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- Nu-mi place luna martie,
Popescule, e luna “babelor”!
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Minunea se pro-
duce ºi în „Bariera
Vâlcii”. Dupã o
tãrãgãnare de
mai bine de doi
ani, începe sã se
asfalteze primul
tronson al strãzii.
Conform
graficului,
aceastã primã
etapã trebuie sã
fie gata în trei zile,
dupã care se
continuã cu
urmãtoarele
douã tronsoane.
Toatã strada ar
urma sã fie
asfaltatã pânã
la mijlocul acestei
luni.
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Mãsuri specialeMãsuri specialeMãsuri specialeMãsuri specialeMãsuri speciale
în ºcoli pentruîn ºcoli pentruîn ºcoli pentruîn ºcoli pentruîn ºcoli pentru
prevenireaprevenireaprevenireaprevenireaprevenirea
cazurilorcazurilorcazurilorcazurilorcazurilor
de îmbolnãvirede îmbolnãvirede îmbolnãvirede îmbolnãvirede îmbolnãvire

Dupã ce în ultimele
sãptãmâni s-au înregis-
trat zeci de cazuri de
copii diagnosticaþi cu
sindrom hemolitic-uremic,
dar ºi cu viroze sau gripã,
Ministerul Sãnãtãþii a
elaborat un plan de mã-
suri ce are ca scop evita-
rea apariþiei cazurilor de
îmbolnãvire în ºcoli.

PedepsePedepsePedepsePedepsePedepse
între 7 ºi 9 aniîntre 7 ºi 9 aniîntre 7 ºi 9 aniîntre 7 ºi 9 aniîntre 7 ºi 9 ani
de închisoarede închisoarede închisoarede închisoarede închisoare
pentru violatoriipentru violatoriipentru violatoriipentru violatoriipentru violatorii
din Bãileºtidin Bãileºtidin Bãileºtidin Bãileºtidin Bãileºti

Cererile uniceCererile uniceCererile uniceCererile uniceCererile unice
de platã se potde platã se potde platã se potde platã se potde platã se pot
depune la APIAdepune la APIAdepune la APIAdepune la APIAdepune la APIA

Agenþia de Plãþi ºi Interven-
þie pentru Agriculturã (APIA)
informeazã cã, începând cu 1
martie, a debutat Campania de
primire a cererilor unice de pla-
tã pentru anul 2016, în confor-
mitate cu prevederile legislaþiei
în vigoare, respectând calenda-
rul stabilit ºi obiectivele propu-
se de instituþie. Astfel, în pe-
rioada 1 martie – 16 mai, la cen-
trul judeþean Dolj ºi cele opt
centre locale ale APIA din Bãi-
leºti, Bechet, Calafat, Craiova,
Filiaºi, Melineºti, Orodel, Segar-
cea se depun, fãrã penalizãri,
cererile unice de platã.
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Un spectacolUn spectacolUn spectacolUn spectacolUn spectacol
s t eampunks teampunks teampunks teampunks teampunk
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Cinci deputaþi solicitã conducerii
Camerei Deputaþilor sã le ridice
sancþiunile impuse de ANI
Un grup de cinci deputaþi, de la PSD ºi

PNL, a solicitat, ieri, Biroului Permanent
al Camerei Deputaþilor sã le fie ridicatã
sancþiunea impusã de ANI, care i-a pla-
sat sub conflict de interese, invocând
faptul cã inspectorii Agenþiei nu ar fi res-
pectat prevederile legale. Deputaþii Mi-
hãiþã Calimente (PNL), Iulian Iancu (PSD),
Iuliu Nosa (PSD), Laurenþiu Nistor (PSD)
ºi Ion Cãlin (PSD) solicitã Biroului Per-
manent al Camerei Deputaþilor sã ridice
sancþiunile impuse de Agenþia Naþionalã
de Integritate. Ei susþin cã decizia pro-
nunþatã de ANI ºi acuzaþia de conflict de
interese nu ar fi conform legii. În anul 2015,
ANI i-a acuzat pe cei cinci deputaþi de
conflict de interese. Aceºtia susþin, însã,
cã Agenþia a fãcut o eroare, pentru cã
faptele de care sunt acuzaþi s-ar fi pre-
scris. Agenþia Naþionalã de Integritate a
acuzat, în octombrie 2015, un grup de 32
de parlamentari de conflict de interese,
pentru cã ºi-ar fi angajat rudele în cadrul
birourilor parlamentare. Între cei 32 se aflã
ºi cei cinci deputaþi, care sunt acuzaþi ºi
de faptul cã ºi-au constituit birouri parla-
mentare în locuinþe proprii sau aparþinând
rudelor mai apropiate de gradul IV.

DNA cere încuviinþarea Camerei
Deputaþilor pentru reþinerea
ºi arestarea lui Cristian Rizea
Procurorii DNA cer Camerei Deputaþilor

încuviinþarea reþinerii ºi arestãrii deputa-
tului Cristian Rizea, acuzat de trafic de in-
fluenþã, spãlare de bani ºi influenþarea de-
claraþiilor. “La data de 2 decembrie 2009,
potrivit unei înþelegeri anterioare, inculpa-
tul Rizea Cristian a primit de la inculpatul
Colþea Lucian, om de afaceri cu cetãþenie
americanã, suma de 200.000 euro, iar la câ-
teva zile, la data de 6 decembrie 2009, a
primit suma de 100.000 euro – în total
300.000 euro – pentru ca în schimb sã in-
tervinã la nivelul a douã autoritãþi, Regia
Autonomã – Administraþia Patrimoniului
Protocolului de Stat (RAPPS) ºi primãria
comunei Chiajna, astfel încât Colþea Lu-
cian sã beneficieze de urgentarea proce-
durilor de retrocedare a unui teren situat
într-o zonã rezidenþialã din municipiul Bu-
cureºti, respectiv sã obþinã dreptul de pro-
prietate asupra unui alt teren aflat în litigiu
cu primãria comunei Chiajna”, au anunþat
procurorii DNA printr-un comunicat de
presã. DNA susþine cã, pentru a se ascun-
de provenienþa banilor, ar fi fost întocmite
patru contracte de împrumut false.

Majestatea Sa Regele Mihai I al României a de-
cis sã se retragã din viaþa publicã, în favoarea Prin-
cipesei Moºtenitoare Margareta a României. Con-
siliul Regal a luat notã de starea de sãnãtate a Ma-
jestãþii Sale, care a fost supus recent unei operaþii
chirurgicale. Diagnosticele puse de echipa medica-
lã sunt: „carcinomepidermoid metastazant”ºi „leuc-
emie cronicã”. Majestatea Sa urmeazã un tratament
complex ºi solicitant, care îl împiedicã sã aparã în
public, având nevoie de o perioadã de refacere.

Regele Mihai I a decis sã transmitã urmãtorul
mesaj: «În ultimele sãptãmâni, am primit vestea unui
serios diagnostic medical. Aceastã situaþie vine în
anul în care Familia ºi Þara sãrbãtoresc 150 de ani
de la fondarea Dinastiei ºi a Statului Român mo-
dern. Sunt sigur cã fiica mea, Margareta, Custodele
Coroanei, va gãsi înþelepciunea ºi forþa de a mã re-
prezenta ºi de a duce la îndeplinire toate acþiunile
mele publice. Am cerut Consiliului Regal sã-ºi con-
tinue menirea ºi sã prezinte sfatul sãu Custodelui
Coroanei».

Nãscut pe 25 octombrie 1921, Mihai I a fost su-
veran al României între 20 iulie 1927 ºi 8 iunie 1930,
precum ºi între 6 septembrie 1940 ºi 30 decembrie
1947. Singurul ºef de stat în viaþã din perioada celui
de-al doilea Rãzboi Mondial, a devenit pentru prima
datã rege dupã moartea bunicului sãu, Ferdinand,
ºi în urma renunþãrii la tron a lui Carol al II-lea (de-
cembrie 1925). A fost detronat de tatãl sãu, dupã
doar trei ani; a reprimit coroana un deceniu mai târ-
ziu, dupã abdicarea lui Carol al II-lea.

La 10 mai 1941, de Ziua Naþionalã a României,
prin decret semnat de Ion Antonescu, a primit gra-
dul de mareºal, bastonul fiindu-i înmânat de condu-
cãtorul statului. Dupã colaborarea României cu Ger-
mania în al Doilea Rãzboi Mondial ºi dupã ce forþele
sovietice au intrat în România, a organizat arestarea
lui Antonescu în 23 august 1944. Pe 6 martie 1945,
presiunile Uniunii Sovietice l-au forþat pe Mihai sã

Guvernul i-a schimbat pe prefecþii judeþelor
Bacãu, Constanþa, Neamþ ºi Sãlaj, în locul aces-
tora fiind desemnate persoane din rândul inspec-
torilor guvernamentali, iar schimbãrile ºi numiri-
le vor continua ºi în perioada urmãtoare, a anun-
þat, miercuri, purtãtorul de cuvânt al Executivu-
lui, Dan Suciu.

El a anunþat schimbarea prefecþilor la sfârºi-
tul ºedinþei sãptãmânale a Guvernului ºi a expli-
cat cã în locul prefecþilor demiºi au fost numite
persoane din rândul inspectorilor guvernamen-
tali pentru cã prima opþiune a Executivului, în
asemenea situaþii, este sã caute în rândul înalþi-
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numeascã un guvern pro-so-
vietic dominat de Partidul Co-
munist Român, prim ministru
fiind numit Petru Groza. Sub
regimul comunist, a funcþio-
nat ca un simplu ºef de stat
fãrã autoritate.

În iulie 1945, Stalin l-a de-
corat cu Ordinul Victoria pen-
tru curajul personal dovedit
în rãsturnarea lui Antonescu,
pentru stoparea rãzboiului
contra Aliaþilor, cât ºi în semn
de recunoºtinþã pentru ordi-
nul de încetare a focului emis
de Rege în lovitura de stat,
ordin care a grãbit avansul
Armatei Roºii. Între august
1945 ºi ianuarie 1946, prin ceea
ce s-a numit mai târziu „greva
regalã”, a încercat, fãrã suc-
ces, sã se opunã guvernului
comunist al lui Petru Groza,
refuzând sã-i semneze decre-
tele. La presiuni sovietice, britanice ºi americane, a
renunþat în cele din urmã la opoziþia sa faþã de gu-
vernul comunist, încetând sã-i mai cearã demisia. În
noiembrie 1947, a cãlãtorit la Londra la nunta viitoa-
rei Regine Elisabeta a II-a, ocazie cu care a cunos-
cut-o pe Prinþesa Ana de Bourbon-Parma, care urma
sã-i devinã soþie.

A fost obligat sã abdice în 30 decembrie 1947 ºi
s-a exilat în Versoix (Elveþia), iar revenirea nu i s-a
permis pânã în 1997. În martie 1948, denunþã abdi-
carea sa ca fiind smulsã cu forþa ºi ilegalã. În iunie
1948 s-a cãsãtorit cu Prinþesa Ana de Bourbon-Par-
ma, cunoscutã ºi sub numele de Regina Ana a Ro-
mâniei, cu care are cinci fiice.

În 1948, autoritãþile române comuniste i-au re-

tras cetãþenia românã; a locuit în Marea Britanie ºi
apoi în Elveþia. În 1992, trei ani dupã revoluþie,
noul guvern român i-a permis Regelui Mihai sã
revinã în þarã pentru sãrbãtorile de Paºte. În 1997,
dupã înfrângerea electoralã a lui Iliescu de preºe-
dintele Emil Constantinescu, România a acordat
înapoi Regelui Mihai cetãþenia românã ºi i-a per-
mis din nou sã viziteze þara. Dupã îndelungi dispu-
te între Casa Regalã ºi statul român, familia regalã
a ajuns la o înþelegere cu autoritãþile de la Bucu-
reºti, “reconcilierea” de la 20 mai 2001 incluzând ºi
retrocedarea unei pãrþi a averii regale. La 25 oc-
tombrie 2011, pentru prima datã de la abdicare,
Regele Mihai a fost invitat sã susþinã un discurs
în faþa Camerelor reunite ale Parlamentului.

Curaj: Pachetul legislativ care reglementeazã doctoratul
ºi plagiatul a fost aprobat

Pachetul legislativ privind clarifi-
carea cadrului normativ în ceea ce
priveºte doctoratele a fost aprobat,
a anunþat ministrul Educaþiei, Adrian
Curaj, care a spus cã de la sesizarea
unui prezumtiv plagiat ºi pânã la re-
tragerea titlului în cazul constatãrii
acestuia vor trece maximum 60 de zile.
Ministrul Educaþiei a fãcut anunþul
ieri, la finalul ºedinþei Executivului,
precizând cã, în opinia sa, pachetul
legislativ va rezolva problema “pe

termen scurt”. “A fost o ordonanþã
de urgenþã pentru legea eticii. Astãzi
avem o hotãrâre de guvern privind
Codul studiilor doctorale ºi o ordo-
nanþã de urgenþã care modificã mini-
mal Legea educaþiei naþionale”, a
spus Curaj.

În urma discuþiilor din Guvern s-a
decis amânarea acordãrii dreptului
universitãþilor sã emitã sau sã retra-
gã titlul de doctor pânã dupã ce ºco-
lile doctorale vor fi evaluate interna-

þional. “În intervalul urmãtor, minis-
trul va continua sã acorde titlurile,
ceea ce eu cred cã nu este bine, iar
universitãþile, unele dintre ele, vor
continua sã nu aibã responsabilita-
te, sã nu fie responsabilizate. Pe de
altã parte, nu toate universitãþile ar fi
putut sã-ºi exercite autonomia în mod
potrivit”, a spus ministrul.

Adrian Curaj a spus cã în urma
modificãrilor aduse cadrului legisla-
tiv se vor înregistra multe cereri de
analizare a unor lucrãri suspectate de
plagiat. “Procedura privind retrage-
rea titlului de doctor a fost clarificatã
ºi scurtatã la maximum ºi sper din
suflet, CNATDCU-ul (Consiliul Na-
þional de Atestare a Titlurilor, Diplo-
melor ºi Certificatelor Universitare –
n.r.) sã facã faþã ritmului, bãnuim noi
destul de mare, de lucrãri care vor
veni spre analizã. Voi da ca respon-
sabilitate principalã unui secretar de
stat sã se ocupe zi de zi, orã de orã de
acest subiect”, a spus ministrul.

Autorul lucrãrii de doctorat care

este considerat a fi plagiat are la dis-
poziþie o cale de apel care poate dura
de maximum 10 zile. Totodatã, uni-
versitatea care a emis titlul de doctor
va fi înºtiinþatã de CNATDCU de pla-
giat, iar ea poate formula în scris un
punct de vedere în 30 de zile. Anali-
zarea unei lucrãri de doctorat privind
plagiatul o poate face orice persoa-
nã, iar procesul de analizare poate
dura 45 de zile. În final, CNATDCU îi
va propune ministrului Educaþiei re-
tragerea titlului de doctor persoanei
în cauzã.

“Nu mã aºtept sã dureze mai mult
de 60 de zile, maxim-maximorum, dacã
ciclurile se întind la maxim. Poate fi
optimizat. (...) E pus acolo explicit, sunt
termene foarte compacte, am discutat
foarte mult cu colegii mei tocmai pen-
tru a face ca procesul sã fie consis-
tent, CNATDCU-ul sã nu fie pus în
situaþia sã nu poatã sã dea rãspuns în
situaþia-mã rog, sper sã nu fie foarte
tristã - în care vor primi odatã foarte
multe solicitãri”, a spus Curaj.

Prefecþii de Bacãu, Constanþa, Neamþ ºi Sãlaj au fost demiºi de Guvern. Vor urma ºi alþii
lor funcþionari publici persoane care cunosc ju-
deþul respectiv ºi au experienþã managerialã.

