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Primãria Craiova
va recepþiona,
luni, parcarea
subteranã de sub
esplanada
Teatrului
Naþional. Primele
douã sãptãmâni
vor fi fãrã platã,
dupã care ºoferii
vor trebui sã
plãteascã o taxã
de 1 leu pe orã.
Autovehiculele
care au montate
instalaþii GPL nu
au voie sã intre în
parcare,
autoritãþile
precizând cã
interdicþia a fost
impusã de ISU
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Lula, ex-preºedinteleLula, ex-preºedinteleLula, ex-preºedinteleLula, ex-preºedinteleLula, ex-preºedintele
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Poliþia federalã brazilianã a con-
firmat operaþiunea, de ieri, de mare
amploare în trei state – Rio de Ja-
neiro, Sao Paulo, Bahia –, într-unul
din ele trãind ºi fostul preºedinte al
þãrii, Luiz Inacio Lula da Silva (2003-
2010), în prezent senator, fãrã a se
da nume. Neoferind detalii în plus,
dacã Lula face obiectul unui man-
dat, cum afirmã media, tot ceea ce
are credibilitate este ceea ce a anun-
þat canalul TV Globo: “Lula a fost
plasat sub control judiciar”. O
conferinþã de presã era anunþatã sã
aibã loc, dupã menþionata operaþiu-
ne la care au participat 200 de poli-
þiºti ºi 20 de inspectori fiscali.

TIR fãcut scrumTIR fãcut scrumTIR fãcut scrumTIR fãcut scrumTIR fãcut scrum
dupã un accidentdupã un accidentdupã un accidentdupã un accidentdupã un accident
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JustificãrileJustificãrileJustificãrileJustificãrileJustificãrile
ministruluiministruluiministruluiministruluiministrului
Agriculturii,Agriculturii,Agriculturii,Agriculturii,Agriculturii,
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Ministrul Agriculturii s-a simþit
dator sã facã unele precizãri pri-
vitoare la scandalul iscat prin pro-
nunþarea publicã a denumirii pro-
ducãtorului de lactate din Argeº.
Concret, anunþul fãcut de minis-
trul Achim Irimescu ar fi în con-
formitate cu prevederile europe-
ne (Regulamentul 178/2002, Re-
gulamentul 2073/2005) ºi naþio-
nale – Ghid privind elaborarea pla-
nurilor naþionale de intervenþie în
domeniul siguranþei alimentelor
(ANSVSA).
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Regele Mihai este internat de cinci
zile ºi se aflã într-o stare
de “accentuatã slãbiciune fizicã”

Regele Mihai este internat de
cinci zile într-o clinicã medicalã din
Lausanne ºi se aflã “într-o stare de
accentuatã slãbiciune fizicã”, a co-
municat, ieri, Biroul de Presã al Ma-
jestãþii Sale Regele Mihai I. “Ma-
jestatea Sa Regele Mihai I se aflã
internat, de cinci zile încoace, într-
o clinicã medicalã din Lausanne.
Din motive de respect faþã de sufe-
rinþa Majestãþii Sale, numele clini-
cii nu va fi fãcut public. Regele este
într-o stare de accentuatã slãbiciu-
ne fizicã ºi primeºte tratament per-
manent. Starea sa este, pânã în acest
moment, staþionarã ºi medicii sunt
de pãrere cã evoluþia prezintã rela-
tivã stabilitate”, precizeazã sursa
citatã.

Regina Ana se aflã în reºedinþa
privatã din Elveþia ºi a fost infor-
matã de Custodele Coroanei despre
spitalizarea Regelui Mihai. “Regi-
na este într-o stare de sãnãtate sta-
bilã ºi urmeazã un tratament obiº-
nuit vârstei Majestãþii Sale”, a mai
comunicat Biroul de Presã al fos-
tului suveran. “Margareta, Custo-
dele Coroanei ºi Principele Radu
vãd în fiecare zi pe Majestãþile Lor
ºi rãmân în continuare în Elveþia,
alãturi de Rege ºi Reginã. Princi-
pesele României, fiicele Majestãþi-
lor Lor, vor programa în zilele care
urmeazã deplasãri în Elveþia pen-
tru a-ºi vedea pãrinþii. Ele sunt zil-
nic în legãturã cu familia ºi urmã-
resc, cu tristeþe ºi cu speranþã, evo-
luþia stãrii de sãnãtate a tatãlui
lor”, se mai spune în informarea
transmisã prin intermediul Secre-
tariatului Regal.

“Custodele Coroanei mulþumeº-
te tuturor celor care au avut gene-
rozitatea de a trimite mesaje de în-
curajare Regelui Mihai ºi Reginei
Ana. Familia Regalã este miºcatã
de profunzimea simþãmintelor oame-
nilor faþã de Rege ºi Coroanã, pre-
cum ºi de decenþa ºi respectul cu
care mass-media a reflectat tristul
ºi îngrijorãtorul eveniment”, se mai
spune în comunicat. Regele Mihai
a decis sã se retragã din viaþa pu-
blicã în urma deteriorãrii stãrii de
sãnãtate ºi a unei intervenþii chi-
rurgicale suferite în Elveþia.

Guvernul elaboreazã un pachet de legi care
sã creeze cadrul legal în ceea ce priveºte conso-
lidarea clãdirilor cu risc seismic pentru cã în pre-
zent nu se poate depãºi împotrivirea unei singu-
re persoane dintr-un bloc, a declarat vicepre-
mierul Vasile Dîncu. El a fost întrebat de jurna-
liºti, în contextul comemorãrii a 29 de ani de la
cutremurul din 4 martie 1977, ce intenþioneazã
sã facã pentru consolidarea clãdirilor cu bulinã
roºie ºi dacã Guvernul a alocat suficiente fon-
duri având în vedere necesitatea rezolvãrii pro-
blemei cu maximã urgenþã.

Vicepremierul a rãspuns cã în exerciþiul finan-
ciar de anul trecut nu s-a cheltuit decât a cincea
parte din suma alocatã pentru reabilitãri seismice,
deºi era “la fel de urgent”, dar a subliniat faptul cã
problema nu consta în lipsa banilor, ci e legatã de
chestiunea proprietãþii, de probleme legislative ºi
de consimþãmântul celor care locuiesc sau mun-
cesc în blocurile cu risc seismic.

Dîncu a anunþat cã Guvernul lucreazã la un pa-
chet de acte normative care va fi gata în perioada
urmãtoare pentru cã altfel nu se pot “depãºi legea
ºi Constituþia în acest moment”, el exprimând tot-
odatã speranþa cã juriºtii vor gãsi soluþii pentru a
modifica legea astfel încât intervenþiile de urgenþã
de utilitate publicã sã fie posibile. “În decembrie,

Premierul Dacian Cioloº va efec-
tua în zilele de 7 ºi 8 martie o vizitã la
Bruxelles pentru a participa la reu-
niunea UE-Turcia ºi la summitul in-
formal al membrilor Consiliului Euro-
pean, pe agendã figurând ºi o întâl-
nire cu secretarul general al NATO,
urmatã de o deplasare la Haga.

“Vizita la Bruxelles începe luni, 7
ianuarie, cu participarea premierului
la dejunul de lucru al ºefilor de stat
sau de guvern ai þãrilor Uniunii Eu-
ropene cu Turcia, precum ºi la reu-
niunea informalã a membrilor Consi-
liului European. Discuþiile liderilor
Uniunii Europene cu Turcia vor avea
la bazã evaluarea Comisiei Europene
publicatã înaintea summit-ului cu pri-
vire la stadiul implementãrii Planului
de Acþiune cu Turcia, precum ºi re-
zultatul discuþiilor preliminare cu
Turcia la cel mai înalt nivel al Uniunii
Europene. Obiectivul summit-ului
este identificarea progreselor în im-
plementarea Planului de acþiune ºi
ameliorarea substanþialã a situaþiei
din teren, în special din perspectiva
reducerii fluxurilor migratorii ºi a
combaterii migraþiei ilegale. Reuniu-
nea informalã a Consiliului European
vizeazã realizarea unui schimb de
opinii asupra rezultatului discuþiilor

Vicepremierul Vasile Dîncu: Cãutãm soluþii sã reabilitãm
clãdirile cu risc seismic fãrã sã depãºim legea ºi Constituþia

Cu 39 de ani în urmã, România era zguduitã de un cutremur
puternic, soldat cu mii de morþi ºi rãniþi, iar distrugerile au fost
uriaºe. În 4 martie 1977, miºcarea de pãmânt din Vrancea, cu
magnitudinea de 7,3 grade pe scara Richter, a dus la prãbuºirea
sau avarierea, în întreaga þarã, a peste 30.000 de locuinþe. De
asemenea, au fost afectate peste 700 de întreprinderi.

Cel mai greu lovit a fost oraºul Bucureºti. Aici s-au înregistrat
1.424 de morþi, din totalul de 1.578 înregistraþi în þarã. Alþi peste
7.500 de bucureºteni au fost rãniþi. Pierderile materiale provoca-
te de seism au fost de peste douã miliarde de dolari, dintre care
1,6 miliarde în Capitalã. Printre cei decedaþi în cutremurul din
1977 s-au aflat ºi Toma Caragiu (actor), Alexandru Ivasiuc (pro-
zator), A.E. Baconsky (poet, prozator, traducãtor), Savin Bratu
(critic, istoric ºi teoretician literar), Daniela Caurea (poetã), Mi-
hail Petroveanu (critic ºi istoric literar), Veronica Porumbacu (po-
etã ºi prozatoare), Alexandru Bocãneþ (reputat regizor TV), Doi-
na Badea (interpretã de muzicã uºoarã ºi romanþe), Eliza Petrã-
chescu (actriþã de teatru ºi film).

