0 (Smolov 41,
Golovin 61, Gluºakov 72) / Polonia* – Finlan-
da 5-0 (Grosicki 18, 85, Wszolec 20, 66, Star-
zynski 32; Polonia – altã rivalã a României în
preliminariile CM 2018) / Austria* – Albania*
2-1 (Janko 6, Harnik 13 / Lenjani 47) / Unga-
ria* – Croaþia* 1-1 (Dzsudzsack 79 / Man-
dzukic 18) / Azerbaijan – Kazakhstan 0-1
(Baizhanov 8; ºi Kazakhstanul face parte din
grupa “tricolorilor” în calificãrile CM).

Echipele însoþite de semnul (*) participã
la EURO 2016.

Fetele de la SCM U Craiova au
tranºat primele douã dispute din
cadrul play-out-ului cu CS U Cluj
ºi mai au nevoie de o victorie
pentru a evolua ºi din sezonul
urmãtor în Divizia A1.

În meciuri gãzduite sâmbãtã ºi
duminicã de Sala Sporturilor “Ion
Constantinescu”, jucãtoarele
pregãtite de Alexandru Cosma
s-au impus cu 3-0 (25-20, 25-17,
25-17), respectiv 3-1 (25-14, 22-25,
25-17, 25-17).

Urmãtoarele douã jocuri, dacã
va mai fi cazul de douã, sunt
programate la Cluj, iar în eventua-
litatea unui decisiv, acesta va
avea loc în Bãnie.

LIGA A IV-A –
ETAPA A 20-A

Simona Halep (5 WTA) a câºtigat la pas disputa
cu Julia Georges (Germania, 66 WTA), scor 6-4, 6-
1, sâmbãtã searã, pãtrunzând astfel în top 16 la
Miami, turneu de categorie Premier Mandatory ºi
dotat cu premii totale de 6,8 milioane de euro.

Pentru o prezenþã în sferturi, constãnþeanca,
semifinalistã anul trecut în Florida, o va înfrunta pe
britanica Heather Watson (69 WTA), care a
eliminat-o pe belgianca Yanina Wickmayer (47
WTA), scor 3-6, 7-5, 6-3.

De douã ori s-au întâlnit pânã în prezent Halep
ºi Watson, în ambele cazuri victoria revenindu-i
reprezentantei noastre. S-a întâmplat doar la
turnee de Grand Slam, 4-6, 6-4, 6-2 la US Open
2013, în turul 1, ºi 6-2, 6-4 la French Open 2014, în
turul 2.

În meciuri programate asearã, de asemenea
pentru accederea în optimi, Monica Niculescu
(33 WTA) a dat piept cu una dintre reprezentan-
tele gazdelor, Coco Vandeweghe (38 WTA) –iar
Irina Begu (35) cu cehoiaca Krystina Pliskova
(101 WTA).

DIGI SPORT 2

16:30 – HANDBAL (F) – Liga Naþio-
nalã: SCM Craiova – HCM Baia Mare /
18:00 – TENIS (M) – Turneul de la Miami,
în SUA.

DOLCE SPORT 2

20:00 – TENIS (F) – Turneul de la
Miami, în SUA.

EUROSPORT 1

9:00, 14:30 – SNOOKER – Openul
Chinei, la Beijing: etapa întâi.

EUROSPORT 2

14:00, 15:00, 17:00, 18:00 – MOTO-
CROS – Campionatul Mondial, la Valken-
swaard, în Olanda.

Halep, în optimi
la Miami

Voleibalistele craiovene,
la un succes de menþinerea în elitã

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

LIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-A



16 / cuvântul libertãþii luni, 28 martie 2016
Paginã realizatã de COSMIN STAICUsportsportsportsportsport

Voleibaliºtii lui Dan Pascu (3-1
cu Baia Mare) au fãcut deschide-
rea idealã atât pentru seria semifi-
nalã proprie, dar ºi pentru echipa
de baschet a Craiovei, care a urmat
sâmbãtã la rând în Polivalentã ºi care
avea sã facã unul dintre meciurile
memorabile ale sezonului. Craiove-
nii au întâlnit liderul campionatului
ºi au izbutit sã-l detroneze, în urma
unui meci câºtigat parcã mai mult
decât în alte dãþi cu sufletul. Pri-
mul sfert a fost unul consistent, des-

Timp de 50 de minute, handba-
listele de la SCM Craiova au fãcut
faþã campioanei României ºi lideru-
lui neînvins al Ligii Naþionale, CSM