“Doar a doua opþiune este, în cazul în care nu
gãseºte persoanele indicate în rândul inspecto-
rilor guvernamentali, sã gãseascã persoane din
judeþele respective care au experienþã în condu-
cerea instituþiilor deconcentrate ºi sã le numeas-
cã cu caracter temporar pentru exercitarea func-
þiei de prefect. Din pãcate celor care nu vin din
rândul inspectorilor guvernamentali au avut o
anumitã relaþionare politicã, dar li se solicitã ca
aceastã relaþie politicã sã nu fie activã ºi actua-
lã, iar implicarea politicã sã lipseascã cu desã-

vârºire”, a spus Suciu.
El a mai anunþat cã schimbãrile ºi numirile de

prefecþi vor continua ºi în perioada urmãtoare.
Prefecþii judeþelor Alba, Argeº, Bistriþa-Nãsãud,
Botoºani, Brãila, Dâmboviþa, Gorj, Satu-Mare ºi
Vaslui au fost schimbaþi din funcþie de Guvern
pe 18 februarie. ALDE ºi PSD i-au cerut public
premierului explicaþii pe aceastã temã, el fiind
chemat în acest scop pe 14 martie în plenul Ca-
merei Deputaþilor. Potrivit unor surse guverna-
mentale, primul-ministru nu s-a decis dacã va da
curs personal solicitãrii sau va trimite un repre-
zentant.
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Conducerea executivã ºi întregul personal de la Con-
siliul Judeþean Dolj îºi exprimã întreaga compasiune
faþã de preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prio-
teasa, la greaua durere pricinuitã de decesul mamei.

Dumnezeu s-o odihneascã în pace!

Colectivul de la PARC – TURISM SA CRAIOVA este
alãturi de preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, dom-
nul Ion Prioteasa, în aceste momente grele pricinuite
de decesul mamei sale, ELENA PRIOTEASA, ºi trans-
mite sincere condoleanþe familiei îndoliate!

Dumnezeu sã o odihneascã în liniºte ºi pace!

Elena ºi Constantin Rãducãnoiu sunt alãturi de prie-
tenul Ion Prioteasa în aceste momente de grea încercare
provocatã de decesul mamei sale, ELENA PRIOTEASA,
ºi transmit sincere condoleanþe familiei îndurerate.

Dumnezeu sã o odihneascã în pace!

Cãminul pentru Persoane Vârstnice din Craiova va organiza mâine un
spectacol de muzicã popularã pentru toate senioarele instituþiei. „Eveni-
mentul îºi doreºte sã aducã bucurie pe chipul persoanelor vârstnice,
bunã dispoziþie ºi primãvarã în sufletele acestora”, a mãrturisit directorul
Cãminului de bãtrâni, Vali Giurcã. Toate doamnele vor primi flori ºi mãr-
þiºoare ºi se vor bucura de recitalurile susþinute de artiºtii Ansamblului
Folcloric „Maria Tãnase” din Craiova.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Viceprimarul Craiovei Dan Daºo-
veanu supravegheazã de douã sãp-
tãmâni aceastã lucrare, care pare a
fi devenit un cui al lui Pepelea pen-
tru actuala administraþie. Deºi nu era
o stradã foarte lungã ºi nu au fost
nici probleme financiare care ar fi
putut sã împiedice lucrãrile, moder-
nizarea arterei s-a prelungit aproape
pe tot acest mandat. Efortul vice-
primarului, care petrece mai multe
ore din zi numai pe ºantier, se pare
cã a dat roade, ajungându-se în acest
moment sã se toarnã ºi stratul de
asfalt. „Asfaltarea se va face pe tron-
soane pentru a nu se închide, totuºi,
întreaga stradã. Am discutat acest
lucru ºi cu constructorul (n.r. – fir-
ma Teldrum) ºi a fost de acord sã
urgentãm cât se poate aceastã lu-
crare, dat fiind vorba cã se aflã de
mult timp în execuþie”, a declarat
Dan Daºoveanu.

Începe mare asfaltare în „Bariera Vâlcii”Începe mare asfaltare în „Bariera Vâlcii”Începe mare asfaltare în „Bariera Vâlcii”Începe mare asfaltare în „Bariera Vâlcii”Începe mare asfaltare în „Bariera Vâlcii”
Minunea se produce ºi în „Bariera Vâl-

cii”. Dupã o tãrãgãnare de mai bine de doi
ani, începe sã se asfalteze primul tronson
al strãzii. Conform graficului, aceastã pri-

mã etapã trebuie sã fie gata în trei zile, dupã
care se continuã cu urmãtoarele douã tron-
soane. Toatã strada ar urma sã fie asfalta-
tã pânã la mijlocul acestei luni.

Primul tronson, gata în trei zile
Lucrarea de asfaltare se va

desfãºura pe trei tronsoane, iar
primul începe astãzi. Potrivit vi-
ceprimarului Craiovei, este vor-
ba de tronsonul cuprins între in-
tersecþiile cu strãzile „Toamnei”
ºi „Parângului”, adicã 400 de
metri din totalul de 1,4 kilometri
cât se va asfalta. „Strada este
pregãtitã ºi se poate turna asfalt
din plin. Compania de Apã ºi-a
terminat lucrãrile pe care le-a
avut de efectuat în aceastã zonã,
mai sunt de executat doar niºte
ieºiri la conductele de apã din in-
tersecþii pe care le va executa
însã Tel Drum. Constructorul a
promis cã va reuºi sã se înca-
dreze în termenul impus de noi,
adicã de trei zile”, a mai spus
Daºoveanu.

Întreaga stradã va fi terminatã
pe 15 martie

Odatã cu asfaltul care se va tur-
na pe stradã, vor fi amenajate ºi
trotuarele, care sunt prevãzute de
o parte ºi de alta a strãzii „Bariera
Vâlcii”. Acestea au fost delimitate
cu borduri ºi mai trebuie sã se as-
falteze. Dupã ce se va termina pri-
mã etapã, se va porni cea de-a
doua, apoi ultima. De comun acord
cu Teldrum, Primãria Craiova a
fãcut un grafic de lucrãri, conform
cãruia întreaga investiþie trebuie sã
fie terminatã pe data de 15 martie.
„Asta dacã ne va lãsa ºi vremea sã
turnãm asfalt, adicã sã nu plouã.
Oricum, ºi dacã vor mai cãdea pre-
cipitaþii, mai târziu de luna martie
nu ne vom duce”, a precizat vice-
primarul Dan Daºoveanu.

Lucrãrile au stagnat doi ani
Strada „Bariera Vâlcii” va fi gata

dupã mai bine de doi de când a in-
trat în ºantier. În octombrie 2013,
contractul de 39,89 milioane de lei,
echivalentul a 11 milioane de euro,
a fost atribuit unei asocieri de fir-
me, formatã din Tel Drum – lider
de asociere, Dancor Romcon-

struct, Imob Lux Construct ºi
Garden Center Grup. Tel Drum a
preluat strada „Râului”, Dancor –
strada „Caracal”, Imob Lux – stra-
da „Bariera Vâlcii”, iar Garden
Center s-a ocupat de spaþiile verzi.
Conform caietului de sarcini ºi a
contractului de execuþie, strada
„Bariera Vâlcii” ar fi trebuit sã fie
gata în nouã luni. Spre disperarea
craiovenilor, ºantierul a stagnat o
perioadã lungã.

Execuþia a fost grãbitã
la insistenþele cetãþenilor

Presate de reclamaþiile cetãþeni-
lor care nu se mai puteau deplasa pe
strada respectivã, în special dupã
ploi, autoritãþile locale au cerut ex-

plicaþii firmei Tel Drum. Primarul Lia
Olguþa Vasilescu ºi-a asumat situa-
þia, spunând, în toamna anului tre-
cut, cã toatã problema a fost gene-
ratã de firma Imob Lux Construct
care a tras de timp ºase luni, iar în
final a spus cã nu mai poate termina
lucrarea. Edilul a promis, la vremea
respectivã, cã societatea cu pricina
nu va mai fi primitã la nici o licitaþie
care va fi lansatã de Primãria Craio-
va. La insistenþele municipalitãþii, Tel
Drum a intrat în locul Imob Lux. Nici
de aceastã datã ritmul de lucru nu a
fost unul mulþumitor, drept pentru
care ambii viceprimari, Mihail Geno-
iu ºi acum, Dan Daºoveanu, au fost
desemnaþi sã supravegheze lucrãrile.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reamintim cã, pe 16 septembrie
2015, Marcel Mustaþã, Marin Mus-
taþã ºi Ghiþã Baiaram, toþi trei din
Bãileºti, cu vârste cuprinse între 19
ºi 21 de ani, erau arestaþi preven-
tiv pe 30 de zile, în baza hotãrârii
Judecãtoriei Segarcea, pentru viol,
lipsire de libertate ºi conducere fãrã
permis. Din cercetãrile poliþiºtilor
ºi procurorilor Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Segarcea, s-a
stabilit faptul cã, în noaptea de 15
spre 16 septembrie a.c., Marcel

Cadrele Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj au
fost alertate, ieri-dimineaþã, în ju-
rul orei 9.30, cã o persoanã a cã-

Pompierii craioveni au fost
solicitaþi ieri dupã-amiazã, în ju-
rul orei 15.30, pentru stingerea
unui incendiu izbucnit într-un
cãmin de nefamiliºti de pe strada
„Putnei” din Craiova. Deºi iniþial
se anunþase prin 112 cã este vor-
ba despre un incendiu izbucnit
într-o camerã a cãminului, ajunºi
la faþa locului cu douã autospe-
ciale de la Detaºamentul 2 Pom-
pieri Craiova, pompierii au stabi-
lit cã focul pornise de fapt în us-
cãtoria imobilului. În încãperea

Incendiu într-un cãminIncendiu într-un cãminIncendiu într-un cãminIncendiu într-un cãminIncendiu într-un cãmin
de nefamiliºti din Craiovade nefamiliºti din Craiovade nefamiliºti din Craiovade nefamiliºti din Craiovade nefamiliºti din Craiova

respectivã erau depozitate artico-
le de îmbrãcãminte ºi mobilier
vechi, care ardeau mocnit, astfel
cã focul a fost lichidat destul de
repede. În urma cercetãrilor efec-
tuate, pompierii au stabilit cã in-
cendiul a pornit de la o lumânare
aprinsã, uitatã în uscãtorie de ci-
neva care intrase acolo. Din feri-
cire, potrivit reprezentanþilor In-
spectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã (ISU) Dolj, nici o per-
soanã nu a fost rãnitã sau intoxi-
catã cu fum.

Pompierii doljeni au salvat, ieri-dimineaþã,
o femeie de 66 de ani din comuna Poiana Mare,
care cãzuse într-o fântânã.

zut într-o fântânã din comu-
na Poiana Mare, pe strada
„Bisericii”. La faþa locului s-
au deplasat un echipaj de

pompieri din cadrul
Detaºamentului de
Pompieri Calafat,
cu o autospecialã
de lucru dotatã cu
modul de descarce-
rare ºi modul de
prim ajutor, o am-
bulanþã SMURD ºi
un echipaj de la Ser-
viciul de Ambulan-
þã Judeþean Dolj.

Ajunºi la locul interven-
þiei, pompierii auconstatat
cã fântâna avea o adânci-
me de aproximativ 15 me-
tri, iar femeia reuºea sã
stea la suprafaþa apei agã-
þatã de lanþul fântânii. Din
fericire diametrul fântânii a
fost suficient de mare cât
sã le lase loc de lucru ca-
drelor ISU Dolj, iar cu aju-

torul a douã cordiþe ºi a unui echi-
paj de alpiniºti, femeia, în vârstã
de 66 de ani, a fost scoasã ºi pre-
datã echipajului SMURD, dupã
aproape o orã de muncã.

Din fericire, pe tot timpul des-
fãºurãrii acþiunii de salvare, aceas-
ta a fost conºtientã ºi cooperantã,
iar dupã primirea îngrijirilor medi-
cale a fost lãsatã la domiciliu, sta-
rea ei fiind bunã, dupã cum au pre-
cizat reprezentanþii ISU Dolj.  

Cei trei doljeni, cu vârste cuprinse în-
tre 19 ºi 21 de ani, ajunºi dupã gratii la ju-
mãtatea lunii septembrie 2015 pentru viol,
lipsire de libertate în mod ilegal ºi condu-
cerea unui autovehicul pe drumurile publi-
ce fãrã a poseda permis de conducere, au
fost gãsiþi vinovaþi de toate infracþiunile re-
þinute de procurori în sarcina lor. Magis-
traþii Judecãtoriei Segarcea i-au condam-

nat pe cei trei la pedepse cuprinse între 7
ºi 9 ani ºi douã luni de puºcãrie. Hotãrâ-
rea nu este definitivã, cei trei formulând
deja apel, însã rãmân în spatele gratiilor,
conform deciziei magistraþilor. Doljenii au
fost acuzaþi cã au luat în maºinã o fatã, au
dus-o în câmp, la marginea comunei Bâr-
ca, ºi au violat-o, fiind prinºi de poliþiºti la
scurt timp dupã comiterea faptei.

Mustaþã ºi Ghiþã Baiaram, în timp
ce se plimbau cu un autoturism
Volkswagen prin comuna Mãceºul
de Sus (fãrã ca vreunul dintre ei
sã fie posesor de permis auto), au
observat o fatã pe stradã, au luat-
o în maºinã ºi s-au oprit în afara
comunei Bârca, în câmp. Acolo li
s-a alãturat ºi Marin Mustaþã, iar
prin ameninþãri ºi acte de violenþã,
cei trei au forþat-o pe fatã, o tânã-
rã de 19 ani, sã întreþinã raporturi
sexuale.

Fata a reuºit, la un moment dat,
sã-ºi sune un prieten, care l-a
anunþat pe tatãl ei, cel din urmã
anunþând poliþiºtii din Bârca despre
cele petrecute. Oamenii legii au
fãcut imediat filtre rutiere, fiind
anunþaþi ºi poliþiºtii din localitãþile
învecinate, astfel cã dupã ce au
plecat de la locul faptei, poliþiºtii
au oprit maºina autorilor în comu-
na Bârca. Fata a fost audiatã, în-
drumatã cãtre Institutul de Medi-
cinã Legalã Craiova, de unde a
obþinut certificat medico-legal care
atestã cã a fost victima infracþiunii
de viol, având nevoie de 10 zile de
îngrijiri medicale pentru vindeca-
rea leziunilor suferite, iar cei trei
tineri au fost reþinuþi din noaptea
respectivã, iar pe 16 septembrie au
fost arestaþi preventiv. Mãsura a
fost prelungitã de instanþã, care le-
a respins inculpaþilor toate cererile
de înlocuire a arestãrii preventive
cu o mãsurã mai blândã.

Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Judecãtoria Segarcea au finali-
zat cercetãrile ºi i-au trimis în ju-
decatã pe cei trei, cauza înregis-

trându-se la Judecãtoria Segarcea
pe 9 octombrie 2015. Dosarul a
fost analizat în procedura camerei
preliminare, s-a constatat legalita-
tea rechizitoriului ºi a probelor ad-
ministrate, iar procesul s-a jude-
cat cu cei trei inculpaþi în stare de
arest preventiv. Toþi trei au recu-
noscut comiterea faptelor ºi au
cerut sã beneficieze de reducerea
cu o treime a limitelor de pedeap-
sã, iar pe 18 februarie a.c. Jude-
cãtoria Craiova a pronunþat sen-
tinþa, inculpaþii fiind gãsiþi vinovaþi
de toate infracþiunile reþinute în
sarcina lor ºi condamnaþi la pedep-
se cuprinse între 7 ºi 9 ani ºi douã
luni de închisoare cu executare.