Zona Vrancea este caracterizatã de o activitate seismicã ridi-
catã. Are o suprafaþã epicentralã de circa 30 x 70 de kilometri.
Cutremurele apar la adâncimi cuprinse în general între 70 ºi 200
de kilometri, fiind înregistrate ºi cutremure la adâncimi mai mari
ºi respectiv mai mici, dar cu magnitudini reduse. Frecvenþa de
apariþie a cutremurelor vrâncene a fost analizatã de-a lungul
timpului ºi, cu extrapolare pe parcursul a 600 de ani, se poate
aprecia cã media de generare este de trei cutremure de magnitu-

dine mai mare de 7,2 pe scara Richter pe secol.
Ultimele cutremure semnificative au avut loc în anii 1940 (mag-

nitudine de 7,7 pe scara Richter, în domeniul de adâncime 150-180
de kilometri), 1977 (magnitudine de 7,5 pe scara Richter, la adân-
cime de 90-110 de kilometri), 1986 (magnitudine de 7,2 pe scara
Richter, la 130-150 de kilometri adâncime) ºi 1990 (magnitudine de
6,9 pe scara Richter, la adâncime de 70-90 de kilometri).

Premierul Dacian Cioloº va efectua o vizitã la Bruxelles ºi Haga

am construit ºi avem un grup inter-
ministerial care lucreazã pentru a
face o iniþiativã legislativã care sã
permitã mult mai uºor gãsirea unor
soluþii pentru a depãºi împotrivirea
unei singure persoane dintr-un bloc
pentru a se face reabilitarea seismi-
cã. Din pãcate, în cultura noastrã ro-
mâneascã ºi în culturile latine dreptul napoleonian
face ca dreptul individual sã fie mai puternic decât
drepturile colective. În þãrile anglo-saxone, în foarte
multe din þãrile dezvoltate ale lumii, dreptul colec-
tiv este mai puternic decât dreptul individual. La
noi se întâmplã invers ºi trebuie sã depãºim pânã
la urmã aceastã culturã care este consfinþitã în Con-
stituþie. Poate cã în viitoarea Constituþie vom reuºi
sã echilibrãm aceste lucruri, deocamdatã este com-
plicatã orice procedurã prin care poþi sã depãºeºti
voinþa cuiva pentru un scop de utilitate publicã”,
a explicat el.

Vicepremierul a mai spus cã ia în calcul toate
posibilitãþile ºi a fãcut referire atât la relocarea ce-
lor care stau în respectivele imobile, cât ºi la con-
solidarea clãdirilor fãrã ca locatarii sã fie evacuaþi.
“Am încercat sã gãsim soluþii împreunã cu Primã-
ria Capitalei, cu Ministerul Apãrãrii Naþionale care
are unele locuri care nu mai sunt folosite în acest

moment pentru armatã, cãutãm soluþii noi ºi în zona
ANL-ului, dar cãutãm de asemenea posibilitatea
de a lucra la consolidarea seismicã cu populaþia în
interior. Am avut o întâlnire cu ambasadorul Japo-
niei, foarte interesat în aceastã problemã. Japonia
are o experienþã foarte bunã în ceea ce priveºte
construcþiile care sã reziste la risc seismic chiar de
grade foarte înalte ºi sper în colaborarea ºi gãsirea
soluþiilor cu specialiºti japonezi ºi din alte þãri pen-
tru a putea folosi ºi aceastã metodã a consolidãrii
cu populaþia în interior”, a detaliat Dîncu.

Referitor la finanþare, vicepremierul a precizat
cã la sumele deja alocate în buget se mai pot adã-
uga bani din Fondul de rezervã aflat la dispoziþia
Guvernului, precum ºi din alocãri europene. “Sã
putem deschide ºantierele, asta este singura pro-
blemã. În niciun caz nu este o problemã de finanþa-
re. Sper sã gãsim soluþia juridicã fãrã sã încãlcãm
Constituþia”, a conchis Dîncu.

cu Turcia, precum ºi asupra evoluþii-
lor cu privire la celelalte aspecte ale
gestionãrii migraþiei (evaluarea imple-
mentãrii concluziilor Comisiei Euro-
pene din februarie a.c.)”, se aratã într-
un comunicat la Guvernului.

Marþi, 8 martie, premierul Dacian
Cioloº va avea o întrevedere cu pre-
ºedintele Consiliului European, Do-
nald Tusk, prilej cu care vor fi trecu-
te în revistã evoluþiile interne ale
Uniunii Europene, cu accent pe si-
tuaþia economicã, locuri de muncã,
criza refugiaþilor, spaþiul Schengen,
relaþia Uniunea Europeanã – Marea
Britanie, Uniunea Energeticã. Dis-
cuþii se vor axa pe temele externe ale
Uniunii Europene, precum vecinã-
tatea esticã, Republica Moldova ºi
Siria.

Programul prim-ministrului ro-
mân va continua cu o întâlnire cu
secretarul general al NATO, Jens
Stoltenberg, prilej cu care vor fi dez-
bãtute aspecte de securitate regio-
nalã, prezenþa NATO în Estul Euro-
pei, regiunea Mãrii Negre, relaþia
strategicã UE-NATO. Cu ocazia vi-
zitei sale la Bruxelles, premierul Da-
cian Cioloº va avea o întâlnire cu
reprezentanþii comunitãþii româneºti
din Belgia, marþi seara.

“Miercuri, 9 martie, prim-ministrul
se va deplasa la Haga, unde va avea
un dejun de lucru cu omologul olan-
dez, Mark Rutte, precum ºi o întâlni-
re cu preºedinþii celor douã camere
legislative ale Parlamentului olandez
ºi cu membrii Comisiilor pentru afa-
ceri europene. Obiectivul vizitei la

Haga este consolidarea relaþiilor bi-
laterale, cu accent pe dialogul eco-
nomic ºi comercial ºi pe diversifica-
rea cadrului de cooperare dintre cele
douã state. La finalul aceleiaºi zile,
premierul Dacian Cioloº va avea o
întâlnire cu comunitatea românilor
din Olanda”, mai aratã sursa citatã.
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MIRCEA CANÞÃR
Poliþia federalã brazilianã a

confirmat operaþiunea, de ieri, de
mare amploare în trei state – Rio
de Janeiro, Sao Paulo, Bahia –,
într-unul din ele trãind ºi fostul
preºedinte al þãrii, Luiz Inacio
Lula da Silva (2003-2010), în pre-
zent senator, fãrã a se da nume.
Neoferind detalii în plus, dacã
Lula face obiectul unui mandat,
cum afirmã media, tot ceea ce
are credibilitate este ceea ce a
anunþat canalul TV Globo: “Lula
a fost plasat sub control judi-
ciar”. O conferinþã de presã era
anunþatã sã aibã loc, dupã menþi-
onata operaþiune la care au par-
ticipat 200 de poliþiºti ºi 20 de in-
spectori fiscali. Desantul poliþiei
face parte din operaþiunea “spã-
lare rapidã”, lansatã în 2014,
pentru anchetarea unei vaste re-
þele de corupþie, în sânul compa-

Parcarea subteranã va fi admi-
nistratã de Primãria Craiova cu un
numãr de 15 angajaþi care se vor
ocupa de toate activitãþile desfã-
ºurate în interior, începând cu ali-
mentarea bancomatelor cu mone-
de ºi terminând cu întreþinerea.
Potrivit autoritãþilor, aceasta va fi
preluatã în stadiul în care se aflã
acum, urmând sã se îmbunãtãþeas-
cã pe parcurs ºi la partea exterioa-
rã astfel încât sã arate mai bine.

„Am vizitat parcarea subtera-
nã ºi am retrãit senzaþia din Cen-
trul Vechi. În luna mai a anului tre-
cut am fãcut recepþia centrului,
partea pe fonduri europene, dar
am spus tuturor sa nu se sperie

Luni se va recepþiona parcarea subteranãLuni se va recepþiona parcarea subteranãLuni se va recepþiona parcarea subteranãLuni se va recepþiona parcarea subteranãLuni se va recepþiona parcarea subteranã
Primãria Craiova va recepþiona, luni, parcarea subteranã de sub esplanada Teatru-

lui Naþional. Primele douã sãptãmâni vor fi fãrã platã, dupã care ºoferii vor trebui sã
plãteascã o taxã de 1 leu pe orã. Autovehiculele care au montate instalaþii GPL nu au
voie sã intre în parcare, autoritãþile precizând cã interdicþia a fost impusã de ISU Dolj.

de cum aratã, pentru cã abia în
septembrie va fi frumos, când ne
vom pune ºi noi amprenta. Ace-
laºi lucru spun ºi despre parcare.
Sãptãmâna viitoare recepþionãm
partea finanþatã din fonduri euro-
pene. Dupã aceea vom continua
sã o înfrumuseþãm. Deocamdatã,-
va fi funcþionalã. Peste câteva luni
va fi frumoasã”, a fãcut anunþul,
pe Facebook, primarul Craiovei,
Lia Olguþa Vasilescu.