Clasamentul Ligii Naþionale feminine de handbal

1. CSM Bucureºti 66p 22 0 0
2. HCM Baia Mare 60p 20 0 2
3. Corona Braºov 44p 14 2 6
4. Dunãrea Brãila 43p 14 1 7
5. HCM Roman 38p 12 2 8
6. CSM Ploieºti 37p 11 4 7
7. SCM Craiova 32p 10 2 10
8. HC Zalãu 32p 10 2 10
9. HCM Rm. Vâlcea 30p 10 0 12
10. Alexandrion Cluj 22p 7 1 14
11. Unirea Slobozia 17p 5 2 15
12. Rapid Bucureºti 15p 5 0 17
13. Mãgura Cisnãdie 13p 4 1 17
14. Alba Sebeº 4p 1 1 20

Handbalistele Craiovei,Handbalistele Craiovei,Handbalistele Craiovei,Handbalistele Craiovei,Handbalistele Craiovei,
între meciurile cu coloºii Românieiîntre meciurile cu coloºii Românieiîntre meciurile cu coloºii Românieiîntre meciurile cu coloºii Românieiîntre meciurile cu coloºii României

Bucureºti, care avea avantaj doar
de douã goluri în faþa echipei pre-
gãtite de Simona Gogârlã. Cu o apã-
rare inteligentã ºi cu Zivkovic în zi

bunã, craiovencele s-au menþinut
aproape de valoroasele adversare,
însã pe final pur ºi simplu au fost
devastate. De la 26-24, în minutul
51, campioana s-a desprins mar-
când de cinci ori fãrã sã primeascã
gol, iar scorul final a fost 31-24,
dupã ce la pauzã era 14-11. “Cam
multe greºeli am fãcut, nu asta e
valoarea noastrã, dar sperãm cu
Rostov sã fim în altã formã” a spus
coordonatorul de joc al “tigroaice-
lor” ºi al naþionalei României,
“Mica” Brãdeanu, în timp ce Simo-
na Gogârlã ºi-a exprimat dorinþa ca
evoluþia echipei din primele 50 de
minute sã fie repetatã ºi în meciul
de astãzi, cu Baia Mare. Pentru SCM
Craiova au jucat: Paºca, Petrescu
(portari), Zivkovic 8 goluri, Iovã-
nescu 4, Andrei 4, Bãbeanu 2, Ga-
vrilã 2, Cioaric 2, Florica 1, Geor-
gescu 1, Horobeþ, Landre. 

De partea cealaltã, Kim Ras-
mussen le-a utilizat pe: Grubisic,
Iordache (portari),  Brãdeanu 7
goluri, Rodrigues 6, Manea 5, Vãr-
zaru 4, Fisker 4, Gullden 3, Curea
1, Bazaliu 1, Torstenson, Nan, Vet-
kova, Nicula.

Astãzi, de la ora 16.30, SCM
Craiova întâlneºte în Sala Poliva-
lentã pe HCM Baia Mare, ocupan-
ta locului secund ºi cealaltã repre-
zentantã a României în sferturile de
finalã ale Champions League, alã-
turi de CSM Bucureºti. 

Clasamentul Ligii Naþionale masculine de baschet

Grupa 1-6

1. Steaua Eximbank 50p 21 8
2. Municipal Oradea 50p 21 8
3. „U” BT Cluj 48p 19 10
4. SCMU Craiova 46p 17 12
5. BC Tg. Mureº 45p 16 13
6. Atlassib Sibiu 44p 15 14

Grupa 7-12

1. Phoenix Galaþi 43p 14 15
2. Dinamo Bucureºti 42p 13 16
3. Energia Tg. Jiu 40p 11 18
4. BC Timiºoara 40p 11 18
5. BCMU Piteºti 38p 12 17
6.Gaz Metan Mediaº 33p 4 25

BCMU Piteºti are o penalizare de 3 puncte.

Baschetbaliºtii de la SCMU au recuperat
11 puncte ºi au învins Oradea, urcând pe

locul 4 în Liga Naþionalã
Liga Naþionalã, etapa a 7-a a grupei 1-6
Craiova, Sala Polivalentã, spectatori: 2.500.
SCM Universitatea Craiova – Municipal Oradea 81-77 (24-15,

12-19, 21-27, 24-16)
SCMU Craiova: Hargrove 20 de puncte, Johnson 17, Burlacu 13,

Pantic 12, Micic 6, Bureau 5, Bozovic 4, Popa 2, Popescu 2. Antre-
nori: Dragan Aleksic, Vladimir Vuksanovic.