Cea mai mare pedeapsã a pri-
mit-o Marcel Mustaþã: „1 an în-
chisoare pentru conducerea unui
vehicul fãrã permis de conducere,
6 luni închisoare pentru încredin-
þarea unui vehicul pentru a fi con-
dus pe drumurile publice unei per-
soane care nu posedã permis de

conducere, 2 ani închisoare pen-
tru lipsire de libertate ºi 8 ani în-
chisoare pentru viol. Aplicã incul-
patului MUSTAÞÃ MARCEL pe-
deapsa cea mai grea de 8 ani în-
chisoare la care adaugã un spor
de 1/3 (1 an ºi 2 luni închisoare)
din totalul celorlalte pedepse, ur-
mând ca inculpatul sã execute în
total 9 ani ºi 2 luni închisoare în
regim de detenþie”, dupã cum se
aratã în încheierea de ºedinþã a in-
stanþei. Ghiþã Baiaram a fost con-
damnat la o pedeapsã totalã de 8
ani închisoare, iar Marin Mustaþã la
pedeapsa de 7 ani închisoare. In-
culpaþii au de achitat 2353,04 lei
daune materiale cãtre Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova ºi
câte 650 lei cheltuieli judiciare. Pânã
în acest moment toþi inculpaþii au
formulat apel împotriva hotãrârii
Judecãtoriei Segarcea, apeluri care
se vor judeca la Curtea de Apel Cra-
iova. Cei trei rãmân însã dupã gra-
tii, în stare de arest preventiv.

Pedepse între 7 ºi 9 ani de închisoarePedepse între 7 ºi 9 ani de închisoarePedepse între 7 ºi 9 ani de închisoarePedepse între 7 ºi 9 ani de închisoarePedepse între 7 ºi 9 ani de închisoare
pentru violatorii din Bãileºtipentru violatorii din Bãileºtipentru violatorii din Bãileºtipentru violatorii din Bãileºtipentru violatorii din Bãileºti

Femeie cãzutã în fântânã
salvatã de pompieri
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MIRCEA CANÞÃR

Calendaristic discutând, alege-
rile locale “sunt ceva mai încolo”,
dar este vremea clarificãrilor poli-
tice, a anunþãrii numelor de candi-
daþi, care vor lua startul individual
sau vor figura pe listele de consi-
lieri locali sau judeþeni din partea
partidelor politice. Dupã atâtea ºi
atâtea runde de alegeri locale ºtim
cã miza acestora se reazãmã în
numele candidatului, în mãsura în
care acesta empatizeazã sau nu cu
alegãtorii. De regulã. Neîndoielnic
conteazã ºi “calibrul motorului”, adi-
cã partidul care îl propulseazã. La

o privire pe tabloul competitorilor,
la nivelul localitãþilor doljene, se des-
luºesc câteva confruntãri-cheie –
sã lãsãm deocamdatã Craiova –
ºi una dintre cele mai incitante se
anunþã la Dãbuleni, localitate bine-
cunoscutã, graþie faimei pepenilor
verzi ºi galbeni, fãrã egal, unde pri-
marul social-democrat, în mandat,
Nicolae Drãgoi, îl va avea drept
contracandidat pe Aurel Bãjena-
ru, fost procuror, recent pensionat,
devenit oferta liberalilor doljeni. Nu
este exclus ca ALDE sã aibã, la
Dãbuleni, în Mirel Bãlan – persoa-

nã cu vizibilitate – candidatul sãu.
Dupã victorii, deloc uºoare, de-a
lungul anilor, în faþa Vetei Pãscu-
lescu, unul dintre liderii liberali (ex-
PDL) notabili, în zonã, de aceastã
datã Nicolae Drãgoi are în faþã un
autentic “fiu al localitãþii”, care ºtie
în ce s-a bãgat. Chiar dacã mai
sunt ºi alte ciocniri relevante la ni-
velul Doljul, cea de la Dãbuleni are
izul sãu insolit, purtându-se între un
primar hârºit în administraþia pu-
blicã localã, cu trei mandate la ac-
tiv, care a avut timp “sã facã ºi sã
dreagã”, ºi un aspirant, de bunã

credinþã, la statutul de ales local,
deplin convins cã tot ceea ce s-a
fãcut – împlinire fiind consideratã –
se putea realiza mai bine sau mai
eficient. Cu trimitere la folosirea
banului public. Ceea ce nu s-a fã-
cut, deºi se promisese, este o altã
temã de dezbatere. Sintetizând –
preambul la alegerile locale –, Ni-
colae Drãgoi, primarul de la Dãbu-
leni, are un adversar, ºi ce adversar,
în Aurel Bãjenaru, ex-procuror ge-
neral adjunct la Parchetul de pe lân-
gã Curtea de Apel Craiova. În tim-
pul care a mai rãmas pânã la ale-

geri, validat public fiind, mai trebuie
sã câºtige sentimentul de încredere
al alegãtorilor ºi sã renascã speran-
þa. Dincolo de ceea ce exprimã son-
dajele de opinie, fiindcã s-au fãcut
mãsurãtori, esenþial rãmâne ceea ce
va spune numãrãtoarea finalã a vo-
turilor. Localitate vie, cu mulþi tineri,
în care se trudeºte de la luarea zã-
pezii pânã toamna târziu, care a vã-
zut multe, de-a lungul anilor, cu nerv
economic, Dãbuleniul chiar are, la
alegerile locale din luna iunie a.c.,
posibilitatea... sã aleagã, dacã se do-
reºte aºa ceva.

Setul de mãsuri ºi recomandãri
privind normele de igienã, norme-
le de comportament în colectivi-
tãþi ºi educaþie sanitarã a fost
transmis Ministerului Educaþiei ºi
se aºteaptã  ca în urmãtoarele sãp-
tãmâni sã fie diseminat în unitãþile
ºcolare, prin intermediul inspecto-
ratelor ºcolare.

În primul rând, autoritãþile sa-
nitare au propus sã se realizeze
triajul epidemiologic la începutul
orelor de curs. În ºcolile unde
funcþioneazã cabinet, controlul se
va realiza de cãtre personalul me-
dical. În cazul colectivitãþilor unde
nu existã asistenþã medicalã per-
manentã triajul va fi efectuat de
cãtre cadrul didactic, pentru iden-
tificarea copiilor care prezintã sem-
ne de îmbolnãvire. Copiii care pre-

Mãsuri speciale în ºcoli pentruMãsuri speciale în ºcoli pentruMãsuri speciale în ºcoli pentruMãsuri speciale în ºcoli pentruMãsuri speciale în ºcoli pentru
prevenirea cazurilor de îmbolnãvireprevenirea cazurilor de îmbolnãvireprevenirea cazurilor de îmbolnãvireprevenirea cazurilor de îmbolnãvireprevenirea cazurilor de îmbolnãvire
Dupã ce în ultimele sãptãmâni s-au înregistrat zeci de cazuri de

copii diagnosticaþi cu sindrom hemolitic-uremic, dar ºi cu viroze
sau gripã, Ministerul Sãnãtãþii a elaborat un plan de mãsuri ce
are ca scop evitarea apariþiei cazurilor de îmbolnãvire în ºcoli.

zintã semne de infecþii respiratorii
acute sau boala diareicã acutã nu
vor fi primiþi la cursuri ºi vor fi
direcþionaþi cãtre cabinetele medi-
cale din unitatea de învãþãmânt sau
la cabinetul medicului de familie
sau, în funcþie de gravitate, la spi-
talele de boli infecþioase, în vede-
rea investigãrii ºi tratãrii corecte.

Profesorii ºi elevii vor fi informaþi
despre prevenirea
bolilor transmisibile

În planul elaborat de Ministerul
Sãnãtãþii se specificã faptul cã este
necesarã informarea deopotrivã a
cadrelor didactice, cât ºi a preºco-
larilor ºi elevilor asupra mãsurilor
generale de prevenire a îmbolnã-
virilor prin boli transmisibile ºi, în
aceastã perioadã, în special, pen-

tru bolile diareice ºi
bolile respiratorii. De
asemenea, în aceas-
tã perioadã autoritã-
þile recomandã evita-
rea manifestãrilor
sportive, culturale,
neesenþiale pentru
procesul de învãþã-
mânt, pentru a pre-
veni aglomerarea ºi
pentru limitarea
transmiterii infecþii-
lor respiratorii.

În cazul apariþiei
unui numãr de mini-
mum trei cazuri de
îmbolnãvire prin boli
respiratorii sau boli
diareice, focarul va fi
raportat conform prevederilor lega-
le în vigoare la Direcþia de Sãnãtate
Publicã judeþeanã – Compartimen-
tul de Supraveghere Epidemiologi-
cã ºi Control Boli Transmisibile. În
unitãþile de învãþãmânt unde existã
bloc alimentar propriu – se vor res-
pecta cu stricteþe regulile de procu-
rare, depozitare, prelucrare ºi mani-
pulare a produselor alimentare, iar
personalul care deserveºte ºi mani-
puleazã alimentele trebuie sã aibã exa-
menul medical periodic recent reali-
zat, în special probe de coprocultu-
rã. Aceleaºi cerinþe se vor aplica ºi
în cazul firmelor de catering care asi-
gurã alimentaþia preºcolarilor ºi ele-
vilor. De asemenea, se vor verifica
atent alimentele procurate ºi distri-
buite elevilor în cadru programului
„Laptele ºi cornul”, ºi cel de distri-

buire a fructelor în ºcoli – sursele
de aprovizionare sã fie clar identifi-
cate, autorizate, iar produsele (fruc-
tele) sã fie corect manipulate, pãs-
trate ºi spãlate.

DSP va colabora
cu personalul din ºcoli

Personalul din cadrul Direcþiei
de Sãnãtate Publicã va colabora
îndeaproape cu personalul din ca-
drul unitãþilor de învãþãmânt în ve-
derea limitãrii îmbolnãvirilor în rân-
dul colectivitãþilor ºcolare. În ca-
drul orelor de dirigenþie ar urma
sã fie prezentate elevilor informa-
þii minime despre mãsurile de pre-
venire a îmbolnãvirilor.

Pentru prevenirea îmbolnãvirilor
se impun o serie de mãsuri de igie-
nã personalã ºi colectivã. Printre

acestea, spãlarea pe mâini ori de câte
ori este cazul (înainte ºi dupã masã,
dupã folosirea toaletei, la venirea
acasã), spãlarea sub jet puternic de
apã a fructelor ºi legumelor, con-
sumul de apã doar din surse sigu-
re, autorizate, verificarea termenu-
lui de garanþie ºi a menþinerii la rece
pentru toate alimentele pe care le
cumpãrãm, evitarea consumului de
conserve mai ales în sezonul cald,
evitarea consumului de bãuturi ne-
îmbuteliate, evitarea consumului de
alimente care se altereazã repede
(friºcã, creme, maioneze), a înghe-
þatei dezgheþate, mai ales în sezo-
nul cald, efectuarea controalelor pe-
riodice (examene bacteriologice)
pentru personalul care lucreazã în
sectorul alimentar.

RADU ILICEANU
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Comisarul Creþu va participa
la deschiderea conferinþei “Eva-
luarea impactului Programului
Operaþional Regional 2007-
2013” ºi va lansa proiectul “Re-
giuni mai puþin dezvoltate”, o
iniþiativã prin care Comisia Eu-
ropeanã va furniza analizã, exper-
tizã ºi consiliere autoritãþilor ro-
mâne pentru a identifica blocaje-
le cu care se confruntã regiunile
cu un PIB mai mic de 50% din
media UE.

La Bucureºti,

Corina Creþu va lansa proiectul “RegiuniCorina Creþu va lansa proiectul “RegiuniCorina Creþu va lansa proiectul “RegiuniCorina Creþu va lansa proiectul “RegiuniCorina Creþu va lansa proiectul “Regiuni
mai puþin dezvoltate”mai puþin dezvoltate”mai puþin dezvoltate”mai puþin dezvoltate”mai puþin dezvoltate”

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Comisarul european pentru politicã regionalã, Corina Creþu, va
efectua timp de douã zile, astãzi ºi mâine, o vizitã oficialã

la Bucureºti pentru o serie de întâlniri cu preºedintele României
Klaus Iohannis ºi cu viceprimministrul Vasile Dîncu.

“Sunt în România pentru a dis-
cuta cu autoritãþile naþionale fi-
nalizarea perioadei de programa-
re 2007-2013 ºi pentru a sprijini
demararea cât mai rapidã a noii
perioade 2014-2020. Îmi face o
deosebitã plãcere sã lansez în
România, în premierã europeanã,
proiectul pilot “Regiuni mai pu-
þin dezvoltate”, care se adresea-
zã pentru început regiunilor
Nord-Est ºi Nord-Vest. Prin
acest proiect, CE ºi autoritãþile

române îºi propun maximizarea
impactului investiþiilor europene
în aceste regiuni, în funcþie de
prioritãþile ºi necesitãþile acestor
regiuni ºi în beneficiul direct al
cetãþenilor români”, a declarat
comisarul european pentru poli-
ticã regionalã.

Întâlnirea cu viceprim-minis-
trul Vasile Dîncu va fi urmatã de
o conferinþã comunã de presã.
De asemenea, comisarul Corina
Creþu va vizita proiectul “Labo-

ratorul de cercetãri de endocri-
nologie molecularã, celularã ºi
structuralã ENDOCED”, al In-
stitutului Naþional de Endocrino-

logie “C. I. Parhon”, proiect fi-
nanþat cu 6,9 milioane de euro
prin Fondul european de dezvol-
tare regionalã.

Programul a fost iniþiat de preºedin-
tele Camerei Deputaþilor, Valeriu Zgo-
nea, oferind tinerilor o experienþã uni-
cã, prin implicarea acestora în cadrul
activitãþilor întreprinse la nivel parla-
mentar. La ediþiile anterioare ale Pro-

O nouã ediþie a Programului de Internship derulat de Came-
ra Deputaþilor, destinat studenþilor ºi tinerilor absolvenþi, va
avea loc în perioada 11 aprilie – 10 iunie 2016. Înscrierile se

desfãºoarã online pânã pe data de 27 martie 2016.

gramului de Internship organizat de Ca-
mera Deputaþilor s-au înscris sute de
studenþi ºi absolvenþi dornici sã înveþe
mecanismele pe care se bazeazã pro-
cesul democratic.

”Este un proiect care se bucurã de
interes deosebit din partea tinerilor.
Mulþi dintre studenþii ºi absolvenþii care
au participat la ediþiile anterioare, tineri
valoroºi, creativi, cu o bunã pregãtire
ºi entuziasm molipsitor, îºi doresc o ca-
rierã în administraþie. Le oferim ºansa
sã vinã în Parlamentul României, sã lu-
creze în comisiile permanente ºi sã cu-

noascã în detaliu proce-
sul legislativ. Le urez mult
succes candidaþilor ºi îi
asigur de toatã deschide-
rea din partea noastrã!”,
a declarat preºedintele Ca-
merei Deputaþilor, Valeriu
Zgonea.

Participarea la progra-
mul de Internship este
condiþionatã de prezenþa la
activitãþile desfãºurate la Camera Depu-
taþilor. Toate informaþiile privind crite-
riile de admitere, opþiunile disponibile

pentru candidaþi, calendarul, etapele ºi
formularul de înscriere sunt disponibile
pe site-ul http://internship.cdep.ro/.