Maºinile cu GPL
nu au voie în parcare

Parcarea subteranã are 600 de
locuri ºi va fi deschisã doar pen-
tru maºinile care sunt alimentate

cu benzinã. Autovehiculele care
funcþioneazã cu instalaþii GPL nu
vor fi acceptate în parcare, auto-
ritãþile precizând cã, în ciuda fap-
tului cã aceste instalaþii pe gaze
sunt certificate, nu sunt admise,
existând o interdicþie din partea
ISU Dolj pentru securitate împo-
triva incendiilor.

„Aceste instalaþii GPL sunt în
regulã ºi sunt acceptate, dar noi nu
putem sã le primim în parcarea sub-
teranã deoarece avem o recoman-
dare în acest sens pentru a nu se
produce incendii. Vã daþi seamã cã,
dacã ar izbucni un incendiu în sub-
teran, ar fi mai greu de controlat,
deºi parcarea este securizatã foarte
bine din acest punct de vedere. Însã
noi trebuie sã respectãm aceste re-
guli”, a precizat viceprimarul Cra-
iovei, Mihail Genoiu.

ªoferii care intrã în parcare cu
maºini alimentate cu GPL vor fi
sancþionaþi cu o amendã de 500
de lei.

Parcarea se plãteºte la ieºire
Potrivit autoritãþilor, ºoferii vor

intra în parcare accesând un bu-
ton, dupã care îºi vor parca ma-
ºina pe unul dintre cele 586 de lo-
curi, dispuse pe douã niveluri.
Existã ºi 33 de locuri de parcare
pentru motociclete. Contravaloa-
rea parcãrii se va achita la ieºire
pe baza unui tichet, eliberat de un
automat, tichet pe care va fi in-
scripþionatã durata staþionãrii.
Codul de bare al tichetului va citi

apoi cât are de plãtit ºoferul.
„Deocamdatã, se va plãti cu

numerar. Mai trebuie sã facem noi
niºte cablaje pentru a se plãti ºi cu
cardul. Oricum bancomatul va sã
fi întotdeauna alimentat cu banii
necesari astfel încât sã ofere ºi
restul. Nu vor fi probleme din
acest punct de vedere”, a mai spus
viceprimarul Genoiu.

Parcarea este dotatã cu un sis-
tem de camere pe ambele niveluri,
astfel încât este supravegheatã per-
manent activitatea din interior.

Taxa de parcare
este de 1 leu pe orã

Parcarea subteranã va fi con-
tracost, taxa de parcare fiind de 1
leu pe orã. Reprezentanþii munici-
palitãþii au explicat cã staþionarea
nu putea fi liberã deoarece parca-
rea a fost realizatã pe fonduri eu-
ropene, iar proiectul a prevãzut

încã de la început tarife de parca-
re. Autoritãþile spun cã pânã ºi
suma a fost preluatã din proiect,
fiind stabilitã la vremea respectivã
în urma unui studiu de trafic.

„Taxa de 1 leu pe orã mi se pare
ºi mie cam mare, dar nu am avut
de ales. Parcarea nu putea fi atri-
buitã gratuit ºoferilor deoarece este
vorba de un proiect cu bani euro-
peni, care ni s-au dat în niºte con-
diþii. Una dintre acestea este stabi-
lirea unei taxe de acces, pe care
noi am instituit-o ºi care a fost
votatã de consilierii municipali. Însã
noi vrem sã micºorãm aceastã taxã
în perioada urmãtoare”, a mai spus
viceprimarul Mihail Genoiu.

Primele douã sãptãmâni, parca-
rea va fi disponibilã gratuit, autoritã-
þile explicând cã este o perioadã de
probã ºi cã ºoferii trebuie sã se aco-
modeze cu acest sistem de parcare.

LAURA MOÞÎRLICHE

niei petrolifere Petrobras, care a
“ronþãit” peste 2 miliarde de do-
lari. Imaginile TV Globo au pre-
zentat efective de poliþiºti în faþa
imobilului din Sao Paulo în care
trãieºte Lula, în vârstã de 70 ani,
strãzile cartierului fiind închise.
Potrivit “Globo”, soþia ºi cele douã
fiice ale lui Lula au fost ºi ele vi-
zate de acþiunea poliþieneascã,
aºa cum s-a întâmplat ºi cu fun-
daþia Instituto Lula din Sao Pau-
lo. Informaþia a fost confirmatã
de Jose Chrispiano, ataºatul de
presã al ex-preºedintelui brazilian
ºi al fundaþiei care îi poartã nu-
mele. El a confirmat cã Lula a
mers la poliþie pentru a fi intero-
gat. De fapt, povestea este mai
veche, a fost rostogolitã ºi în ulti-
ma campanie electoralã pentru
alegerile prezidenþiale ºi este acum
o armã în mâna opoziþiei. Potrivit

unui comunicat de presã al Par-
chetului statului Parana (Sud),
mandatele de percheziþie “sunt
executate de poliþia federalã pen-
tru anchetarea faptelor de corup-
þie ºi spãlare de bani, aºa cum se
întâmplã cu rafinãria Petrobras”.
Existã probe, în opinia Parchetu-
lui statului Parana, care atestã cã
ex-preºedintele Lula a primit bani
prin reþeaua Petrobras, folosiþi
pentru restaurarea unui aparta-
ment triplex ºi a unei case de va-
canþã la Atibaia. Operaþiunea po-
liþieneascã intervine dupã nume-
roasele acuzaþii în scandalul Pe-
trobras, care au culminat cu de-
claraþiile unui senator, ce o impli-
cã ºi pe preºedinta Dilma Rous-
seff, dar ºi pe predecesorul aces-
teia, Lula, fondatorul Partidului
Muncitorilor. Dilma Rousseff a
câºtigat al doilea mandat de pre-

ºedinte, în 2014, cu 51,6% în faþa
avocatului Aecio Neves. Este pri-
ma femeie din þara sa care a ac-
ces în aceastã demnitate. Dupã
ce a luptat în gherilele urbane, fi-
ind capturatã ºi torturatã. Oameni
politici din ºapte partide sunt ames-
tecaþi în cazul Petrobras. În 2014,
anchetatorii au descoperit cã nu-
meroase investiþii ale antreprizei
petroliere – compania naþionalã de
hidrocarburi – erau suprafactura-
te. Lucrurile îngrijoreazã pe urmã-
torul motiv: Rio de Janeiro va gãz-
dui anul acesta Jocurile Olimpice.
Pregãtirile sunt întârziate. Pe de
altã parte, scandalurile politice în
cascadã nu mai permit deciziile
oportune. Cum ºi ultima ediþie a
Campionatului Mondial de fotbal
a fost prefaþatã de nemulþumiri
sociale, de data aceasta scanda-
lul este de altã naturã. PIB-ul þãrii

pe 2015 a scãzut cu 3,8%. Heb-
domadarul Istoe, în numãrul de
ieri menþioneazã cã preºedinte-
le a manipulat ancheta în cazul
Petrobras, informaþiile bazându-
se pe revelaþiile unui senator
(P.T., la putere), Delcidio Ama-
ral, care a dezminþit. S-a stârnit
însã revolta guvernului ºi a ºefu-
lui de stat Dilma Rousseff. Cur-
tea supremã de Justiþie a decis
deschiderea unui proces pentru
corupþie ºi spãlare de bani, îm-
potriva preºedintelui Camerei
Deputaþilor, Eduardo Culho, în
rãzboi deschis cu preºedintele
þãrii. Cam aºa stau lucrurile!
Printr-un comunicat de presã In-
stitutul Lula, care îºi consacrã
activitatea cooperãri Braziliei cu
Africa ºi America Latinã, a de-
plâns acþiunea poliþiei “arbitrarã,
ilegalã ºi nejustificabilã”.
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Judecãtorii Curþii de Apel Cra-
iova au respins, joi, contestaþia for-
mulatã de Constantin Florescu, li-
chidator judiciar, împotriva hotã-
rârii din 27 februarie a.c. prin care
Tribunalul Dolj a dispus arestarea
sa pe o perioadã de 30 de zile pen-
tru luare de mitã ºi trafic de influ-
enþã: „Respinge contestaþia formu-
latã de inculpatul Florescu Con-
stantin, ca nefondatã. Obligã con-
testatorul la 50 lei cheltuieli judi-
ciare statului. Definitivã. Pronun-
þatã în Camera de Consiliu, azi

Cadrele Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã „Oltenia” al judeþului Dolj, dar ºi po-
liþiºtii doljeni, au fost anunþaþi, prin numãrul
de urgenþã 112, ieri-dimineaþã, în jurul orei
10.30, despre producerea unui accident ru-
tier urmat de un incendiu, pe raza comunei -
Cetate, în satul Moreni, în care au fost impli-
cate douã tiruri ce transportau mase plastice
ºi produse lactate. Potrivit poliþiºtilor doljeni,
din cercetãrile efectuate s-a stabilit cã a fost
vorba despre un TIR condus de un ºofer
bulgar în vârstã de 43 de ani, care a pierdut
controlul direcþiei într-o curbã la dreapta, iar
remorca a intrat în balans, dupã care a acro-
ºat un TIR condus regulamentar din sens in-
vers de un ºofer iranian, de 44 de ani.