Municipal Oradea: Barnette 19 puncte, Lucic 13, Mandache 10,
Markovic 10, Zupan 9, Zeno 7, Franklin 6, Þâbârnã 3, Petriºor,
Paºca, Pop. Antrenor: Cristian Achim.

chis bine de la distanþã de Hagrove
ºi continuat eficient de Johnson ºi
Pantic, acesta din urmã fiind pri-
mul jucãtor al Craiovei intrat în dou-
ble digits. Pânã la pauza mare, orã-
denii au strâns scorul, pe fondul unei
prestaþii de excepþie a lui Sean Bar-
nette (în double double, cu 19
puncte, 15 recuperãri ºi 4 pase de-
cisive), iar diferenþa era doar de o
posesie când s-a intrat la vestiare.
Oamenii lui Achim au fost mai
prompþi pe recuperare ºi în prima

jumãtate a sfertului trei ºi-au fãcut
de cap pe teren, la fel ca ºi arbitrii,
care au profitat cã “sala” amorþise
ºi au început sã-i “ciupeascã” pe
alb-albaºtri. A fost sfertul în care
oaspeþii au fost eficienþi de la dis-
tanþã, oferind senzaþia cã oricare
dintre ei poate înscrie de 3 puncte.
Semnalul revenirii ªtiinþei l-a dat, ca
de obicei, cãpitanul Cãtãlin Burla-
cu, înscriind ultima din cele 3 arun-
cãri consecutive de “afarã”. De la
minus 11, deficitul din a doua parte
a  celui de-al treilea parþial, oltenii
au avut un run formidabil ºi au in-
trat în avantaj, 62-61, chiar în de-
butul sfertului decisiv, dupã cele
cinci puncte aduse de Johnson, cel
mai bun alb-albastru sâmbãtã (17
puncte, 9 pase decisive, 5 recupe-
rãri, 3 intercepþii). Fanii s-au trezit
ºi arbitrii s-au “potolit” sub presiu-
nea creatã, iar Hargrove s-a redes-
coperit, marcând 3 coºuri la rând
de la distanþã, care au readus Cra-
iova în meci. De la 62-61, au ur-
mat aproape 4 minute în care nicio
echipã nu a reuºit sã puncteze, orã-
denii fiind cei care au spart gheaþa.
Avea sã fie însã ultima oarã când
“roºii” au condus pe tabelã, fiindcã
SCMU a reacþionat ideal la impul-
sul publicului, dezlãnþuindu-se. Mai

discreþi în acest joc, Bureau ºi Bo-
zovic au punctat ºi ei în tentativa
de revenire, americanul oferind faza
zilei, cu un blocaj fabulos, comple-
tat imediat de un coº de 2 puncte.
Bureau a adus 8 recuperãri ºi douã
blocaje, cu care a compensat zes-
trea modestã de puncte.

Burlacu:
“Mã bucur cã am reacþionat
bine când am fost conduºi”
Cu 20 de secunde rãmase din

meci, Craiova avea 7 puncte avans,
dar douã reuºite consecutive ale oas-
peþilor au adus un oarecare suspans,
spulberat însã imediat de la linia de
fault de Johnson, care a închis
meciul. Cãpitanul Cãtãlin Burlacu a
tras concluziile disputei: “Trebuie sã
gândim pozitiv, sã nu mai facem
greºeli, sã fim altruiºti ºi sã jucãm
pentru echipã. Avem meciuri fru-
moase în fiecare sãptãmânã, cu si-
guranþã vom avea ºi un play-off
frumos. Trebuie sã rãmânem con-
centraþi ºi sã luãm fiecare joc în
parte. Mã bucur cã bãieþii au reac-
þionat bine atunci când am fost con-
duºi, este bine cã ne-am impus pe
final. Fiecare meci este special,
spectacolul nu trebuie sã fie doar

pe teren, ci ºi în tribune. Mã bucur
cã au venit mulþi oameni la salã.”
Cel mai bun marcator de pe teren,
Darius Hagrove, a spus: „Mã bu-
cur cã am reuºit sã înving în sfâr-
ºit Oradea de când sunt la Craiova.
A fost un joc dificil, dar important
este cã ne-am impus.”

Cel mai eficient jucãtor al Craio-
vei, Aaron Johnson, a declarat pen-
tru totalbaschet.ro: “ªtiam cã Ora-
dea joacã agresiv ºi a trebuit sã-i
stopãm. Sarcina mea este sã fiu
antrenorul din teren, sã mã asigur
cã apãrarea ºi atacul sunt pregãtite
ºi sã duc mingea la coechipierii
aflaþi în poziþii de atac. Oamenii tre-
buie sã aibã rãbdare cu noi ca sã
vadã cât de departe vom ajunge”.

Echipa din Bãnie obþine o vic-
torie importantã, care, coroboratã
cu eºecul Mureºului la Sibiu, o
urcã pe locul 4, unul care ar asi-
gura mai multe meciuri acasã în
porima fazã a play-off-ului. Mier-
curi, de la ora 20, se preconizeazã
o Polivalentã arhiplinã la derby-ul
dintre SCM Universitatea Craiova
ºi Steaua Eximbank, alb-albaºtrii
întâlnind pentru a doua oarã în
patru zile echipa de pe primul loc,
iar obiectivul este ca ºi de aceastã
datã sã o detroneze.
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