Dupã un impas politic îndelun-
gat, Parlamentul Republicii Mol-
dova a adoptat la sfârºitul sãptã-
mânii trecute, o declaraþie ambi-
þioasã privind stabilitatea ºi mo-
dernizarea, precum ºi un pachet
de punere în aplicare a legilor, în

Grupul S&D din Parlamentul Eu-
ropean, prin vocea preºedintelui sãu,
Gianni Pittella, ºi a vicepreºedintelui
pentru politicã externã, eurodeputa-

conformitate cu angajamentele
Acordului de Asociere aprofun-
dat ºi cuprinzãtor ºi instituirea
Zonei de Liber Schimb cu Uniu-
nea Europeanã.

Europarlamentarul Victor Boº-
tinaru ºi-a exprimat mulþumirea

faþã de adoptarea finalã a legilor
cu privire la procurorul general,
precum ºi de adoptarea, în pri-

mã lecturã, a legilor privind pa-
chetul de integritate ºi sistemul
financiar-bancar. „În acest con-

text, salut decizia procurorului
general de a-ºi prezenta demisia
în scopul de a facilita punerea în
aplicare a reformelor ºi începe-
rea unui proces de selecþie trans-
parent. Acesta este primul pas
necesar pentru implementarea
mãsurilor convenite cu UE ºi
FMI. Însã, în acest punct, dialo-
gul constructiv între toþi actorii
politici majori rãmâne o condiþie
esenþialã. Totodatã, salut contri-
buþia Partidului Democrat din
Moldova la acest proces, singu-
ra formaþiune politicã din Moldo-
va asociatã Socialiºtilor Euro-
peni.”, a subliniat eurodeputatu-
lui Victor Boºtinaru.

Preºedintele Grupului
S&D, Gianni Pittella:
„Suntem încurajaþi de aces-
te declaraþii care promovea-
zã stabilitatea politicã ºi
eforturile concrete de refor-
mã pentru Republica Mol-
dova. Este exact ceea ce are
nevoie Moldova în acest
moment critic, împreunã cu
un proces coerent ºi durabil
de reformã pentru a stimula
dezvoltarea socio-economi-
cã în beneficiul tuturor ce-
tãþenilor moldoveni.”

tul PSD Victor Boºtinaru, a salutat
planurile pentru stabilitate ºi moder-
nizare adoptate de noul guvern din
Republica Moldova.
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Pot fi depuse cererile unice de
platã ºi dupã data de 16 mai 2016,
în termen de 25 de zile calendaris-
tice, cu o reducere de 1% pentru
fiecare zi lucrãtoare a sumelor la
care fermierul ar fi avut dreptul,
dacã cererea unicã de platã ar fi
fost depusã pânã la data de 16 mai,
potrivit prevederilor art.13 alin. (1)
din Regulamentul delegat (UE) nr.
640/2014 din 11 martie 2014. Men-
þionãm cã este vorba despre cele
douã anexe ale Ordinului 249/2016
publicat în Monitorul Oficial nr.
148/2016, publicate în Monitorul
Oficial nr. 148 bis/2016, în care
se aratã modelul de cerere ºi in-
strucþiunile de completare.

Solicitãrile depuse, dupã data de
10 iunie 2016, nu mai sunt admise
la calcul, iar beneficiarului nu i se
acordã niciun fel de platã sau de
sprijin. ªi în Campania 2016, com-
pletarea declaraþiei de suprafaþã se
realizeazã electronic folosind apli-
caþia IPA Online. Finalizarea ºi în-
chiderea cererii unice de platã în IPA
Online se fac numai în centrele
APIA, în prezenþa funcþionarului
APIA responsabil cu primirea ce-
rerii, dupã verificarea acesteia ºi a
mesajelor din controlul parcelelor
digitizate, precum ºi corectarea
eventualelor probleme semnalate de
cãtre sistemul informatic.

Fermierii sunt rugaþi
sã fie punctuali

Cererile unice de platã se depun
la centrul judeþean APIA Dolj în
cazul fermierilor care solicitã o su-
prafaþã mai mare de 50 hectare te-
ren agricol ºi la centrele locale din
Bãileºti, Bechet, Calafat, Craiova,
Filiaºi, Melineºti, Orodel, Segarcea,
în cazul fermierilor care solicitã o
suprafaþã mai micã sau egalã cu
50 hectare teren agricol. Fermierii
vor depune o singurã cerere, chiar
dacã deþin suprafeþe de teren în di-
ferite localitãþi sau judeþe. Pentru
a utiliza timpul pe care APIA l-a
rezervat pentru primirea cererii,
este necesar ca fermierii sã se pre-
zinte la data ºi ora la care sunt pro-
gramaþi. Materialele de informare
referitoare la Campania de primire
a cererilor unice de platã pentru

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pen-
tru Agriculturã (APIA) informeazã cã,
începând cu 1 martie, a debutat Cam-
pania de primire a cererilor unice de
platã pentru anul 2016, în conformita-
te cu prevederile legislaþiei în vigoa-
re, respectând calendarul stabilit ºi

obiectivele propuse de instituþie. Ast-
fel, în perioada 1 martie – 16 mai, la
centrul judeþean Dolj ºi cele opt centre
locale ale APIA din Bãileºti, Bechet,
Calafat, Craiova, Filiaºi, Melineºti,
Orodel, Segarcea se depun, fãrã pena-
lizãri, cererile unice de platã.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

anul 2016 sunt disponibile pe site-
ul APIA: www.apia.org.ro.

Digitizare înainte de toate
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie

pentru Agriculturã (APIA) mai in-
formeazã cã, în perioada 23 februa-
rie – 10 iunie 2016 desfãºoarã Cam-
pania de informare privind primi-
rea cererilor unice de platã, având
sloganul: “Fii fermier activ, depune
cererea unicã ºi poþi obþine sprijin
financiar” – “APIA te aºteaptã!”
Obiectivul general al campaniei îl re-
prezintã informarea fermierilor cu
privire la fondurile destinate sche-
melor/mãsurilor de platã în anul
2016, precum ºi la modalitatea de
accesare a acestora. Se pune ac-
cent, în continuare, pe informarea
eficientã a fermierilor cu privire la
modul de utilizare a aplicaþiei de iden-
tificare a parcelelor agricole – IPA
Online, prin care beneficiarii îºi pot
vizualiza, propriile parcele digitiza-
te în campania anterioarã ºi îºi pot
digitiza ºi mãsura cu exactitate par-
celele prin identificare pe ortofoto-
planurile disponibile în baza de date
(LPIS) a APIA.

O aplicaþie utilã – IPA online
De asemenea, aplicaþia IPA On-

line pune la dispoziþia fermierilor re-
zultatele controalelor pe teren din
anii anteriori precum ºi avertizãri
privind calitatea digitizãrii parcele-
lor agricole, respectarea anumitor
cerinþe de ecocondiþionalitate, aten-
þionãri referitoare la suprapunerea
cu alte parcele digitizate sau supra-

declararea suprafeþei maxime eligi-
bile a blocului fizic. Totodatã, apli-
caþia IPA Online informeazã fermie-
rul dacã parcelele digitizate sunt si-
tuate în zone eligibile pentru plãþile
compensatorii pentru mãsurile de
dezvoltare ruralã, în vederea solici-
tãrii acestora la sprijin, dacã fermie-
rul se angajeazã sã respecte cerin-
þele specifice mãsurilor de dezvol-
tare ruralã. Buna informare a fer-
mierilor reprezintã una din cele mai
importante condiþii pentru derula-
rea la timp ºi corectã a întregului
proces de absorbþie a fondurilor eu-
ropene alocate pentru sectorul agri-
col din România.

Obligaþi sã respecte normele
de ecocondiþionalitate

Pe durata Campaniei, centrele
judeþean ºi locale ale APIA vor or-
ganiza sesiuni de informare ºi in-
struire a fermierilor ºi respectiv a
administraþiei agricole din primãrii,
cu privire la perioada de depunere
a cererilor unice de platã în anul
2016, modalitatea de completare a
acestora, condiþiile de eligibilitate

impuse de legislaþia europeanã ºi
naþionalã, tipurile de controale im-
puse de regulamentele europene,
precum ºi la pachetele financiare
care pot fi accesate în cadrul mã-
surilor/schemelor de platã.

În cadrul sesiunilor de instruire
se va acorda o atenþie deosebitã

procedurii de completare electro-
nicã a declaraþiei de suprafaþã, de
identificare a parcelelor agricole
utilizate, respectiv de digitizare
corectã a acestora, utilizând apli-
caþia IPA Online. De asemenea, se
va pune accent pe obligativitatea
agricultorilor de a respecta normele
de ecocondiþionalitate pe toate su-
prafeþele agricole utilizate.

Zeci de mãsuri agricole
pot fi finanþate

Schemele de platã/mãsurile de
sprijin/ajutor sunt: 1. Schema de pla-
tã unicã pe suprafaþã (SAPS); 2.
Plata redistributivã; 3. Plata pentru
practici agricole benefice pentru
climã ºi mediu; 4. Plata pentru ti-

nerii fermieri; 5. Plata pentru micii
fermieri; 6. Ajutoare naþionale tran-
zitorii (ANT):  ANT 1 – culturi în
teren arabil; ANT 2 – in pentru fi-
brã; ANT 3 – cânepã pentru fibrã;
ANT 4 – tutun; ANT 5 – hamei;
ANT 6 – sfeclã de zahãr; ANTZ 7
– bovine-lapte; ANTZ 8 – bovine-
carne; ANTZ 9 – ovine/caprine. 7.
Sprijinul cuplat pentru: 7.1. Soia;
7.2. Lucernã; 7.3. Mazãre boabe
pentru industrializare; 7.4. Fasole
boabe pentru industrializare; 7.5.
Cânepã pentru ulei ºi fibrã; 7.6.
Orez; 7.7. Sãmânþã de cartof; 7.8.
Hamei; 7.9. Sfeclã de zahãr; 7.10.
Tomate pentru industrializare culti-
vate în câmp; 7.11. Castraveþi pen-
tru industrializare cultivaþi în câmp;
7.12. Legume cultivate în sere;
7.13. Legume cultivate în solarii;
7.14. Prune destinate industrializã-
rii pentru obþinerea de produse ali-
mentare nonalcoolice; 7.15. Mere
destinate industrializãrii pentru ob-
þinerea de produse alimentare nonal-

coolice; 7.16. Cireºe ºi viºine des-
tinate industrializãrii pentru obþine-
rea de produse alimentare nonalco-
olice; 7.17. Caise ºi zarzãre desti-
nate industrializãrii pentru obþinerea
de produse alimentare nonalcooli-
ce; 7.18. Cartofi timpurii, semitim-
purii ºi de varã; 7.19. Ovine; 7.20.
Caprine; 7.21. Taurine din rase de
carne ºi metiºii acestora; 7.22. Vaci
de lapte; 7.23. Bivoliþe de lapte;
7.24. Viermi de mãtase. 8. Mãsura
13 – ,,Plãþi pentru zone care se con-
fruntã cu constrângeri naturale sau
alte constrângeri specifice”: - Sub-
mãsura 13.1: „Plãþi compensatorii
în zona montanã”; - Submãsura
13.2: „Plãþi compensatorii pentru
zone care se confruntã cu con-
strângeri naturale semnificative”; -
Submãsura 13.3: ,,Plãþi compensa-
torii pentru zone care se confruntã
cu constrângeri specifice”.

Atenþie sporitã agriculturii
ecologice

La toate acestea se mai adaugã
finanþarea pentru agro-mediu. Ast-
fel Mãsura 10 - ,,Agro-mediu ºi cli-
mã” include mai multe direcþii:  Pa-
chetul 1 (P1) - Pajiºti cu înaltã va-
loare naturalã;  Pachetul 2 (P2) -
Practici agricole tradiþionale; Pache-
tul 3 (P3) - Pajiºti importante pen-
tru pãsãri; Pachetul 4 (P4) - Cul-
turi verzi; Pachetul 5 (P5) - Adap-
tarea la efectele schimbãrilor clima-
tice; Pachetul 6 (P6) - Pajiºti im-
portante pentru fluturi; Pachetul 7
(P7) - Terenuri arabile importante
ca zone de hrãnire pentru gâsca cu
gât roºu; Pachetul 8 (P8) - Creºte-
rea animalelor de fermã din rase lo-
cale în pericol de abandon. 10. Mã-
sura 11 – Agricultura ecologicã: -
Submãsura 11.1: Sprijin pentru con-
versia la metodele de agriculturã
ecologicã; - Submãsura 11.2: Spri-
jin pentru menþinerea practicilor de
agriculturã ecologicã. 11. Mãsura
214 - Plãþi de Agro-mediu, pentru
angajamentele aflate în desfãºura-
re:  Pachetul 1 (P1) - Pajiºti cu înaltã
valoare naturalã; Pachetul 2 (P2) -
Practici agricole tradiþionale; Pache-
tul 3 (P3) - Pajiºti importante pen-
tru pãsãri;  Pachetul 4 (P4) - Cul-
turi verzi; Pachetul 5 (P5) - Agri-
cultura ecologicã; Pachetul 6 (P6)
- Pajiºti importante pentru fluturi(-
Maculinea sp.); Pachetul 7 (P7) -
Terenuri arabile importante ca zone
de hrãnire pentru gâsca cu gât roºu
(Branta Ruficollis).
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Etapele de mobilitate a persona-
lului didactic din învãþãmântul
preuniversitar se organizeazã con-
form Metodologiei – cadru privind
miºcarea personalului didactic de
predare din învãþãmântul preuni-
versitar, în anul ºcolar 2016/2017,
aprobatã prin Ordinul Ministerului
Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice
nr.5559/27.10.2015. La Dolj, au
fost înregistrate trei cereri depuse
pentru restrângerea de activitate,
una dintre ele fiind soluþionate fa-
vorabil. De asemenea, referitor la
întregirea normei didactice de pre-
dare-învãþare-evaluare pentru per-
sonalul titular în douã sau mai
multe unitãþi de învãþãmânt ori pe
cel puþin douã specializãri s-au
avizat 35 de cereri. Tot conform
prevederilor legale, s-a mers ºi pe
stabilirea personalului didactic, care
îndeplineºte condiþiile legale de
pensionare, la data de 1 septem-
brie 2016, ºi se menþine ca titular
în 2016/2017: 267 pensionabili;
248 cu gradul I; cerere de menþi-
nere în activitate, soluþionate fa-
vorabil: 84.

Peste 50 de posturi pregãtitePeste 50 de posturi pregãtitePeste 50 de posturi pregãtitePeste 50 de posturi pregãtitePeste 50 de posturi pregãtite
pentru restructurarepentru restructurarepentru restructurarepentru restructurarepentru restructurare

În luna februarie 2016, inspec-
torii de muncã au verificat, pe li-
nia respectãrii legislaþiei în ceea
ce priveºte „Relaþii de muncã”,
177 de angajatori. Au fost con-
statate  mai multe deficienþe, fi-
ind aplicate 37 de sancþiuni con-
travenþionale, cuantumul pedep-
selor pecuniare fiind de 116.000
de lei, iar cinci persoane au fost
depistate cã lucrau fãrã forme le-
gale. În acelaºi timp, în domeniul
„Sãnãtãþii ºi Securitãþii în muncã”
au fost realizate 154 de acþiuni de
control, fiind aplicate 80 de sanc-
þiuni contravenþionale, în cuantum
de 46.000 de lei, iar pentru un
echipament a fost dispusã opri-
rea de la funcþionare. „Vom am-

Se amplificã verificãrileSe amplificã verificãrileSe amplificã verificãrileSe amplificã verificãrileSe amplificã verificãrile
pe Securitate ºi Sãnãtatepe Securitate ºi Sãnãtatepe Securitate ºi Sãnãtatepe Securitate ºi Sãnãtatepe Securitate ºi Sãnãtate

în Muncãîn Muncãîn Muncãîn Muncãîn MuncãMobilitatea Corpului
Profesoral se desfãºoa-
rã conform metodolo-
giei, iar întregirea
normei didactice se
face aºa cum spune
legislaþia. Este rezolva-
tã ºi completarea nor-
melor didactice ºi s-a
stabilit ºi numãrul
restructurat al cadre-
lor didactice. Pe disci-
pline, cel mai mare
numãr, din totalul de
52, este cel al profeso-
rilor de Limba ºi lite-
ratura românã (opt) ºi
al învãþãtorilor (12).