Lichidatorul judiciar arestat pentru mitãLichidatorul judiciar arestat pentru mitãLichidatorul judiciar arestat pentru mitãLichidatorul judiciar arestat pentru mitãLichidatorul judiciar arestat pentru mitã
rãmâne dupã gratiirãmâne dupã gratiirãmâne dupã gratiirãmâne dupã gratiirãmâne dupã gratii

Craioveanul de 61 de ani, lichidator judi-
ciar, arestat preventiv la sfârºitul lunii februa-
rie pentru luare de mitã ºi trafic de influen-
þã, rãmâne în spatele gratiilor. Judecãtorii
de la Curtea de Apel Craiova i-au respins,
joi, contestaþia formulatã împotriva hotãrâ-
rii Tribunalului Dolj prin care a fost arestat

preventiv. Bãrbatul a fost prins în flagrant
vineri, 26 februarie a.c., în parcare la Billa,
în timp ce primea o tranºã de 1.000 de euro
din cei 3.000 de euro pe care îi ceruse pen-
tru întocmirea favorabilã a unui raport pen-
tru administratorul unei firme aflatã în pro-
cedura falimentului.

03.03.2016”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei.

Reamintim cã bãrbatul a fost
denunþat de o craioveancã, ce le-a
declarat procurorilor Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj cã, în cur-
sul lunii ianuarie 2016, Constantin
Florescu, în calitate de lichidator
judiciar, într-un dosar înregistrat pe
rolul Tribunalului Dolj sub nr. 5543/
63/ 2014/a1, vizând procedura fa-
limentului, i-a pretins concubinu-
lui sãu, Creþu Florin Lucian, admi-
nistrator al SC “LU&LU” SRL, di-

verse sume de bani pentru a-l fa-
voriza pe acesta în cadrul proce-
durii falimentului, în sensul întoc-
mirii unui raport care sã nu atragã
rãspunderea patrimonialã. A fost
deschis un dosar penal, procurorii
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj împreunã cu ofiþerii Serviciu-
lui Judeþean Anticorupþie Dolj din
cadrul DGA ºi cu suportul DIPI,
demarând cercetãrile. S-a stabilit
cã Florescu Constantin i-a pretins
femeii suma de 3.000 euro, susþi-
nând cã 1.000 euro din aceºti bani

erau destinaþi magistratului judecã-
tor desemnat cu soluþionarea do-
sarului de faliment, pentru obþine-
rea unei decizii favorabile. Denunþã-
toarea ºi lichidatorul judiciar au sta-
bilit ca vineri, 26 februarie a.c., la
ora 11.00, sã se întâlneascã în par-

carea magazinului Billa, din muni-
cipiul Craiova, pentru remiterea
unei tranºe de 1.000 euro, astfel
cã anchetatorii au pus la punct de-
taliile, lichidatorul judiciar fiind
prins în flagrant cu bancnotele
marcate criminalistic.

Descinderi ale poliþiºtilor craioveni la suspecþi de furturi din autoturisme
Poliþiºtii craioveni au fãcut, joi, ºase percheziþii

în municipiul Slatina, judeþul Olt, la persoane
bãnuite de furturi din maºini comise pe raza
Craiovei. În urma audierilor ºi a cercetãrilor
efectuate, oamenii legii au stabilit cã doi bãrbaþi
din Slatina sunt autorii unui furt comis în luna
ianuarie a.c., pe Centura de Nord a Craiovei,
pe numele acestora fiind întocmit dosar penal.
Cercetãrile în acest caz continuã.

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, în cursul zilei de joi,
în baza autorizaþiilor de percheziþie emise de magistraþii Ju-
decãtoriei Craiova, poliþiºtii Secþiei 3 Poliþie Craiova, spriji-
niþi de colegii din cadrul Poliþiei Municipiului Slatina, au efec-
tuat 6 percheziþii domiciliare la locuinþele unor persoane bã-
nuite de comiterea mai multor furturi din autovehicule. Cer-
cetãrile au fost demarate dupã ce, pe 16 ianuarie a.c., poli-

þiºtii Secþiei 3 Craiova au fost sesizaþi de Alin S., de 39 din
Craiova, cu privire la faptul cã, în timp ce efectua lucrãri de
instalare a conductelor de apã, pe Centura de Nord a muni-
cipiului Craiova, persoane necunoscute au sustras douã bor-
maºini din autoturismul lãsat neasigurat, parcat în apropie-
rea punctului de lucru, producând un prejudiciu de aproxi-
mativ 5.000  lei.

În urma descinderilor de joi, la locuinþele persoanelor vi-
zate, oamenii legii au descoperit ºi ridicat mai multe unelte
electrice ºi telefoane mobile. ªase persoane au aduse la se-
diul Secþiei 3 Poliþie Craiova pentru audieri ºi continuarea
cercetãrilor. Anchetatorii au faptul cã autorii furtului sunt
Alin M., de 18 ani, ºi Florin I, de 30 de ani, ambii din Slatina,
pe numele lor fiind întocmite dosare penale. „Poliþiºtii cra-
ioveni continuã cercetãrile sub aspectul sãvârºirii infracþi-
unii de furt, pentru documentarea întregii activitãþi infracþi-
onale a suspecþilor”, a declarat purtãtorul de cuvânt al IPJ
Dolj, subcomisar Alin Apostol.

TIR fãcut scrum dupã un accident la Cetate
În urma impactului, autovehiculul condus

de ºoferul bulgar a ieºit de pe drum ºi s-a
rãsturnat, dupã care a luat foc. Accidentul de
circulaþie s-a soldat numai cu pagube materi-
ale, iar ºoferul bulgar a fost amendat cu 630
de lei, dupã cum au precizat reprezentanþii
IPJ Dolj. La faþa locului s-au deplasat echi-
paje din cadrul Detaºamentului de Pompieri
Calafat, cu douã autospeciale de lucru cu apã
ºi spumã, o ambulanþã S.M.U.R.D., un echi-
paj SAJ ºi S.V.S.U Cetate, care au acþionat la
localizarea ºi lichidarea incendiului, precum
ºi acordarea primului ajutor medical ºoferilor
implicaþi în accident, aceºtia refuzând trans-
portul la spital. În urma incendiului au ars
aproximativ 8 tone mase plastice.

În arest pentru contrabandã cu þigãri
Doi doljeni, din localitãþile Caraula ºi

Cãlãraºi, au fost reþinuþi, ieri, pentru
24 de ore, pentru sãvârºirea infracþiunii
de contrabandã. Poliþiºtii Serviciului de
Investigare a Criminalitãþii Economice
au descoperit, în urma percheziþiilor
fãcute la locuinþele acestora, aproape
1.200 de pachete de þigãri de contraban-
dã. Astãzi, cei doi vor fi prezentaþi
instanþei de judecatã cu propunere de
arestare preventivã pentru 30 de zile.

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, ieri-di-
mineaþã, în baza ordonanþelor de percheziþie
emise de magistraþii Judecãtoriei Craiova, po-
liþiºtii Serviciului de Investigare a Criminalitãþii
Economice, cu sprijinul „mascaþilor” Servi-
ciului pentru Acþiuni Speciale, au efectuat pa-
tru percheziþii domiciliare în comunele Carau-
la ºi Cãlãraºi, la locuinþele lui Cosmin Roºu, de
39 de ani, din comuna Caraula, ºi Gabriel Gîr-
lici, de 23 de ani, din comuna Cãlãraºi.

În urma percheziþiilor fãcute, poliþiºtii au
descoperit aproape 1.200 de pachete de þiga-
rete, diverse mãrci, fãrã timbru de marcaj fis-
cal românesc. Cele aproape 24.000 þigarete
au fost ridicate ºi predate Direcþiei Regionale
pentru Accize ºi Operaþiuni Vamale Craiova
în vederea stabilirii prejudiciului adus buge-
tului consolidat al statului.

„Cei doi suspecþi urmeazã sã fie audiaþi
de procurorii Parchetului de pe lângã Jude-
cãtoria Craiova, urmând ca apoi sã fie sesi-
zat judecãtorul de drepturi ºi libertãþi cu pro-
punere de arestare preventivã în vederea emi-
terii mandatelor de arestare preventivã pen-
tru 30 zile. Doljenii, suspectaþi de contra-
bandã, au fost introduºi în arestul IPJ Dolj”,
ne-a declarat subcomisar Alin Apostol, pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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Alegerile pentru consiliului jude-
þean al CMR Dolj se desfãºoarã la
sediul Colegiului Medicilor, situat
în strada „Corneliu Coposu” nr.
107 – Craiova, prin vot direct, se-
cret ºi liber exprimat de membrii
colegiului judeþean.

Dreptul de vot, precum ºi drep-
tul de a fi ales în organele de con-
ducere le au numai medicii membri
ai Colegiului Medicilor din Româ-
nia. Dreptul de a alege ºi de a fi
ales se poate exercita numai în
cadrul colegiului al cãrui membru
este medicul respectiv.