Posturi peste tot
Pornind de la datele statistice ºi

urmând prevederile legale, pentru
completarea normei didactice au
fost depuse 85 de cereri – 27 pe
perioadã nedeterminatã, 57 pe ter-
men cu finalitate, iar una a fost
respinsã, prin refuzul solicitantu-
lui. Scãderea numãrului de elevi
duce ºi la reducerea cadrelor di-
dactice din unitãþile ºcolare, feno-
men care se întâlneºte la nivelul ju-
deþului Dolj. «Pentru anul ºcolar
urmãtor, 52 de cadre didactice sunt
restructurate. Cei mai afectaþi sunt
învãþãtorii, 12 persoane, care, în
prezent, activeazã la ªcolile Gim-
naziale din Leu, Cioroiaºi, Vela,
Brabova, Leºile, Brãdeºti, Calafat,
Calopãr, Scaeºti, Goieºti, Bãileºti
ºi „Nicolae Romanescu” (Craio-
va), trebuie sã îºi gãseascã o cate-
drã în alte unitãþi ºcolare. Pe dis-
cipline, cei mai mulþi restructuraþi
sunt la Limba ºi literatura românã,
astfel cã opt cadre didactice (douã
de la Colegiul „ªtefan Odobleja”
Craiova, iar ceilalþi de la ªcolile

Gimnaziale Podari, Coþofenii din
Faþã ºi Bãileºti – ªcoala nr.1, la care
se adaugã ªcoala Profesionalã din
Valea Stanciului, Liceul Tehnolo-
gic „George Bibescu” Craiova)”
vor fi în acest proiect. La Mate-
maticã sunt cinci posturi: ªcoala
Gimnazialã „Nicã Barbu Locustea-
nu” din Leu, Colegiul „ªtefan Odo-
bleja” Craiova, Colegiul „ªtefan
Milcu” Calafat, Colegiul Tehnic
„C.D. Neniþescu” Craiova ºi ªcoa-
la Gimnazialã Scaeºti. Din cele 85
de cereri, 27 au fost pe perioadã
nedeterminatã.

ªedinþa publicã pentru soluþio-
narea restrângerii de activitate va
avea loc pe 22 martie. Cadrele di-
dactice care intrã în acest proces
sunt profesori titulari, cu situaþia
nerezolvatã în anii anteriori. Cu
excepþia învãþãmântului primar, în
restul cazurilor nu existã catedre
libere complete», a precizat prof.
Nicoleta Liþoiu (foto), purtãtor de
cuvânt al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

plifica, în perioada urmãtoare,
controalele la societãþile comer-
ciale, în ceea ce priveºte respec-
tarea normelor de SSM. Avem
semnale cã sunt întocmite fiºe de
instructaj, dosare medicale, dar, în
realitate, angajaþii nu sunt verificaþi
ºi instruirea nu se realizeazã. Adu-
cem aminte cã, aºa cum stipulea-
zã legea, trebuie opt ore de instruc-
taj general ºi alte opt ore la locul
de muncã. Vom merge inclusiv pe
intervievarea salariaþilor, deoarece
avem semnale cã sunt firme care
înregistreazã doar fictiv astfel de
obligaþii”, a declarat Cãtãlin Mo-
hora, inspector-ºef al Inspectora-
tului Teritorial de Muncã Dolj.

CRISTI PÃTRU

Liceeni LGBT (lesbiene, gay, bi-
sexuali, transgender) se confruntã cu
un grad ridicat de bullying, violenþã
ºi hãrþuire, conform studiului “Un li-
ceu sigur pentru toþi: Percepþii ºi ati-
tudini faþã de persoanele LGBT în
mediul educaþional românesc”, rea-

StudiuStudiuStudiuStudiuStudiu: : : : : Unul din patru elevi de liceu considerãUnul din patru elevi de liceu considerãUnul din patru elevi de liceu considerãUnul din patru elevi de liceu considerãUnul din patru elevi de liceu considerã
cã homosexualii sunt “fiinþe inferioare”cã homosexualii sunt “fiinþe inferioare”cã homosexualii sunt “fiinþe inferioare”cã homosexualii sunt “fiinþe inferioare”cã homosexualii sunt “fiinþe inferioare”

Unul din patru elevi de liceu considerã cã homose-
xualii ºi lesbienele sunt niºte fiinþe inferioare, iar doi
din cinci liceeni cred cã bãrbaþii homosexuali ori fe-
meile lesbiene nu ar trebui sã predea în ºcoli, potrivit
unui studiu al Asociaþiei ACCEPT.

lizat de Asociaþia ACCEPT. Astfel,
ºapte din 10 elevi LGBT considerã
cã tinerii din comunitate nu sunt în
siguranþã la ºcoalã, mai ales din
punct de vedere emoþional, în timp
ce ºase din 10 au fost martorii sau
victima unei agresiuni.

Unul din patru elevi de liceu con-
siderã cã homosexualii ºi lesbienele
sunt “fiinþe inferioare”, iar doi din
cinci liceeni cred cã bãrbaþii homo-
sexuali ori femeile lesbiene nu ar tre-
bui sã predea în ºcoli, potrivit stu-

diului. De asemenea, unul
din doi tineri ar fi deranjaþi
sã aibã un coleg homosexual
iar unul din trei elevi nu ar fi
de acord sã aibã o colegã
lesbianã. Doi din cinci elevi
considerã cã bãrbaþii cu un
comportament mai feminin
ar trebui sã se simtã “ruºi-
naþi” de felul în care se poar-
tã ºi mai mult de 50% dintre
cei chestionaþi considerã cã
operaþiile de reatribuire de
gen sunt condamnabile din
punct de vedere moral. Re-
zultatele studiului mai aratã
cã trei din cinci liceeni de-
clarã cã ar face orice ca sã
depãºeascã o situaþie în care
s-ar simþi atraºi de persoa-
ne de acelaºi sex.

Doar 5% din elevi ar cere ajutorul
unui profesor sau al directorului uni-
tãþii de învãþãmânt în cazul în care ar
fi martori ai unei situaþii în care un
coleg ar fi batjocorit sau agresat de
colegi pe motiv cã ar avea altã orien-
tare sexualã.

Cercetarea s-a realizat pe un
eºantion de 613 de elevi din 10 li-
cee, provenind din opt judeþe dife-
rite, reprezentative pentru ºase re-
giuni de dezvoltare. Liceeni care au
rãspuns chestionarului au vârste
cuprinse între 14 ºi 21 de ani ºi ur-
meazã atât licee teoretice, profil
uman ºi real, cât ºi licee tehnologi-
ce sau vocaþionale.

Studiul a avut ºi o componentã
online, prin care au fost chestionaþi
324 de elevi LGBT ºi persoane apro-
piate comunitãþii. Cercetarea inclu-
de, de asemenea, o componentã ca-
litativã, reprezentatã de nouã inter-
viuri cu liceeni LGBT care vorbesc
despre violenþã ºi hãrþuire în spa-
þiul ºcolar. Tinerii LGBT care au rãs-
puns chestionarului online consi-
derã în proporþie de 96% cã terme-
nii de “homosexual” ºi “lesbianã”
sunt folosiþi preponderent cu sens
negativ ºi, în consecinþã, evitã sã
îºi asume identitatea în spaþiul ºco-
lar, din cauza temerilor pentru sigu-
ranþa lor personalã.
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Mecanisme de ceas, pãrþi com-
ponente ale unor obiecte conside-
rate mari invenþii din perioada in-
dustriei revoluþionare, accesorii cu
design vintage, în tonuri metalice,
predominante fiind culorile maro,
negru ºi gri, costume cu un mix
reuºit între perioada victorianã,
moda Vestului Sãlbatic ºi elemente
suprarealiste ale genului fantasy –
toate se regãsesc în inedita monta-
re de la Teatrul pentru Copii ºi Ti-
neret „Colibri”. Povestea celor doi
copii – un bãiat, Hansel, ºi o fetiþã,
Gretel – ce au fost pãrãsiþi în inima
codrului ºi aventurile lor pânã la
revenirea acasã s-a mai aflat în re-
pertoriul instituþiei, la sfârºitul ani-
lor ‘90. Însã acum ea este adaptatã
prezentului, cu trendurile, ca ºi cu
toate transformãrile lui sociale.

Managerul Adriana Teodorescu:
„Estetic, stilul steampunk

este foarte atractiv
pentru generaþiile de astãzi”
„Una dintre premierele acestei

montãri ar fi cheia vizualã în care
este realizat spectacolul: steam-
punk. Estetic, este foarte atractiv
pentru generaþiile de astãzi. Nu este
un spectacol care se adreseazã
doar copiilor de 3, 5, 7 ori 10 ani.
El se adreseazã, în egalã mãsurã,
fraþilor mai mari, adolescenþilor,
pãrinþilor, adulþilor care nu au co-
pii. De ce? Pentru cã nu prezintã
strict povestea clasicã. Ea se re-
gãseºte, dar are mai multe straturi
de înþelegere. Te regãseºti ºi ca
pãrinte în atitudinea pe care o ai
faþã de copiii tãi când sunt mici ºi
cât cresc, dar înseamnã ºi atitudi-
nea copiilor care cresc faþã de

Subcategorie a genului science fiction, inspirat de
progresul tehnologic produs în perioada revoluþiei in-
dustriale de la sfârºitul secolului trecut, stilul steam-
punk se manifestã cu precãdere în literaturã, muzicã,
modã ºi arhitecturã. În premierã naþionalã, la Craiova
îºi pune amprenta ºi în teatru! ªi asta datoritã talentului
actoricesc, creativitãþii ºi îndemânãrii câtorva artiºti ai
Teatrului pentru Copii ºi Tineret „Colibri”, care ºi-au
dorit sã transpunã în scenã o poveste adaptând-o reali-
tãþilor ºi trendurilor prezentului. Aºa a cãpãtat contur
spectacolul „Hansel ºi Gretel”, dupã Fraþii Grimm, a
cãrui premierã va avea loc pe data de 26 martie, în ca-
drul Sãptãmânii Teatrului. Pentru Geo Dinescu, Mugur
Prisãcaru ºi Marin Fagu aproape fiecare detaliu al noii
reprezentaþii este o provocare, cãci, pe lângã faptul cã
sunt protagoniºti, ei au ºi-au asumat munca de docu-
mentare, ca ºi rolurile de regizor, scenograf – creând
atât decorurile, cât ºi costumele ºi pãpuºile –, compozi-
tor etc. Toate în stilul steampunk! Unul care, deºi greu
de abordat, este foarte ofertant, spun artiºtii. Aºa se
face cã „Hansel ºi Gretel” este nu numai prima premie-
rã a anului la Teatrul „Colibri”, ci ºi unul dintre cele
mai originale ºi mai aºteptate spectacole!

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

amintirile din copilãrie. Înseamnã,
în acelaºi timp, abordarea unor
probleme ºi teme sociale acute.
Pentru cã existã, din nefericire,
copii privaþi de unul dintre pãrinþi,
din diverse motive, dar ºi copii care
se simt abandonaþi chiar cu doi
pãrinþi în casã… Cu toate acestea,
nu este un spectacol trist, însã el
ridicã spectatorului niºte întrebãri”,
explicã Adriana Teodorescu, ma-
nager al Teatrului „Colibri”.

Adevãratã probã a creativitãþii ºi
îndemânãrii pentru cei trei artiºti!

În echipa Geo Dinescu, Mugur
Prisãcaru, Marin Fagu se lucreazã
de zor zilele acestea îndeosebi la
realizarea scenografiei, pentru a
putea începe cât mai repede repe-

tiþiile pe scenã. Se vopsesc ºi se
asambleazã piesele de butaforie, se
croiesc ºi se cos costume… ªi se
improvizeazã mult, pentru cã sti-
lul steampunk se defineºte prin
anumite elemente, pe care artiºtii

nu le au la îndemânã ºi pentru rea-
lizarea cãrora dau o adevãratã pro-
bã a creativitãþii ºi îndemânãrii!

„Muncim încã de la începutul
lunii decembrie, când am avut con-
ceptul, ideea. ªi este mult de lu-
cru, deoarece cam totul este fãcut
de noi. Ne-am uitat foarte mult la
tutoriale, sã vedem cum se reali-
zeazã o pãlãrie ori o sticlã steam-
punk. Ne plãcea stilul, dar nu ºtiam
toate acestea. Însã am fost auto-
didacþi! Am învãþat, am experimen-
tat, am mai greºit, iar pânã la urmã
a ieºit bine!”, povesteºte actriþa
Geo Dinescu, recent venitã în tru-
pa „Colibri”, pentru care a lãsat în
urmã Bucureºtiul ºi Teatrul de Ani-
maþie „Þãndãricã”.

Deºi are o bogatã experienþã în
teatru, recunoaºte cã „e un spec-
tacol foarte greu” îndeosebi din
punct de vedere scenografic, unic
în România. „Au mai fost tentati-
ve, inclusiv în Bucureºti, de îmbi-
nare a stilului vechi cu cel nou, dar
nu steampunk total, cu roþi, cea-
suri vechi, lanþuri, þevi de cupru…
Inclusiv muzica, pãpuºile, costu-
mele sunt steampunk!”, spune ac-
triþa. Cu toate impedimentele, sti-
lul a fost preferat deoarece „este
foarte ofertant”, permiþând „reali-
zarea unui spectacol de efect”.

Marin Fagu mixeazã acordurile
steampunk cu muzica orchestralã

Într-unul dintre atelierele teatru-
lui, Marin Fagu meºtereºte… „Am
demontat diverse potenþiometre ºi
ampermetre de la diferite maºinã-
rii care nu mai funcþioneazã, am
demontat coturi de la instalaþii sa-

nitare, ca sã facem un sistem
steampunk, care e un copac. Pen-
tru cã în spectacol îmbinãm douã
scene: una care se desfãºoarã în
casa pãrinþilor, cealaltã în pãdure”,
explicã actorul, în timp ce mâinile
continuã sã asambleze, sã fixeze,
sã înºurubeze…

Marin Fagu este ºi autorul muzi-
cii noii montãri, o combinaþie între
muzica steampunk ºi cea orchestra-
lã, ne spune. „Este o muzicã mai stra-
nie, cu sunete mai ciudate. Totuºi,
nu atât de industrializate ca muzica
steampunk, pentru cã nu s-ar fi po-
trivit prea bine pentru a transmite
emoþia ºi stãrile personajelor”, ex-
plicã artistul, angajat al Teatrului
„Colibri” de anul trecut.

Mugur Prisãcaru: „De-abia
aºtept sã mã îmbrac în costum

ºi sã-mi iau rolul în serios!”
Alãturi de el, Mugur Prisãcaru

e preocupat de îmbinarea altor pie-
se pentru sistemul-copac. Spre
deosebire de Marin Fagu, are 37
de ani petrecuþi în acest teatru, însã
demult nu a mai avut ocazia sã
demonstreze de aceastã manierã
câte ºtie ºi poate sã facã! „Este
unul dintre cei mai valoroºi actori
pãpuºari pe care îi are România,
dar care nu a fost pus în valoare ºi
nu i s-a dat frâu liber creaþiei pânã
la acest spectacol”, apreciazã ma-
nagerul Adriana Teodorescu.
„Când am venit eu aici, nu exista
facultate de teatru. Se dãdea un
examen ºi, dacã aveai aptitudinile
pentru a fi pãpuºar, ocupai un loc
în echipã. Însã existau niºte reci-

clãri anuale, unde învãþam istoria
teatrului, psihologia copilului, mo-
dul de a construi pãpuºi… Ne adu-
nam toþi actorii din þarã ºi fãceam
un spectacol exact aºa cum îl fa-
cem noi acum pe acesta. Aºa cã
mi-am amintit de-atunci ºi mi-a
folosit foarte mult acum!”, spune
Mugur Prisãcaru, care, pe lângã
text, a realizat ºi schiþele la scarã
pentru pãpuºi, care au o mecanicã
deosebitã. „De-abia aºtept sã lu-
crez la scenã! Sã mã îmbrac în
costum ºi sã-mi iau rolul în se-
rios!”, adaugã.