Cum se voteazã
Alegerile se vor desfãºura între

orele 8.00–20.00. Cu o orã înain-

Aproape 3.000 de medici sunt chemaþi
la urne pe 6 ºi 7 martie a.c. pentru a vota
componenþa Consiliului Judeþean al
CMR Dolj. Pentru funcþia de consilier ºi-
au depus candidatura 49 de medici. În si-

tuaþia în care în turul întâi nu se vor pre-
zenta douã treimi din numãrul total de
alegãtori cu drept de vot se va organiza
turul al doilea în zilele de 13-14 martie
a.c., între orele 8.00-20.00.

tea începerii votãrii, preºedintele
comisiei electorale locale, în pre-
zenþa celorlalþi membri, verificã
urnele, existenþa listelor electora-
le, a buletinelor de vot ºi, dupã în-
chiderea urnelor, le sigileazã apli-
când ºtampila secþiei comisiei elec-
torale locale peste semnãtura sa, a
secretarului ºi a încã unui mem-
bru al comisiei.

Fiecare medic cu drept de vot,
dupã ce se legitimeazã ºi semnea-
zã în lista de votare, primeºte de
la membrii comisiei electorale lo-
cale un buletin de vot pe care se
va aplica ºtampila comisiei elec-
torale de cãtre preºedinte sau se-
cretar. Medicii membri ai colegiu-
lui respectiv care nu se regãsesc

pe listele de votare vor fi înscriºi
de preºedintele comisiei sau de se-
cretarul acesteia în listele de vo-
tare suplimentare, menþionându-
se toate datele de identificare din
buletinul/cartea de identitate sau
paºaport, precum ºi locul de mun-
cã rezultat din prezentarea legiti-
maþiei de serviciu sau orice alt act
doveditor. Alegãtorii vor vota se-
parat, astfel încât sã se asigure ex-
primarea secretã a votului. Vota-
rea se va face prin aplicarea ºtam-
pilei „Votat” în dreptul numelui
candidatului pentru care se doreº-
te exprimarea votului.

La desfãºurarea alegerilor (atât
pentru turul întâi, cât ºi pentru tu-
rul doi) pot participa observatori
locali, naþionali sau strãini acredi-
taþi, în prealabil, cu cel puþin 3 zile
înaintea datei alegerilor, de cãtre
comisia electoralã localã sau cen-
tralã. Numãrul maxim de obser-
vatori va fi stabilit de cãtre consi-
liul local astfel încât buna desfã-
ºurare a alegerilor sã nu fie per-
turbatã. Observatorii pot partici-
pa, la cerere, ºi la procesul de
numãrare a voturilor.

Atribuirea mandatelor se va
face în ordinea descrescãtoare
a numãrului de voturi

Numãrãtoarea voturilor începe
imediat dupã încheierea procesu-
lui de votare. Odatã ce urna a fost
desigilatã, nu se poate întrerupe
numãrãtoarea voturilor pânã la fi-

nalizarea acesteia ºi întocmirea
procesului-verbal.

Dupã închiderea votãrii, în pre-
zenþa celorlalþi membri ai comi-
siei electorale ºi, dupã caz, a ce-
lorlalte persoane care au dreptul
sã asiste la votare, preºedintele
comisiei procedeazã la inventarie-
rea ºi sigilarea buletinelor de vot
rãmase neîntrebuinþate, întocmind
în acest sens un proces-verbal, ºi
numai dupã aceea are loc deschi-
derea urnelor. Sunt declarate nule
buletinele de vot care nu poartã
pe prima faþã ºtampila comisiei
electorale locale; au altã formã sau
alt model decât cele aprobate; nu
sunt complete; sunt albe (pe care
nu s-a exprimat votul); au aplica-
tã ºtampila „Votat” pe un numãr
mai mare de candidaþi decât nu-
mãrul mandatelor pentru care se
candideazã.

Voturile care au una sau mai
multe exprimãri pozitive, dar pen-
tru celelalte nume de candidaþi sau
o parte dintre ele nu s-a menþio-
nat nimic, vor fi considerate va-

labile doar pentru candidaþii pen-
tru care s-a exprimat votul.

Dacã în urma numãrãrii voturi-
lor ºi a verificãrii listelor de vota-
re, la sfârºitul turului întâi, se con-
statã cã alegerile nu sunt valabile
din cauza neîntrunirii condiþiei de
participare de douã treimi din nu-
mãrul membrilor cu drept de vot,
se va face menþiune despre acest
lucru în procesele-verbale. Turul
doi al alegerilor se considerã vala-
bil indiferent de numãrul alegãtori-
lor care au participat la vot.

Atribuirea mandatelor se va
face în ordinea descrescãtoare a
numãrului de voturi ºi pânã la ocu-
parea numãrului legal de manda-
te. În caz de voturi egale, depar-
tajarea se va face prin tragere la
sorþi, la care pot participa ºi cei
în cauzã.

Primul candidat neales ca mem-
bru devine membru supleant. Cei-
lalþi membri supleanþi vor fi stabi-
liþi în ordinea descrescãtoare a nu-
mãrului de voturi.

RADU ILICEANU

Astãzi, de la ora 10.00, Liceul „Matei Basarab” va
fi gazda unui important eveniment, destinat învãþãrii
limbii engleze. Este vorba despre Programul „English
Language Program for Youth”, desfãºurat, în parte-
neriat, de Ambasada S.U.A. la Bucureºti ºi Asociaþia
„Dominou” din Craiova. „Este o onoare pentru noi sã
avem astfel de oaspeþi ºi vom face tot ceea ce depin-
de de noi sã fie create condiþii foarte bune. Toþi copiii

Elevii craioveni vor învãþa limba
englezã cu sprijin american

Astãzi, Liceul „Matei Basarab” din Craiova este gazdã importantã, invitaþi fiind ºi
reprezentanþi ai Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România. Este vorba despre o

lansare a unui program de învãþare a limbii engleze, desfãºurat de cãtre Asociaþia
„Dominou” din Craiova, în parteneriat cu emisarii SUA.

au nevoie de o educaþie adecvatã, astfel încât sã fie
foarte bine pregãtiþi”, a precizat prof. Matilda Blagu,
director al Liceului „Matei Basarab”.

Ataºatul cultural al S.U.A.
la Bucureºti are cuvinte de laudã
Proiectul se adreseazã elevilor dezavantajaþi eco-

nomic  sau din alte puncte de vedere, care au rezul-
tate ºcolare bune ºi doresc sã-ºi perfecþio-
neze abilitãþilede comunicare în limba en-
glezã, îmbunãtãþindu-ºi ºi cunoºtinþele de-
spre istoria ºi cultura Statelor Unite ºi de-
spre valorile democratice pe care le îm-
pãrtãºesc poporul român ºi cel american.
„În colaborare cu Asociaþia „Dominou”,
Ambasada S.U.A. a selectat un grup de elevi
de la mai multe ºcoli ºi licee din Craiova,
care va participa la programul de învãþare
a limbii engleze. Programul se bucurã de
colaborarea cu douã cadre didactice cu ex-
perienþã în proiecte similare ºi cu pregãti-
re profesionalã atât în România, cât ºi în
S.U.A., iar cursurile se vor desfãºura pe
durata a doi ani”, se menþioneazã în co-
municatul ataºatului cultural al Ambasa-
dei S.U.A. la Bucureºti,  Marjorie Stern.

CRISTI PÃTRU

Astãzi, la Colegiul Tehnic „C.D.
Neniþescu” din Craiova va avea
loc faza judeþeanã a Olimpiadei de
Astronomie ºi Astrofizicã, etapa
urmãtoare fiind organizatã, aºa
cum am ºi anunþat, la Craiova.
Pentru susþinerea examenului de
sâmbãtã, 5 martie, Comisia de or-
ganizare are un numãr de nouã
membri, iar cea de evaluare are
11 componenþi, cu toþii profesori
de specialitate. „Sunt subiecte
naþionale ºi sunt înscriºi 23 de

La „astronomie”, 23 de elevi
doljeni luptã pentru

calificarea în etapa naþionalã
elevi, 12 la categoria „junior”, des-
tinatã copiilor care nu au împlinit
vârsta de 15 ani pânã pe 2 ianuarie
2016, ºi ceilalþi la „senior”. Deo-
camdatã, nu se ºtie numãrul de lo-
curi alocat judeþului nostru, pen-
tru etapa naþionalã, urmând sã fie
cunoscute toate datele dupã cen-
tralizarea la nivel de þarã”, a decla-
rat prof.  Ileana Moculescu, in-
spector de Fizicã în cadrul Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU
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Organizatorii vor sã reuneascã la Craiova toþi marii
operatorii din turism din Regiunea Olteniei ºi nu numai.
Se estimeazã un numãr foarte mare de vizitatori atât din
oraºul Craiova, cât ºi din toatã regiunea Olteniei. Grupu-
rile organizate ce viziteazã târgul vor avea parte ºi de un
tur al oraºului, în care sunt incluse muzeele din localita-
te. Intrarea va fi gratuitã, face parte tot din campania de
promovare a zonei noastre turistice ºi culturale.  Se va 
organiza ºi o bursã a locurilor de muncã în turism. Ex-
pozanþii pot profita de moment ºi pot recruta din rândul
celor care vor vizita târgul ºi vor dori sã lucreze în in-
dustria turismului. Va fi montat ºi un “Pod al Îndrãgos-
tiþilor”, urmând exemplul unor construcþii similare din
marile oraºe: Paris, Koln, Sankt Petersburg, Londra,
Roma, Veneþia. La finalul evenimentului, organizatorii
vor dona acest pod, municipiului Craiovei ºi locuitori-
lor acestui mare oraº universitar. În mod cert, miste-
riosul pod va deveni un nou obiectiv turistic de interes.
Pe de altã parte, expozanþii sunt pregãtiþi sã valorifice
acest moment cu oferte speciale de vacanþe pentru ti-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Aceeaºi limitã anualã de 1,2
miliarde lei pentru fiecare dintre
anii 2016, 2017 ºi 2018 a fost sta-
bilitã pentru tragerile din finanþã-
rile rambursabile contractate sau
care urmeazã sã fie contractate
de unitãþile/subdiviziunile admi-
nistrativ-teritoriale. „Aceste limi-
te anuale pentru contractarea fi-
nanþãrilor rambursabile ºi efec-
tuarea tragerilor din finanþãrile