Premiera spectacolului va avea
loc în Sãptãmâna Teatrului

Spectacolul „Hansel ºi Gretel”
va avea premiera în Sãptãmâna
Teatrului (20-27 martie), când Te-
atrul pentru Copii ºi Tineret „Co-
libri” celebreazã trei mari sãrbãtori:
Ziua Internaþionalã a Teatrului
pentru Copii ºi Tineret (20 mar-
tie), Ziua Mondialã a Marionetiº-
tilor ºi Pãpuºarilor (21 martie) ºi
Ziua Mondialã a Teatrului (27
martie). Primele douã se derulea-
zã sub egida organizaþiilor ASSI-
TEJ (Asociaþia Internaþionalã a
Teatrelor pentru Copii ºi Tineret)
ºi UNIMA (Uniunea Internaþionalã
a Marionetiºtilor), al cãror mem-
bru este ºi Teatrul „Colibri”. Tot
atunci, instituþia va mai organiza
expoziþii, Ziua Porþilor Deschise,
precum ºi alte evenimente în par-
teneriat cu Casa de Culturã „Tra-
ian Demetrescu” ºi Biblioteca Ju-
deþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman”.
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Democrata Hillary Clinton ºi repu-
blicanul Donald Trump au ieºit învin-
gãtori în ºapte dintre cele 11 state care
au votat marþi în cadrul alegerilor pri-
mare, consolidându-ºi poziþiile în per-
spectiva alegerilor prezidenþiale de la 8
noiembrie. În total, 12 state s-au pro-
nunþat în cadrul acestor scrutine –
„Super Tuesday” - care atribuie o cin-
cime din numãrul total al delegaþilor
democraþi ºi aproape un sfert din tota-
lul celor republicani la convenþiile ce-
lor douã partide, prevãzute în aceastã
varã. În douã dintre ele - Colorado în
cazul democraþilor ºi Alaska în cazul
republicanilor, alegãtorii câte unuia sin-
gur dintre cele douã partide au fost
chemaþi sã-ºi exprime opþiunile. În ta-
bãra democratã, Hillary Clinton s-a
impus în Alabama, Arkansas, Georgia,
Massachusetts, Tennessee, Texas ºi
Virginia. Rivalul ei, Bernie Sanders, s-
a impus în schimb în Vermont, unde este sena-
tor, ºi în alte trei state - Colorado, Minnesota ºi
Oklahoma. În tabãra republicanã, înainte de anun-
þarea rezultatelor în caucusul din Alaska, Donald
Trump s-a impus în Arkansas, Alabama, Geor-
gia, Massachusetts, Tennessee, Vermont ºi Vir-
ginia.Rivalul sãu Ted Cruz, a obþinut victorii în
Texas - cel mai populat stat american chemat la

Comandantul
forþelor NATO:
Teroriºti ºi
criminali ascunºi
între refugiaþii
cãtre Europa,
un risc de atacuri

Valul masiv de refugiaþi
cãtre Europa oferã acoperire
unor teroriºti ºi criminali, iar
acest lucru reprezintã un
pericol tot mai mare de ata-
curi, avertizeazã generalul
Philip Breedlove, comandantul
forþelor NATO în Europa.
Generalul din cadrul Forþelor
aeriene americane a mai
declarat, într-o audiere în
Senat, cã implicarea militarã a
Rusiei în rãzboiul din Siria, în
urmã cu ºase luni, a “exacer-
bat puternic problema” persoa-
nelor care fug din calea
rãzboiului civil din aceastã
þarã. El a acuzat Moscova ºi
regimul preºedintelui sirian
Bashar al-Assad cã folosesc
migrarea ca pe o armã, cu
scopul de a copleºi structurile
de susþinere a refugiaþilor ºi de
a sparge unitatea Uniunii
Europene. “O criminalitate,
teroriºtii ºi întoarcerea luptãto-
rilor (jihadiºti) strãini (în þãrile
de origine) fac parte zilnic, în
mod clar, din valul de regugiaþi
cãtre Europa”, a declarat în
faþa membrilor Comisiei
Apãrãrii din cadrul Senatului
american. Breedlove a subli-
niat cã utilizarea de cãtre Siria
a butoaielor cu explozivi ca
bombe nu are un scop militar,
ci vizeazã sã-i terorizeze pe
cetãþenii sirieni ºi sã-i transfor-
me astfel în probleme pentru
alte þãri.

Cutremur de 7,9
grade pe scara
Richter, produs
în Indonezia

Un cutremur de suprafaþã
cu magnitudinea iniþialã de
7,9 grade pe scara Richter a
avut loc ieri în largul insulei
indoneziene Sumatra, anunþã
Institutul american de geofizicã
(USGS). Seismul s-a produs la
ora localã 19.49 (14.49, ora
României) în Oceanul Indian,
la circa 500 de kilometri vest de
Insula Sumatra, la adâncimea
de doar 10 kilometri. Epicen-
trul a fost la 662 de kilometri
sud-vest de oraºul indonezian
Muara Siberut, la 807 kilo-
metri sud-vest de Pariaman ºi
la 808 kilometri vest-sud-vest
de Padang. Indonezia a emis o
alertã de tsunami, potrivit
Agenþiei meteorologice naþio-
nale, exista riscul ca valuri
tsunami sã afecteze regiuni din
vestul ºi nordul Insulei Suma-
tra ºi din Aceh. În anul 2004,
un cutremur de 9,1 grade pe
scara Richter produs în largul
Indoneziei a generat un
tsunami puternic care a
provocat moartea a 230.000 de
persoane în zeci de þãri.

Organizaþia teroristã Stat Islamic a
comis cel puþin 3.967 de execuþii ex-
trajudiciare în Siria, cele mai multe
având ca victime civili, în ultimii aproa-
pe doi ani, anunþã organizaþia Obser-
vatorul Sirian pentru Drepturile Omu-
lui (OSDO). Potrivit OSDO, de la in-
stituirea aºa-numitului “califat islamic”
în regiuni din Siria pe 29 iunie 2014,
teroriºtii au executat 3.967 de persoa-
ne. Dintre victime, 2.142 de persoane
erau civili, inclusiv 78 de copii ºi 121
de femei. Restul victimelor sunt
membri ai serviciilor secrete siriene sau
ai miliþiilor kurde. Doar în ultima lunã,
teroriºtii din Siria au executat 71 de

Imigranþii nu au dreptul de a-ºi
alege þara în care sã solicite azil ºi
nu pot impune statului respectiv sã
le acorde acest statut, a declarat
Angela Merkel, cancelarul german,
dupã întâlnirea cu premierul croat,
Tihomir Oreskovic, din Berlin. Can-
celarul german a solicitat ca UE sã
reinstaleze zona de liberã-circulaþie
Schengen, care se confruntã cu re-
stricþii din ce în ce mai mari, în con-
textul în care tot mai multe state,
mai ales cele balcanice, restricþio-
neazã accesul imigranþilor pe teri-
toriile lor. Merkel a pledat pentru
gãsirea unor soluþii comune pri-
vind criza imigranþilor din Grecia,
unde se aflã circa 50.000 de ex-
tracomunitari, iar 10.000 sunt blo-
caþi la graniþa cu Macedonia. «Nu
este prevãzut niciun drept în cazul
refugiaþilor care sã le permitã sã

Hillary Clinton ºi Donald THillary Clinton ºi Donald THillary Clinton ºi Donald THillary Clinton ºi Donald THillary Clinton ºi Donald Trump,rump,rump,rump,rump,
învingãtori în „Super Tînvingãtori în „Super Tînvingãtori în „Super Tînvingãtori în „Super Tînvingãtori în „Super Tuesday”uesday”uesday”uesday”uesday”

urne marþi -, al cãrui senator este, ºi în Oklaho-
ma. Senatorul Marco Rubio din Florida - favori-
tul liderilor “Grand Old Party”, dar se pare cã nu
ºi al alegãtorilor - ºi-a salvat onoarea obþinând o
victorie în Minnesota - prima de la începutul ale-
gerilor primare.Încurajat de cele douã noi suc-
cese, dupã cel din deschiderea sezonului alegeri-
lor în Iowa, pe 1 februarie, Cruz i-a îndemnat pe

Marco Rubio ºi pe alþi doi contracan-
didaþi republicani - guvernatorul din
Ohio John Kasich ºi fostul neurochi-
rurg Ben Carson - sã se retragã din
cursã ºi sã-l susþinã împotriva lui
Trump. În tabãra democratã, în pofi-
da rezistenþei neaºteptate a lui Sanders,
rezultatul alegerilor primare pare sã nu
provoace vreo îndoialã, în contextul
în care fostul secretar de Stat benefi-
ciazã de o largã rezervã de voturi în
rândul populaþiilor afroamericanã ºi his-
panicã. Dupã triumful din acest wee-
kend în Carolina de Sud, Clinton a
pornit de pe poziþia de mare favoritã în
statele din Sud, unde populaþia de cu-
loare este importantã ºi unde s-a im-
pus cu un avans zdrobitor. Clinton este
consideratã deja oponenta lui Trump
în alegerile prezidenþiale, însã Sanders
a dat asigurãri - dupã succesul pe care
l-a obþinut în Vermont ºi înainte sã fie

informat despre celelalte trei victorii de marþi seara
- cã nu va ieºi din cursã pânã la final. Alegerile
primare continuã sâmbãtã, în cinci state, ºi anu-
me prin caucusuri democrate ºi republicane în
Kansas, caucusuri republicane în Kentucky, ale-
geri primare democrate ºi republicane în Loui-
siana, caucusuri republicane în Maine ºi caucu-
suri democrate în Nebraska.

Reþeaua teroristã Stat Islamic a comis
3.967 de execuþii în Siria în ultimii doi ani

declare: “Vreau sã primesc statut
de azilant într-un anumit stat UE”»,
a precizat Merkel. Anul trecut, în
Germania, au fost înregistraþi 1,1
milioane de solicitanþi de azil. Unii
analiºti au comparat situaþia actua-
lã din Grecia cu cea din Ungaria de
anul trecut, când guvernul ungar a
decis închiderea principalei gãri din
Budapesta. Aproximativ 25.000 de
imigranþi au rãmas blocaþi încer-
când sã ajungã în Austria, ceea ce
a determinat conducerea de la Ber-
lin sã intervinã în gestionarea res-
pectivei crize. În cele din urmã,
autoritãþile ungare au permis imi-
granþilor sã iasã din þarã pentru a
ajunge în Austria ºi Germania. În-
trebatã dacã autoritãþile germane
intenþioneazã sã intervinã în gestio-
narea crizei de la frontiera greco-
macedoneanã, cancelarul german

a explicat cã cele douã situaþii nu
sunt comparabile, aducând în dis-
cuþie eforturile întreprinse de UE
în situaþia din Grecia. Merkel a în-
demnat autoritãþile din Grecia sã
protejeze frontierele þãrii, solicitând
ºi celorlalte state UE sã accepte
nou-veniþii în baza sistemului de
cote obligatorii de imigranþi apro-
bat de UE care prevede repartiza-
rea a 160.000 de extracomunitari
în statele membre. În cadrul întâl-
nirii de marþi de la Berlin, premie-
rul croat a precizat cã þara ar pu-
tea trimite militari la graniþã în ca-
zul unui flux prea mare de imigranþi.
“Dacã va fi necesar sã folosim ar-
mata, vom folosi aceastã opþiune.
Militarii vor contribui la facilitatea
procedurilor de înregistrare”, a de-
clarat Tihomir Oreskovic. Dar a dat
asigurãri cã þara “va trata refugiaþii

cu umanitate” ºi va cãuta o soluþie
europeanã comunã pentru criza
imigranþilor. Unii oficiali au averti-
zat cã numãrul imigranþilor blocaþi
în Grecia ar putea ajunge la 70.000
în sãptãmânile urmãtoare, pe fon-
dul restricþiilor impuse de Macedo-
nia. În cursul zilei de luni, autoritã-
þile macedonene nu au permis de-
cât trecerea a 30 de refugiaþi. Aus-
tria a impus în urmã cu zece zile
restricþii la graniþele sale, stabilind
cote de imigranþi care pot primi
permisiunea de a intra în þarã, cote
care permit doar 3.200 de sosiri zil-
nice. UNHCR a anunþat, marþi, cã
peste 131.000 de imigranþi au in-
trat în Europa în primele douã luni
ale anului, dupã ce au traversat
Marea Mediteranã, dintre care pes-
te 122.000 au sosit pe ruta Turcia-
Grecia.

Angela Merkel: Imigranþii nu au dreptul a impune
unei þãri UE sã le ofere statut de azilanþi

persoane, inclusiv 28 de civili, în pro-
vinciile Deir Ezzor, Damasc, Alep, Raq-
qa, Hasakah ºi Homs. Reþeaua teroris-
tã sunnitã Stat Islamic ocupã vaste re-
giuni din Siria, unde a proclamat “un
califat”. Siria se confruntã, începând
din martie 2011, cu revolte reprimate
violent ºi cu un conflict militar între
serviciile de securitate subordonate re-
gimului Bashar al-Assad, forþele opo-
ziþiei ºi grupuri teroriste, inclusiv or-
ganizaþia sunnitã Stat Islamic (Stat Is-
lamic în Irak ºi Siria / Stat Islamic în
Irak ºi Levant). Bilanþul conflictului
depãºeºte, conform estimãrilor ONU,
250.000 de morþi.
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Anunþul tãu!
Penitenciarul Pelendava cu

sediul în Craiova, strada  ªosea-
ua Caracal km 8, judeþul Dolj, or-
ganizeazã în data de 18.03.2016
ora 10.00 licitaþie publicã cu stri-
gare pentru închirierea unui spa-
þiu situat în incinta Penitenciaru-
lui Pelendava cu o suprafaþã to-
talã de 40,13 m.p. ºi a unui spa-
þiu situat la secþia exterioarã Fã-
cãi a Penitenciarului Pelandava
cu o suprafaþã totalã de
22,68.m.p. cu destinaþia punct co-
mercial  pentru produsele desti-
nate persoanelor private de liber-
tate. Documentaþia de participa-
re se poate ridica de la sediul pe-
nitenciarului începând cu data de
03.03.2016. Informaþii suplimen-
tare se pot obþine la sediul unitã-
þii sau la telefon: 0251/ 533.254.

PETRESCU PETRE anunþã
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul
,,SCHIMBARE DESTINAÞIE IMO-
BIL C5, C6, C7 DIN GRAJD IN
MAGAZIE CEREALE ªI IMOBI-
LUL C8 DIN GRAJD IN DEPOZIT
LEGUME”, propus a fi amplasat
în Comuna Coþofenii din Dos, sat
Mihãiþa, str. Dan Defleury, nr.
80,judeþul Dolj. Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, stra-
da Petru Rareº, nr. 1, ºi la sediul
lui Petrescu Petre, comuna Co-
þofenii din Dos, sat Mihãita, str
Dan Defleury, nr. 80, jud Dolj, în
zilele de Luni-Joi între orele 8,00-
16,00 ºi Vineri între orele 8,00 -
14,00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr. 1.

Serviciul Extern de
Prevenire ºi Protecþie
angajeazã personal
calificat (bãrbat): curs
SSM minim 80 ore ºi
curs Cadru Tehnic
PSI. Posesor permis
conducere cat. B.
Telefon: 0766/632.388.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!
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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.

Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs
pentru ocuparea în data de 18.03.2016, a unei (1)
funcþii contractuale temporar vacantã respectiv:

1-muncitor calificat tr. ll, perioadã determinatã –
Biroul Salubrizare.

Conditii specifice:
-studii medii absolvite cu diplomã, calificare în me-

seria de mecanic
-vechime în specialitatea studiilor, minim 1 an
Concursul constã în 3 etape succesive:
-selecþia dosarelor – conf art. 19 alin 2 din HG 286/2011
-probã practicã la data de 18.03.2016 la  sediul Pri-

mãriei Mun. Calafat ora 10,30.
-interviul la data stabilitã odatã cu afiºarea rezul-

tatelor la proba practicã.
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în ter-

men de 5 zile lucrãtoare de la data publicãrii anunþului.
Relaþii la Serv.Resurse Umane, tel 0251231424

interior 107.

OFERTE SERVICIU
Angajez vânzãtoa-
re Electroputere
Mall. Telefon: 0771/
780.018.
Salon de înfrumu-
seþare angajeazã
persoanl frizerie -
coafurã, manichiu-
rã - pedichiurã, cos-
meticã. Telefon:
0764/125.224.

CERERI SERVICIU
Pensionar serios asi-
gur pazã locuinþã
contra cazare indife-
rent localitatea. Tele-
fon: 0748/313.683.
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat la
un patron cu maºi-
na proprie, marca
Espero. Telefon:
0760/084.961.
DOAMNÃ serioa-
sã, cu experienþã în
strãinãtate, caut fa-
milie pentru menaj
- îngrijire bãtrân ºi
copil. Rog seriozi-
tate. Telefon: 0770/
505.596.

Îngrijesc ºi fac me-
naj la persoane în
vârstã. Telefon:
0767/323.821.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la
domiciliu Telefon:
0251/446.535;
0760/071.644.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu.
Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã în
Bucureºti (zona
Dristor). Telefon:
0724/167.883.
Vând garsonierã
B u c u r e º t i ,
ªoseaua Panduri
(vis-a -vis de Spi-
talul Clinic Pan-
duri) Telefon:
0741/072.812.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Filiaºi - apartament
2 camere, central,
etaj 1. Telefon:
0758/883.182
Vând apartament
2 camere - parter
Nicolae Titulescu,
preþ 200.000 lei.
Telefon: 0744/
581.777.
Vând apartament
2 camere în Sina-
ia. Telefon: 0722/
963.871.
Amaradiei 2 came-
re decomandate
etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentra-
lã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10 -
Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4
camere, bilateral,
ultracentral. Tele-
fon: 0721/290.286.

Vând apartament
3 camere deco-
mandate Brazdã
parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
dependinþe, apã
curentã, 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 250 mp
ºi curte 500 mp re-
novatã, în localita-
tea Segarcea. Tele-
fon: 0764/366.984.
VÂND casã, cartier
Romaneºti, str. Bu-
cura, nr. 86A. Tele-
fon: 0761/449.236.

Casã bãtrânescã
(nelocuibilã) sat
Dobromira, 3700
mp. 25000 lei , ne-
gociabil 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.
Proprietar vând
casã nouã Bordei +
700 m.p. curte, vie
+ pomi sau schimb
cu apartament + di-
ferenþã. Telefon:
0752/641.487.
Vând casã nouã
Bordei cu 700 m te-
ren vie, pomi sau
schimb cu aparta-
ment + diferenþa. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
418.864.

VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon:
0722/297.009.
Vând casã boie-
reascã mare - cen-
tral, pretabilã clini-
cã, pensiune, fir-
mã. Telefon: 0741/
219.483.

TERENURI
Vând teren agricol
2,65 ha pe raza co-
munei Mârºani, ca-
dastru, taxe la zi, preþ
3000 euro/ha. Tele-
fon: 0766/694.623
Vând teren intravi-
lan Craiova 700
mp. Telefon: 0745/
791.801.
Vând – sau schimb
teren intravilan
4300 mp la 10 km
de Craiova, cadas-
tru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
VÂND teren îm-
prejmuit zona Sel-
gros, 750 mp, 22
Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
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CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

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

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

SOARELUI – Performer
3. ORZOAICÃ PRIMÃVA-

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

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

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

Vând teren Lot 500
mp Craiova - Cartier
ªimnicu de Jos la
DJ – cadastru. Tele-
fon: 0744/563.823.
7000 mp, Bodãeºti
(Melineºti) deschi-
dere 270 m. Tele-
fon: 0770/842.054.
Vând terenuri lo-
curi casã la ªosea-
ua Naþionalã Cra-
iova- Bechet, loca-
litatea Secui. Preþ
convenabil. Tele-
fon: 0764/214.269.
Vând teren 1000
m Cârcea 10.000
Euro. Telefon:
0752/641.487.
Vând 5000 m
gara Pieleºti,
20.000 Euro ºi
parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.

Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoa-
re roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550.
Logan 2006,
105.000 Km - pro-
prietar, înmatricu-
lat, 1850 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0723/605.807.

STRÃINE
Vând auto Vol-
kswagen Golf 4 din
2002, înmatriculat
în România, benzi-
nã. Detalii la tele-
fon: 0768/954.944.
Vând 8 jaluzele
metalice( 4 gri ºi 4
albe). Telefon:
0251/ 452.233.

RENAULT Fluen-
ce, noiembrie 2010,
60.000 km, 110 CP,
benzinã, unic pro-
prietar, 6.800 Euro,
echipare full-option.
Telefon: 0727/
620.091.
Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar-
de nouã, super în-
treþinutã, toate con-
sumabilele schim-
bate 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 Con-
ditionat; 6 airbaguri;
- Geamuri Electrice;
Inchidere centrali-
zata; ABS; Servodi-
rectie; Xenon; - In-
terior recaro; Pret
2700 Euro, nego-
ciabil. Relatii la tele-
fon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând car bãtrâ-
nesc, original, sta-
re foarte bunã, pre-
tabil terase, grãdini.
Telefon: 0729/
033.903.
Vând radio MPT
Sony 4x45w, USB,
telecomandã, în
garanþie. Telefon:
0723/984.309.
Vând 1 loc de veci
Cimitir Lascãr Catar-
giu - Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând COMBINÃ
CP.12 ºi LADA 1025
(eventual suban-
samble). Telefon:
0730/304.591.
Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cãrã-
midã din demolãri.
Telefon: 0722/
943.220.
Vând maºinã de
cusut Ileana, maºi-
nã Singer, casã de
marcat Samsung
pentru firme. Tele-
fon: 0727/884.205.

Vând robot (PLA-
NETARIA) 3 func-
þii marcã germanã,
hainã de piele de
cãprioarã nouã lun-
gã ºi Mouline  pen-
tru cusut goblen.
Telefon: 0752/
236.667.
Vând frigider 320
litri, bocanci, ghete,
pantofi militari noi
piele negru, piese
Dacia noi, calcula-
tor instruire copii
prin televozor, tele-
fon Eboda sigilat,
piei bovinã ºi oaie
vopsite. Telefon:
0735/445.339.
Vând loc de veci
Sineasca douã
gropi suprapuse,
bocanci din piele
mãrimea 43 îmblã-
niþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Tele-
fon: 0351/808.490
dupã ora 16.00.
Vând bicicletã
copiii cu 3 roþi - 60
lei negociabil, cã-
ruþ copil sport - 50
lei. Telefon: 0351/
181.202.

Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 /
850W, canistre alu-
miniu  20 litri noi,
reductor oxigen
sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoa-
re gaz sobã D 600.
Telefon: 0251/
427.583.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
mensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. 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.
Telefon: 0351/
459.314.
Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circu-
lar. Preþ bun. Tele-
fon: 0745/589.825.
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Vând cadru meta-
lic inox nou pentru
handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând calorifer cu
11 elemenþi elec-
tric nou, radiator
cu 3 trepte ALAS-
CA nou. Telefon:
0770/687.430.
Calorifere fontã –
10 lei elementul,
televizor color Phi-
lips 100 lei, bici-
cletã copii 50 lei,
2 gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Te-
lefon: 0351/
181.202; 0773/
970.204.
Vând convenabil
sau scimb cu un
calorifer de fontã
folosit un calori-
fer de tablã 1,20
/ 0,60 nefolosit.
Telefon: 0720/
231.610.
Vând loc de veci
cimitirul Sineasca
– Craiova dimen-
siuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon:
0764/271.285.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez duplex
P+1 cu 9 camere,
cu 1 ha teren Brã-
deºti. Telefon:
0744/530.451.

Închiriez camere la
casã (zona Bres-
tei). Telefon 0762/
484.755; 0351/
464.628.
Închiriez aparta-
ment 3 camere
mobilat cu centra-
lã, zona A, Ciuper-
cã, preþ negociabil.
Telefon: 0251/
510.581.
Uscãtorie Bloc O
14 str. Spania.
Telefon: 0752/
508.508.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restau-
rant 50 locuri (Pia-
þa Gãrii). Telefon:
0744/629.775.
MATRIMONIALE
Domn serios cu lo-
cuinþã lângã Craio-
va caut doamnã
serioasã pentru
prietenie, cãsãto-
rie. Telefon: 0763/
722.683.
Domn ,44- servici,
permis auto, do-
resc doamnã cu
locuinþã fãrã obli-
gaþii, pentru cãsã-
torie. Telefon:
0764/816.927.
Caut doamnã se-
rioasã  vârsta 45-
55 ani pentru prie-
tenie - cãsãtorie.
Telefon: 0785/
103.411.
Sãgetãtor 62 ani
vãduv, pensionat
1,80/ 85, plãcut,
doresc doamnã
55-62 ani, cu lo-
cuinþã. Telefon:
0720/ 582.934.

DIVERSE
Asociaþia Naþiona-
lã a Veteranilor de
Rãzboi Filiala Dolj,
anunþã membrii sãi
sã se prezinte la se-
diul asociaþiei str.
Simion Bãrnuþiu
Nr.5, pentru a ridi-
ca biletele de cãlã-
torie gratuite con-
form Legii 44/ 1994
pe anul 2016. Per-
soana care se pre-
zintã va avea ur-
mãtoarele docu-
mente: Buletinul de
indentitate, legiti-
maþia de veteran
de rãzboi în original,
chitanþa bancã cã
a plãtit cotizaþia pe
anul 2016.
Menajerã pentru
curãþenie generalã
apartament, o zi /
sãptãmânã. Vârsta
peste 50 ani din
Craiova. Telefon:
0727/226.367.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.
Caut 2 persoane
serioase pentru
amenajarea unei
grãdini. Telefon:
0727/884.205.

PIERDERI
Pierdut motan Ben-
ny portocaliu cu pi-
cior fracturat ºi
bandajat. Ofer re-
compensã. Tele-
fon: 0763/ 902.199

CONDOLEANÞE
Direcþia Econo-
micã a Consiliu-
lui Judeþean Dolj
este alãturi de dl.
Preºedinte Ion
Prioteasa în mo-
mentele grele
priciunite de tre-
cerea în nefiinþã
a mamei ºi trans-
mite sincere
condoleanþe fa-
miliei îndoliate!
Familia Aura ºi
Aristidie Gheor-
ghiu este alãturi
de Familia Viori-
ca ºi Constantin
Vieru la decesul
la decesul ma-
mei, respectiv
al soacrei, d.na
ELENA PRIO-
TEASA. Sincere
condoleanþe!

Conducerea Socie-
tãþii pentru Lucrãri
de Drumuri ºi Po-
duri Dolj SA este
alãturi de dl. preºe-
dinte Ion Prioteasa
la durerea pricinui-
tã de decesul ma-
mei. Sincere con-
doleanþe!
C o m u n i t a t e a
Evreilor Craiova
ºi Prof. Dr. Sabe-
tay Corneliu ºi
soþia Dr. Sabetay
Eva exprimã sin-
cere condoleanþe
domnului Ion
Prioteasa Preºe-
dintele Consiliu-
lui Judeþean Dolj
în acest moment
greu prin pierde-
rea mamei iubite.
Dumnezeu sã o
odihneascã în
pace ºi sã-i ofere
un loc liniºtit de
unde sã-ºi pogoa-
re dragostea asu-
pra familiei sale.

Familia d.lui Ion
Prioteasa, preºe-
dintele Consiliu-
lui Judeþean Dolj,
trece printr-o
mare durere su-
fleteascã, greu de
suportat , fiindcã
mama sa ELENA
PRIOTEASA a
decedat. Trans-
mit familiei îndu-
rerate întreaga
mea compasiu-
ne ºi sincere con-
doleanþe! George
Socoteanu.
Sunt alãturi de
prietenul meu
Nelu în aceste
dureroase mo-
mente, la des-
pãrþirea pentru
totdeauna de
buna sa mamã.
Odihneascã-se
în pace! Gabriel
Bratu
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Divizionara doljeanã de Liga
a III-a, ACS Podari, ocupanta
poziþiei a 10-a în Seria 3, îºi în-
cepe, sâmbãtã, aventura în re-
turul campionatului, punctul de
plecare reprezentându-l un meci
pe terenul vecinei de clasament,
Sporting Roºiori (locul 9). De-
spre acesta, dar ºi despre multe
altele, ne-a vorbit, ieri, într-un
interviu, tehnicianul echipei,
Gheorghe Ciurea.

Cu ce gânduri reveniþi în
iarbã?

Sperãm sã facem o figurã fru-
moasã în acest retur, dar nu ne
va fi deloc uºor. Avem 10 jucã-
tori noi, au ºi plecat destui…O-
biectivul nostru este sã facem un
joc plãcut ºi sã mai urcãm cel
puþin trei locuri în clasament.

Cum apreciaþi perioada de
pregãtire?

O cataloghez drept una foar-
te bunã, deºi nu am avut rezul-

Un interviu cu tehnicianul Podariului, înaintea returului de campionat
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tatele dorite. Mã gândesc aici la
înfrângerile, la scor, cu Minerul
Motru ºi Pandurii II, disputate
însã pe sintetic, suprafaþã pe
care elevii mei nu se descurcã
deloc bine. Ar fi o problemã ºi
cu ocaziile, deºi avem destule
nu reuºim sã le fructificãm. Nu
am putut conta deloc în aceastã
perioadã de pregãtire pe Preda,
accidentat. În stagiul din Serbia
am avut condiþii excelente, toa-
te fiind la superlativ.

Cine sunt cei care au venit?

Dupã cum spuneam avem 10
jucãtori noi, numindu-i pe goal-
keper-ul Ciocârlan ºi pe jucãto-
rii de câmp Vulpe, Cioinac,
Avram, Ciocârlã, Georgescu,
Simion, Bãlan, Cârstea – care
este însã accidentat în acest
moment,  respectiv pe Ionuþ
Stancu – fotbalist cu multe jo-
curi în eºalonul de elitã.

Cine a plecat?

Lista e destul de numeroasã
ºi aici, cele mai importante nume
fiind cele ale lui Surugiu, ªer-
ban ºi Pleºcã.

Credeþi cã echipa are un plus
de valoare faþã de cea din tur?

Este greu de spus asta. Au ve-
nit jucãtori buni, însã mai rãmâ-
ne sã ºi confirme. Orice conclu-
zii ar fi pripite acum.

Despre meciul de la Roºiori?

Un start bun dã întotdeauna
moral. Ar fi excelent dacã am
câºtiga, dar ºi o remizã ar fi
bunã. Eu am încredere în acest
grup.