Limite pentru contractarea finanþãrilorLimite pentru contractarea finanþãrilorLimite pentru contractarea finanþãrilorLimite pentru contractarea finanþãrilorLimite pentru contractarea finanþãrilor
rambursabile de cãtre autoritãþilerambursabile de cãtre autoritãþilerambursabile de cãtre autoritãþilerambursabile de cãtre autoritãþilerambursabile de cãtre autoritãþile

administraþiei publice localeadministraþiei publice localeadministraþiei publice localeadministraþiei publice localeadministraþiei publice locale
Comisia de autorizare a îm-

prumuturilor locale autori-
zeazã finanþãrile rambursabi-
le care urmeazã sã fie con-
tractate de unitãþile/subdivi-
ziunile administrativ-terito-
riale, precum ºi tragerile ce
se pot efectua din finanþãrile
rambursabile, cu încadrarea
în limitele anuale.

Guvernul a stabilit, printr-o hotãrâre, ca limita anualã pri-
vind finanþãrile rambursabile (ex. împrumuturi de la bãnci
comerciale, instituþii de credit) care pot fi contractate de
unitãþile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezen-
tând datorie publicã localã, sã fie de 1,2 miliarde lei pentru
fiecare dintre anii 2016, 2017 ºi 2018.

rambursabile au fost stabilite pen-
tru încadrarea în nivelul anual al
deficitului bugetului general
consolidat. De asemenea, au fost
avute în vedere prevederile Le-
gii pentru aprobarea plafoanelor
unor indicatori specificaþi în ca-
drul fiscal-bugetar pe anul 2016
ºi Strategia fiscal-bugetarã pen-
tru perioada 2016-2018”, se pre-
cizeazã într-un comunicat de pre-

sã al Guvernului.
Trebuie menþionat cã aceste

plafoane nu cuprind finanþãrile
rambursabile destinate refinanþã-
rii datoriei publice locale ºi nici pe
cele alocate proiectelor care be-
neficiazã de fonduri externe ne-

rambursabile de la Uniunea Eu-
ropeanã, inclusiv cele cuprinse în
Planul Elen de Reconstrucþie ºi
Dezvoltare a Balcanilor.  Referi-

tor la aceastã Hotãrâre de Gu-
vern au fost consultate structuri-
le asociative ale autoritãþilor ad-
ministraþiei publice locale.

Astfel, un punct important pe
agenda vizitei a fost lansarea în
premierã în România a proiectului
„Regiuni mai puþin dezvoltate”
pentru perioada de programare
2014-2020, o iniþiativã care pre-

Relansarea absorbþiei fondurilor structurale ºi de investiþii în RomâniaRelansarea absorbþiei fondurilor structurale ºi de investiþii în RomâniaRelansarea absorbþiei fondurilor structurale ºi de investiþii în RomâniaRelansarea absorbþiei fondurilor structurale ºi de investiþii în RomâniaRelansarea absorbþiei fondurilor structurale ºi de investiþii în România
Comisarul european pentru politicã

regionalã, Corina Creþu, a avut vineri
o întâlnire cu preºedintele Klaus Io-
hannis, pentru a discuta, printre alte-
le, despre relansarea absorbþiei fondu-
rilor structurale ºi de investiþii în

Romania, despre flexibilizarea proce-
durilor privind accesul la fondurile de
coeziune ºi dezvoltare strategicã pen-
tru România, precum ºi despre buna
colaborare dintre Comisia Europeanã
ºi autoritãþile din România.

zintã numeroase avantaje pentru
România, precum susþinerea auto-
ritãþilor locale ºi centrale în creº-
terea eficienþei utilizãrii banilor pu-
blici ºi integrarea expertizei acto-
rilor regionali în procesul de ab-

sorbþie a fondurilor de coeziune.
Potrivit oficialului european, ‘’ini-
þiativa vizeazã în mod special Ro-
mânia, pentru cã este prima dintre
statele membre unde este imple-
mentat proiectul pilot, fiind priori-
tare regiunile de dezvoltare Nord-
Est ºi Nord-Vest. În funcþie de re-
zultatele iniþiale, ºi alte regiuni din
România, al cãror PIB este mai mic
de 50% din media UE: Sud, Sud-
vest si Sud –Est, vor putea fi in-
cluse pe viitor în acest program.”

Douã treimi din bugetul total de
347 de miliarde de euro alocat
statelor membre

Totodatã, au existat discuþii de-
spre revizuirea mecanismelor de
evaluare ºi relansarea absorbþiei fon-
durilor europene. ‘’La finalul anu-
lui 2015, România a atins un grad
de absorbþie a finanþãrii de circa
74% pentru intervalul 2007-2013.
Douã treimi din bugetul total de 347

de miliarde de euro alocat statelor
membre, în aceastã perioadã, prin
Politica de coeziune, au fost desti-
nate regiunilor mai puþin dezvolta-
te, al cãror PIB pe cap de locuitor a
fost mai mic de 75 % faþã de media
UE.’’,  a precizat Comisarul euro-
pean Corina Creþu.

De asemenea, comisarul Corina
Creþu a discutat cu preºedintele
Klaus Iohannis despre importanþa
finanþãrii proiectelor prioritare în do-
meniile Educaþiei ºi Sãnãtãþii – în
primul rând despre construcþia ºi mo-

dernizarea unitãþilor de învãþãmânt
ºi creºelor din mediul rural, precum
ºi despre construcþia celor trei spi-
tale regionale la standarde europene
în România. Comisia Europeanã
pune la dispoziþia României fonduri
importante pentru dezvoltare, iar
Administraþia Prezidenþialã joacã un
rol cheie, împreunã cu Parlamentul
ºi Guvernul României, pentru orien-
tarea finanþãrilor cãtre proiecte ino-
vatoare, menite sã stimuleze creºte-
rea competitivitãþii economice ºi re-
ducerea decalajelor de dezvoltare.

Timp de trei zile, în
perioada 18-20 martie, se
va desfãºura Târgul de
Turism al Olteniei, organi-
zat în incinta Centrului
Multifuncþional din Craio-
va. Potenþialul turistic al
zonei  va fi pus astfel în
valoare în cadrul unui
eveniment de amploare. O
noutate în cadrul târgului
este prezenþa unei clinici
medicale specializate în
medicinã dentarã chirurgie
maxilo-facialã ºi implanto-
logie, ce oferã ºi servicii
dedicate pentru turismul
medical.

TTTTTurismul medical, promovat în cadrul Târgului de Turismul medical, promovat în cadrul Târgului de Turismul medical, promovat în cadrul Târgului de Turismul medical, promovat în cadrul Târgului de Turismul medical, promovat în cadrul Târgului de Turism al Oltenieiurism al Oltenieiurism al Oltenieiurism al Oltenieiurism al Olteniei
nerii îndrãgostiþi ºi pentru luna de miere.

Translator pentru orice limbã europeanã
ºi ghid turistic zonal

O noutate în cadrul târgului este prezenþa unei cli-
nici medicale specializate în medicinã dentarã. Pache-
tele destinate pacienþilor sosiþi din strãinãtate pentru
tratamente în România pot fi personalizate în funcþie
de specificul intervenþiilor ce urmeazã a fi fãcute, de
timpul necesar pentru acestea dar ºi de interesele le-
gate de zonele turistice pe fiecare pacient vizitator
doreºte sã le vadã. Printre serviciile oferite se numã-
rã: preluare de la Aeroportul Internaþional din Craio-
va; însoþire ºi transport privat oferit de clinica cãtre
destinaþiile alese; translator pentru orice limbã euro-
peanã ºi ghid turistic zonal. Atât pentru pacienþii din
strãinãtate, cât ºi pentru cei din þarã, clinica acoperã
întreg lanþul de servicii în domeniul medicinei denta-
re: implant dentar; stomatologie; radiologie; chirurgie
oro-maxilo-faciala; esteticã facial  ºi esteticã dentarã.
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Astfel, acesta invocã art. 10 din
Regulamentul UE 178/2002: „Fãrã
a aduce atingere prevederilor apli-
cabile ale legislaþiei comunitare ºi
interne privind accesul la docu-
mente, în cazurile în care existã
motive rezonabile sã se suspecte-
ze cã anumite produse alimentare
sau hranã pentru animale pot pre-
zenta un risc pentru sãnãtatea
umanã sau pentru sãnãtatea anima-
lelor, atunci, în funcþie de natura,
gravitatea ºi dimensiunile riscului
respectiv, autoritãþile publice iau
mãsuri adecvate pentru informa-
rea publicului general cu privire la
natura riscului pentru sãnãtate,
identificând, în cea mai mare mã-
surã, produsele alimentare sau hra-
na pentru animale ori tipul de pro-
duse alimentare sau de hranã pen-
tru animale, riscul pe care acestea
îl pot prezenta ºi mãsurile care se
iau sau sunt pe cale sã se ia în ve-
derea prevenirii, reducerii sau eli-
minãrii acelui risc”.