În încheiere, ceva ºi privind-
o pe CSU Craiova?

Are un meci important, dumi-
nicã, cu Voluntari, ºi nu cred cã
va ceda puncte. Chiar ºi dacã il-
fovenii traverseazã o formã
bunã, venind dupã trei victorii
consecutive.

Doljul mai este reprezentat în
al treilea eºalon de CSU II Cra-
iova ºi ACSO Filiaºi, colege în
Seria 4. Ambele încep returul
mâine (15:00), alb-albaºtrii (lo-

cul 11) urmând sã evolueze, în
deplasare, cu Municipal Lugoj
(locul 7), iar filieºenii (penulti-
mii, pe 14), acasã, cu Cetate
Deva (locul 12).

Naþionala femininã de handbal se va
reuni peste douã zile la Cluj, în vederea
partidelor cu Norvegia din preliminariile
Campionatului European din 2016 (9
martie – tur, la Cluj, ºi 13 martie – retur,
la Stavanger) ºi turneului preolimpic de
la Aarhus (18-20 martie), unde se va du-
ela cu gazda Danemarca, Uruguay ºi
Muntenegru. Înaintea acestor acþiuni, an-
trenorii Tomas Ryde ºi Costicã Buceschi
au primit o veste proastã: Extrema dreap-
tã Adriana Nechita este indisponibilã în
aceastã perioadã din cauza unei infecþii
stomacale, care o va þine pe tuºã aproxi-
mativ trei sãptãmâni. Astfel, selecþionerii
au fost nevoiþi sã se reorienteze cãtre o
altã variantã, Aneta Pârvuþ Udriºtoiu (Du-
nãrea Brãila).

În atare condiþii, România va aborda
turneul preolimpic din Danemarca fãrã

DIGI SPORT 1

20:30 – FOTBAL – Cupa României: Dinamo –
Steaua.

DIGI SPORT 2

19:00 – BASCHET (M) – Euroliga, Top 16:
Khimki Moscova – Barcelona / 22:00 – FOTBAL
Spania – La Liga: Rayo Vallecano – Barcelona /
3:00, 5:00 – TENIS (F) – Turneul de la Monterrey,
în Mexic.

DIGI SPORT 3

21:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Espanyol –
Betis.

DIGI SPORT 4

21:45 – BASCHET (M) – Euroliga, Top 16:
Unicaja Malaga – Panathinaikos Atena.

DOLCE SPORT 1

20:30 – FOTBAL – Cupa României: Dinamo –
Steaua.

DOLCE SPORT 2

20:30 – HANDBAL (M) – Liga Campionilor:
THW Kiel – HC Zagreb / 22:00 – FOTBAL Spania
– La Liga: Rayo Vallecano – Barcelona.

EUROSPORT 1

16:00 – BIATLON (mixt) – Campionatul Mon-
dial, la Oslo, în Norvegia / 18:45 – SÃRUTURI CU
SCHIURILE (M) – Cupa Mondialã, la Wisla, în
Polonia / 21:00 – PATINAJ VITEZÃ – Campionate-
le Mondiale Universitare, la Baselga di Pine, în Italia.

EUROSPORT 2

21:15 – FOTBAL Germania – 2Bundesliga: Sankt
Pauli – Eintracht Braunschweig.

PRO TV

20:30 – FOTBAL – Cupa României: Dinamo –
Steaua.

Pierdere importantã pentru România

Ada Nechita are probleme medicale ºi rateazã
turneul preolimpic din Danemarca

“partea dreaptã” cu care a câºtigat bron-
zul mondial în urmã cu aproximativ 2 luni
ºi jumãtate, dupã ce interul Melinda Gei-
ger a fost operatã de menisc, sãptãmâna
trecutã.

Pentru postul de inter dreapta, situaþia
era oarecum acoperitã, având în vedere
cã Aurelia Brãdeanu ºi-a fãcut foarte bine
treaba în acea poziþie la Mondialul din
Danemarca, iar lângã Patricia Vizitiu a mai
fost convocatã ºi Laura Popa. În ceea ce
priveºte postul de extremã dreapta, ab-
senþa Adei Nechita este mai greu de su-
plinit. Rãmâne pe poziþii Laura Chiper,
care a acumulat deja suficientã experien-
þã la ultimele turnee finale pentru a face
faþã unui turneu preolimpic, iar Pârvuþ
va fi rezerva sa. În vederi s-au mai aflat
Marilena Neagu (Corona) ºi Ana Maria
Simion (HCM Rm. Vâlcea), doar cã aces-

tea nu au putut fi convocate pentru cã
nu au fost înscrise pe lista de 28, aºa
cum prevede regulamentul IHF.

Lotul României pentru meciurile cu
Norvegia ºi turneul preolimpic este ur-
mãtorul:

Portari: Paula Ungureanu, Ionica
Munteanu (ambele HCM Baia Mare),
Denisa Dedu (Corona Braºov);

Extreme stânga: Valentina Ardean,
Ana Maria Tãnãsie (ambele HCM Baia
Mare);

Extreme dreapta: Aneta Udriºtoiu
(Dunãrea Brãila), Laura Chiper (Corona
Braºov);

Pivoþi: Oana Manea (CSM Bucureºti),
Florina Chintoan (“U” Cluj);

Interi stânga: Cristina Neagu (Bu-
ducnost), Gabriela Perianu, Gabriella
Szucs (ambele HCM Baia Mare), Bianca
Tiron (Dunãrea Brãila);

Centri: Eliza Buceschi (Thuringer),
Luciana Marin (HCM Baia Mare), Mãdã-
lina Zamfirescu (Dunãrea Brãila);

Interi dreapta: Aurelia Brãdeanu
(CSM Bucureºti), Patricia Vizitiu (HCM
Baia Mare), Laura Popa (“U” Cluj).

Cum am notat deja, înaintea turneului
preolimpic din Danemarca, România îºi
va mãsura forþele cu campioana mondialã
Norvegia, într-o dublã din Grupa 1 a pre-
liminariilor Campionatului European din
2016. În cazul în care tricolorele vor câº-
tiga turul de la Cluj vor fi ca ºi calificate
la turneul final de la sfârºitul acestui an.
Dupã douã etape, Norvegia ºi România
au maximum de puncte (4), dupã ce au
învins fiecare Lituania ºi Belarus. La Euro
2016 se calificã primele douã naþionale
din grupã.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
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Clasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-off

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

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

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

Vineri, 4 martie
FC Botoºani - Petrolul, ora 20:30 (play-out)
Sâmbatã, 5 martie
CSMS Iaºi - CFR Cluj, ora 18 (play-out)
Astra - Viitorul, ora 20:30 (play-off)
Duminicã, 6 martie
„U” Craiova - FC Voluntari, ora 14 (play-out)
Dinamo - Steaua, ora 20:30 (play-off)
Luni, 7 martie
Concordia Chiajna - ACS Poli Timiºoara, ora 18 (play-out)
ASA Tg. Mureº - Pandurii, ora 20:30 (play-off)

Programul primei etape
din play-off ºi play-out

Site-ul oficial al UEFA a anunþat toþi arbitrii
de la turneul final din Franþa, dupã ce în luna
decembrie îi nominalizase pe cei 18 “centrali”.
Ovidiu Haþegan, în vârstã de 36 de ani, primul
”central” român prezent la un turneu final dupã
o pauzã de 28 de ani, de când Ioan Igna a
participat la Euro 1988, îi va avea în brigada
sa pe asistenþii Octavian ªovre ºi Sebastian
Gheorghe, pe arbitrii adiþionali Alexandru Tu-
dor ºi Sebastian Colþescu, urmând ca Radu
Ghinguleac sã fie arbitru de rezervã. În vârstã
de 38 de ani, Colþescu este primul arbitru cra-
iovean care va participa la un eveniment de o
importanþã majorã, dupã ce Ion Constantinescu
a fost asistentul lui Ion Crãciunescu la finala
Ligii Campionilor din 1995, dintre Juventus
Torino ºi Ajax Amsterdam.

Euro 2016 se va desfãºura în perioada 10
iunie – 10 iulie ºi va fi primul Campionat Eu-

Sârbul Dragan Aleksic va fi noul
antrenor al echipei de baschet a Cra-
iovei, a anunþat într-o conferinþã de
presã directorul SCM Craiova, Ma-
rius Barcan. Sârbul de 46 de ani a
antrenat în Ungaria echipa Szolnoki
Olaj, cu care a câºtigat de trei ori
campionatul þãrii vecine ºi participat
în Liga Adriaticã ºi în Eurochallenge
Cup. Dragan Aleksic va fi trecut în
organigramã pe funcþia de director
tehnic, antrenor principal fiind insta-
lat fostul secund, Vladimir Vuksa-
novic, iar secund a fost învestit Cã-
tãlin Burlacu, care va fi antrenor-ju-
cãtor. „Ultimele evenimente au creat
o imagine negativã clubului nostru,
aºa cã am reziliat contractul antre-
norului Oliver Popovic, iar frâiele au
fost preluate de Vuksanovic ºi Bur-
lacu, iar cât mai curând va sosi ºi
noul director tehnic, Dragan Alek-
sic. Echipa a îndeplinit deja obiecti-
vul, dar i-am rugat pe jucãtori sã în-
cerce mai mult, sã joace de plãcere.
Avem al optulea buget din Liga Naþi-
onalã ºi suntem pe locul 5, aºa cã nu
avem ce le reproºa” a spus Marius
Barcan, care a adãugat cã sperã ca
FRB sã nu ia vreo mãsurã împotriva
echipei de baschet a Craiovei, dupã

Dragan Aleksic îi va antrenaDragan Aleksic îi va antrenaDragan Aleksic îi va antrenaDragan Aleksic îi va antrenaDragan Aleksic îi va antrena
pe baschetbaliºtii Craioveipe baschetbaliºtii Craioveipe baschetbaliºtii Craioveipe baschetbaliºtii Craioveipe baschetbaliºtii Craiovei

Adus în locul lui Oliver Popovic, fostul tehnician al campioanei
Ungariei va fi ajutat de Vladimir Vukasnovic ºi de Cãtãlin Burlacu

- Viitorul a marcat cele mai
multe goluri, 49. Aproape jumãta-
te dintre acestea, 24 din 49, au fost
izbutite în ultimele 15 minute din
cele douã reprize.

- Astra a fost singura echipã
care a marcat cel puþin un gol în
toate cele 26 de runde. La capito-
lul apãrare, Dinamo ºi CFR Cluj au
bifat cele mai multe jocuri fãrã gol
încasat, ambele câte 10.

evenimentele de la ultimul meci. Fos-
tul antrenor, Oliver Popovic, a fost
gãsit principal vinovat pentru scan-
dalul de la Oradea, el reziliindu-ºi con-
tractul cu gruparea din Bãnie. Popo-
vic ºi-a îndemnat jucãtorii sã facã
faulturi în serie pentru a fi eliminaþi,
iar la final echipa avea pe teren doar
4 jucãtori. „Ne-am luat rãmas bun
de la Oliver Popovic, el a fãcut niºte
greºeli ºi a suportat consecinþele” a
declarat fostul secund al lui Oliver
Popovic, Vladimir Vuksanovic.

Cãtãlin Burlacu a declarat cã vina
pentru ceea ce s-a întâmplat la Ora-
dea îi aparþine exclusiv fostului an-

trenor, Oliver Popovic: „Trecem
printr-o perioadã nefastã, dar sper
sã revenim mai puternici. Îmi cer ºi
eu scuze pentru ce s-a întâmplat la
Oradea, dar cine a greºit a ºi plãtit,
antrenorul ºi-a asumat rãspunderea
pentru acþiunile sale. A fost modul
sãu de a protesta faþã de arbitraj, noi
doar am executat ordinele sale, ca
niºte soldaþi. Aleksic este un fin cu-
noscãtor al baschetului ºi sper sã
schimbe jocul nostru în bine, noi îl
vom ajuta ºi ne vom schimba ºi ati-
tudinea”. Mâine, de la ora 19.45,
SCMU Craiova disputã derby-ul cu
Steaua, în deplasare.

Statisticile sezonului regulat al Ligii I
- Dinamo a încasat cele mai

puþine goluri din faze fixe, doar 4.
- 422 de fotbaliºti au bifat cel

puþin o prezenþã în cele 26 de eta-
pe, cei mai mulþi FC Voluntari - 44,
cei mai puþini U Craiova ºi CSMS
Iaºi - 24. 

- Bojan Golubovici a fost sin-
gurul jucãtor cu prezenþe pe teren
în toate partidele, în 25 de etape
bosniacul fiind titular.

- 165 de jucãtori au marcat, 4
dintre ei pentru douã echipe (Tade,

Tudorie, Achim, Ropotan).
- CFR Cluj ºi FC Voluntari au

fost echipele cu cei mai mulþi mar-
catori, ambele câte 15.

- Gheorghe Hagi, Nicolo Napoli,
Edward Iordãnescu, Marius
ªumudicã ºi Mircea Rednic au fost
singurii antrenori care au rezistat
pe bancã de la începutul campio-
natului.

- 33 de tehnicieni au fost res-
ponsabili de pe bancã de rezultate-
le înregistrate.

- 61 de penalty-uri s-au dictat,
dintre care 15 au fost ratate.

- S-au consemnat 27 de duble
ºi o triplã (Cristian Lopez).

- Viitorul – singura echipã fãrã
cartonaº roºu încasat.

- Cele mai multe meciuri con-
secutive fãrã înfrângere: CSMS Iaºi
ºi Astra, ambele câte 11.

- Top golgheteri:  Hora – 13;
Lopez, Fl. Tanase – 10; Gno-
here, Stanciu – 9; Cernat, Bu-
descu, Alibec, Golubovic – 8
goluri.

- Top pasatori decisivi: T. Lo-
pes, Vl. Achim – 6; Nistor, Dimi-
trov, Hernandez, Budescu, Stanciu,
Kone, Cernat – 5.

Sebastian Colþescu va fi arbitru adiþional în brigadaSebastian Colþescu va fi arbitru adiþional în brigadaSebastian Colþescu va fi arbitru adiþional în brigadaSebastian Colþescu va fi arbitru adiþional în brigadaSebastian Colþescu va fi arbitru adiþional în brigada
lui Ovidiu Haþegan la turneul final din Franþalui Ovidiu Haþegan la turneul final din Franþalui Ovidiu Haþegan la turneul final din Franþalui Ovidiu Haþegan la turneul final din Franþalui Ovidiu Haþegan la turneul final din Franþa

ropean de fotbal la care se va folosi tehnologia
Hawk-Eye pentru linia porþii. Ceilalþi 17 arbitri
de centru care se vor afla la Euro sunt: Pavel
Kralovec (Cehia), Martin Atkinson (Anglia),
Mark Clattenburg (Anglia), Clement Turpin
(Franþa), Felix Brych (Germania), Victor Kas-
sai (Ungaria), Nicola Rizzoli (Italia), Bjorn
Kuipers (Olanda), Svein Moen (Norvegia),
Szymon Marciniak (Polonia), Sergey Karasev
(Rusia), William Collum (Scoþia), Milorad
Mazic (Serbia), Damir Skomina (Slovenia),
Carlos Velasco Carballo (Spania), Jonas Erik-
sson (Suedia) ºi Cuneyt Cakir (Turcia). Pe
lângã aceºtia, UEFA a mai nominalizat încã doi
arbitri de centru, pe Alexey Kulbakov (Bela-
rus) ºi pe Anastasios Sidiropoulos (Grecia),
care vor fi în postura de rezerve pânã la star-
tul turneului, urmând sã îi înlocuiascã pe cei
care vor fi indisponibili, dacã va fi cazul.
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