Control sã fie, dar
nu linºaj mediatic

Totodatã, ministrul Achimescu
invocã art. 17 din Regulamentul UE
178/2002 ce reglementeazã cã:
„Statele membre aplicã legislaþia
alimentarã, monitorizeazã ºi veri-
ficã respectarea cerinþelor relevan-
te ale legislaþiei alimentare de cãtre
operatorii din sectorul alimentar ºi
operatorii cu activitate în domeniul
hranei pentru animale în toate eta-
pele producerii, prelucrãrii ºi dis-
tribuþiei. În acest scop, statele
membre practicã un sistem de con-
troale oficiale ºi alte activitãþi, con-

Premierul îl atenþioneazã pentru lipsa de rigoare!
Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Ministrul Agriculturii s-a simþit dator sã
facã unele precizãri privitoare la scandalul
iscat prin pronunþarea publicã a denumirii pro-
ducãtorului de lactate din Argeº. Concret,
anunþul fãcut de ministrul Achim Irimescu ar
fi în conformitate cu prevederile europene
(Regulamentul 178/2002, Regulamentul 2073/
2005) ºi naþionale – Ghid privind elaborarea
planurilor naþionale de intervenþie în dome-
niul siguranþei alimentelor (ANSVSA). Pânã
la finalizarea analizelor medicale, laptele este
aruncat pe câmp, iar vremurile se anunþã a fi

tot mai negre pentru producãtorul din Argeº.
Sã nu omitem cã brânza gãsitã ca infestatã cu
E.coli se vinde vrac, deci posibilitãþile de a
contacta bateria sunt numeroase, începând de
la ambalarea din fabricã ºi încheind cu vânzã-
toarea din supermarket sau chiar clientul fi-
nal. ªi, ca sã punctãm: premierul Dacian Cio-
loº a declarat cã ministrul Agriculturii nu ar fi
trebuit sã declare numele firmei Brãdet în
scandalul copiilor îmbolnãviþi în Argeº, dacã
nu avea toate elementele, reproºându-i cã „în
acest caz a comunicat prea repede”.

form împrejurãrilor, inclusiv co-
municarea cãtre public a siguran-
þei ºi riscului produselor alimenta-
re ºi hranei pentru animale, supra-
vegherea siguranþei alimentelor ºi
a hranei pentru animale ºi alte ac-
tivitãþi de monitorizare cuprinzând

toate etapele de producþie, prelu-
crare ºi distribuþie”.

Originea E.coli,
încã nedescoperitã

Un alt argument precizat de mi-
nistrul Agriculturii este art.7 din
Regulamentul UE 2073/2005. „În
cazul în care rezultatele testelor pe
baza criteriilor definite în anexa I
sunt nesatisfãcãtoare, operatorii
din sectorul alimentar iau mãsurile
prevãzute la alineatele (2)-(4) ale
prezentului articol, împreunã cu
alte acþiuni corective definite în
procedurile lor bazate pe HACCP
si alte acþiuni necesare pentru pro-
tecþia sãnãtãþii consumatorilor. În
plus, operatorii din sectorul alimen-

tar iau mãsuri pentru a descoperi
cauza rezultatelor nesatisfãcãtoa-
re în vederea prevenirii reapariþiei
unei contaminãri microbiologice
inacceptabile. Respectivele mãsuri
pot include modificãri ale proce-
durilor bazate HACCP sau alte
mãsuri de control al igienei produ-
selor alimentare în vigoare.

În cazul în care testele pe baza
criteriilor de siguranþa produselor
alimentare definite în anexa I ca-
pitolul 1 dau rezultate nesatisfã-
cãtoare, produsul sau lotul de pro-
duse alimentare se retrage sau se
retrimite la unitatea de producþie
în conformitate cu articolul 19 al
Regulamentului (CE) nr. 178/
2002. Cu toate acestea, produse-
le introduse pe piaþa, care nu sunt
încã la un nivel de vânzare cu
amânuntul ºi care nu îndeplinesc
criteriile de siguranþa a produse-
lor alimentare, pot fi supuse unei
prelucrãri suplimentare printr-un
tratament, care sa elimine riscul
în cauza. Respectivul tratament

poate fi efectuat numai de cãtre
operatori din sectorul alimentar,
alþii decât cei de la nivelul vânzã-
rii cu amãnuntul”.

Ghidul permite
retragerea
produselor
neconforme

În Ghidul privind elaborarea pla-
nurilor naþionale de intervenþie în
domeniul siguranþei alimentelor
(ANSVSA) se prevede cã: „Pe
mãsurã ce incidentul evolueazã,
este, de obicei, necesar sã se ini-
þieze intervenþii pentru protejarea
sãnãtãþii publice, prin limitarea ºi
controlul distribuþiei de produse

alimentare afectate. Împiedicarea
distribuþiei produselor alimentare
contaminate, retragerea ºi reche-
marea produselor alimentare, pre-
cum ºi închiderea unitãþilor din
sectorul alimentar trebuie conside-
rate drept mãsuri adecvate ºi tre-
buie întreprinse atunci când este
necesar”.

Totuºi, comunicat ANSVSA din
data de 29.02.2016 este explicit:
„În urma confirmãrii prezenþei bac-
teriei, inspectorii DSVSA s-au de-
plasat la sediul unitãþii, pentru ve-
rificãri. Datele rezultate în urma
verificãrilor aratã cã lotul respec-
tiv de brânzã a fost de 25 kg, pro-

dusã în data 22.02.2016, cantitate
care nu a mai fost regãsitã la pro-
ducãtor sau la comercializare”. Aºa-
dar, unde e justificarea procedurii
de rechemare a produsului cu pro-
bleme, dacã acesta nu mai era nici
la producãtor, nici la comerciant?!

 Una-i una, alta-i
alta!

În situaþii similare, mai exact, în
23.02.2016, ANSVSA a anunþat
printr-un comunicat de presã cã
Punctul Naþional de Contact
RASFF România a fost notificat
de Punctul European de Contact
RASFF asupra unei retrageri ini-
þiatã de compania MARS pentru 5
sortimente de produse din cioco-

latã: SNICKERS®, MARS®, MIL-
KY WAY®, CELEBRATIONS® si
MINI MIX®, dupã ce un fragment
de plastic a fost identificat într-un
produs. În aceastã situaþie, AN-
SVSA a colaborat cu MARS Ro-
mânia în acþiunea de retragere a
loturilor de produse suspicionate
de pe piaþã, urmãrind modul de re-
tragere de la comercializare pre-
cum si alte acþiuni pe care compa-
nia le întreprinde, cum ar fi infor-
marea consumatorilor.

Dacã cineva crede cã putem
compara forþa economicã a multi-
naþionalei Mars cu Brãdet Lactate
Argeº ºi sã le oferim aceeaºi mos-
trã de tratament, se înºealã mult.
Mai ales cã, pe ultima, o ºi acu-
zãm de decesele copiilor.

Premierul îl atacã
pe ministrul
Agriculturii

„Deciziile nu le iau în acest fel
atunci când le iau, ci le pregã-
tesc. Nu vreau sã comentez prea
mult aceste lucruri pentru cã,
încã, nu ºtiu sã existe o legãturã
doveditã între E.coli, suºa care a
fost gãsitã la copiii îmbolnãviþi ºi
acea suºã care a fost gãsitã ºi în
proba de brânzã de la acea între-
prindere. Am înþeles de la minis-
trul Sãnãtãþii cã se va face o ana-
lizã geneticã pentru a se vedea
dacã existã o legãturã directã în-
tre brânza respectivã ºi îmbolnã-
viri. Probabil cã ministrul (Agri-
culturii – n.r.) nu ar fi trebuit sã
comunice dacã nu avea toate ele-
mentele, i-am spus cã nu ar fi fost
cazul sã comunice dânsul. Minis-
trul Agriculturii a comunicat prea
repede pe lucruri pe care ar fi tre-
buit sã comunice ANSVSA, care
e cea mai îndreptãþitã”, a afirmat
premierul Dacian Cioloº, ieri, la
Cluj-Napoca, într-o conferinþã de
presã susþinutã la Institutul Na-
þional de Cercetare- Dezvoltare
pentru Tehnologii Izotopice ºi
Moleculare.
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La invitaþia Institutului Cultural Român, Teatrul pentru
Copii ºi Tineret „Colibri” din Craiova va prezenta în perioada
4-8 aprilie, în Bulgaria, spectacolul „Prietenii Motanului
Încãlþat”, pentru comunitãþile de români din Vidin, Pocraina,
Kutova ºi Gâmzova, în cadrul proiectului „Caravana teatrului
ºi folclorului românesc în Bulgaria”.

„În acest context, teatrul organizeazã o campanie de strân-
gere de cãrþi cu poveºti pentru copii, în limba românã, de
preferat sã fie ºi ilustrate, cãrþi care vor fi donate copiilor din
Timocul Bulgãresc”, precizeazã reprezentanþii instituþiei.
Persoanele care doresc sã le dãruiascã astfel de cãrþi pot face
acest lucru în perioada 5-31 martie, la Agenþia Teatrului
„Colibri”, de luni pânã sâmbãtã, între orele 10.00-13.00 ºi
16.00-19.00, iar duminica, în intervalul 10.00-13.00.

ProiectulProiectulProiectulProiectulProiectul
„„„„„Autorii sunt în salãAutorii sunt în salãAutorii sunt în salãAutorii sunt în salãAutorii sunt în salã”””””
continuã cu o piesãcontinuã cu o piesãcontinuã cu o piesãcontinuã cu o piesãcontinuã cu o piesã

de Andrei Ursude Andrei Ursude Andrei Ursude Andrei Ursude Andrei Ursu

„Pinocchio”„Pinocchio”„Pinocchio”„Pinocchio”„Pinocchio” ºi  ºi  ºi  ºi  ºi „Poveste japonezã”„Poveste japonezã”„Poveste japonezã”„Poveste japonezã”„Poveste japonezã”,,,,,
la Tla Tla Tla Tla Teatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”

Cazna gãsirii unui
manager „de cursã lungã”…
Casa de Culturã „Traian Deme-

trescu” a fost condusã timp de 13
ani de Alexandru Stuparu, dupã re-
zilierea contractului de manage-
ment al acestuia, în luna martie a
anului 2013, în funcþia de condu-
cere fiind numitã, pentru o vreme,
Ana-Maria Constantinescu, fost
consilier personal al primarului Lia
Olguþa Vasilescu. Aceasta a rãmas
„pe poziþie” pânã la organizarea
concursului pentru ocuparea
postului, între 22 august ºi 6 sep-
tembrie 2013, când s-a retras
subit, invocând motive personale,
de ordin medical. Însã nu unul, ci
trei concursuri au urmat!

De la 1 octombrie 2013, interi-
mar la conducerea instituþiei a fost

Astãzi, 5 martie, la ora 18.00, publicul îl întâlneºte la Fabrica de po-
veºti electroColibri pe Pinocchio, în spectacolul ce-i poartã numele, adap-
tare dupã Carlo Collodi, scenariul ºi regia Cristian Pepino, scenografia
Cristina Pepino, pe muzica lui Dan Bãlan. În distribuþie: Rodica Prisãca-
ru, Emanuel Popescu, Mugur Prisãcaru, Alla Cebotari, Geo Dinescu,
Iulia Cârstea, Adriana Ioncu.

Duminicã, 6 martie, la ora 11.00, este programat spectacolul „Poves-
te japonezã” de Ksenia Stoianovic, adaptare ºi regie Zivomir Jokovic,
scenografie  Eustaþiu Gregorian, cu muzica semnatã Alin Macovei-Mo-
raru. În distribuþie îi regãsim pe actorii Rodica Prisãcaru, Adriana Ioncu,
Daniel Mirea, Mugur Prisãcaru, Emanuel Popescu, Alla Cebotari ºi Ioni-
ca Dobrescu.

Biletele se pot procura de la Agenþia Teatrului „Colibri”, deschisã as-
tãzi  între orele 10.00-13.00 ºi 16.00-19.00, iar mâine, în intervalul 10.00-
13.00. Preþ bilet: 7 lei sau 10 lei, în funcþie de categoria locului.

Proiectul „Autorii sunt în salã”, dedicat spec-
tacolelor-lecturã în interpretarea actorilor Tea-
trului Naþional „Marin Sorescu”, continuã cu a
doua reprezentaþie programatã în 2016: „Nici
mãcar sfârºitul lumii?”, de Andrei Ursu. Aceasta
aduce în scenã, în regia lui Mircea Corniºteanu,
una dintre piesele câºtigãtoare ale Concursului
Internaþional de Dramaturgie Craiova, „DRAMA
2015”, realizat în parteneriat cu Universitatea din Cra-
iova. În distribuþie: Mircea Corniºteanu, Ilie Gheor-
ghe, Adrian Andone, Iulia Colan, Marian Politic, Geni
Andone, Tudorel Petrescu, Alexandru Boureanu, Ra-
luca Pãun ºi Anca Dinu. Spectacolul va fi prezentat
joi, 10 martie, de la ora 17.00, în Sala „Ion D. Sîrbu”,

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Dupã doi ani de mandat, Cosmin Dragoste re-
nunþã la funcþia de manager al Casei de Culturã
„Traian Demetrescu”. Acesta ºi-a înaintat demi-
sia cu data de 1 martie a.c., iar de ieri conducerea
interimarã este asiguratã de Luiza Mitu, pânã acum
referent IA în cadrul instituþiei. Deºi surprinzã-
toare pentru mulþi, decizia are la bazã motive per-
sonale, a declarat Cosmin Dragoste. Printr-o posta-
re explicativã pe pagina personalã Facebook, fãcu-
tã ieri, acesta a lãsat de înþeles cã problemele de
sãnãtate l-au determinat sã renunþe la funcþie.

Mesajele de încurajare ºi de felicitare pentru toa-
tã activitatea desfãºuratã n-au întârziat sã aparã,
fiind transmise inclusiv de managerii celorlalte in-
stituþii de culturã din Craiova. Cosmin Dragoste a
venit la conducerea Casei de Culturã „Traian De-
metrescu” dupã mai multe încercãri – neinspirate
sau eºuate – ale Primãriei municipiului Craiova
de a gãsi omul potrivit la locul potrivit. Rãmâne de
vãzut dacã scoaterea la concurs a postului va ge-
nera, din nou, alte dispute ºi discuþii, cum s-a în-
tâmplat în ultimii ani.

numit Cosmin Ionuþ Dragoste, lec-
tor la Catedra de Limbi Moderne din
cadrul Facultãþii de Litere a Univer-
sitãþii din Craiova. Tot el a câºtigat
concursul organizat la începutul lu-
nii ianuarie 2014, începând manda-
tul cu data de 1 februarie 2014. ªi
demisionând la 1 martie 2016…

„Nu cred cã existã în þarã sau în
strãinãtate instituþie de culturã cu

o asemenea activitate”
«A fost o decizie foarte dificilã,

care m-a costat o parte din mine.
Însã atunci când ajungi cu spatele
la zid, când burnout-ul te doboa-
rã, la propriu, este momentul strin-
gent sã îþi repoziþionezi prioritãþile
ºi sã iei hotãrâri. Oricât am cre-
zut, în toatã aceastã perioadã, cã
fizicul urmeazã psihicul în aceeaºi
mãsurã ºi cã este inepuizabil,

aveam sã fiu contrazis flagrant.
A face faþã pe mai multe fronturi,
fãrã clipe de rãgaz, în ciuda ori-
cãrei pasiuni puse, se rãzbunã, la
un moment dat. Sãnãtatea se pier-
de uºor ºi se reface greu. Iar eu,
atunci când ºtiu cã existã perico-
lul de a subperforma într-un do-
meniu, mã vãd nevoit sã renunþ.
Am ales sã-mi dedic întreaga forþã
ºi energie studenþilor mei dragi»,
a scris, ieri, pe pagina personalã
de Facebook, Cosmin Dragoste.

Totodatã, acesta a mulþumit edi-
lului Craiovei „pentru încrederea
acordatã ºi pentru colaborarea ire-
proºabilã din toatã aceastã perioa-
dã”, ca ºi colegilor de la Casa de
Culturã „Traian Demetrescu” pen-
tru eforturile lor. „TRADEM a
avut, în anul 2014, 655 de mani-
festãri, iar anul trecut, 752. Nu
cred cã existã în þarã sau în strãi-
nãtate instituþie de culturã cu o ase-
menea activitate. TRADEM este o
instituþie cu un potenþial imens, care
o sã fie valorificat ºi de acum îna-
inte. Mulþumesc tuturor prietenilor
mei de la celelalte instituþii de cul-

turã din Craiova, oltenilor care con-
tribuie zi de zi la configurarea iden-
titarã a brandului TRADEM”, a adã-
ugat Cosmin Dragoste (38 de ani).

Luiza Mitu are 31 de ani
ºi un doctorat în Filosofie

Director interimar al Casei de Cul-
turã „Traian Demetrescu” este, de
ieri, Mitu Elena Luiza (31 de ani),
referent în cadrul instituþiei din au-
gust 2014. Aceasta este absolventã
a Facultãþii de Litere ºi Arte a Uni-
versitãþii „Lucian Blaga” din Sibiu
(2008), a masterului „Literatura ro-
mânã în context european” la Uni-
versitatea din Craiova (2010) ºi are
un doctorat în Filosofie (studii trans-
disciplinare), cu o tezã sub coordo-
narea prof. Basarab Nicolescu, la Fa-
cultatea de Studii Europene din Cluj-
Napoca (2013). „În Craiova existã
o energie ºi un potenþial fantastic,
din toate punctele de vedere; cu voin-
þã, pasiune ºi multã muncã se pot
realiza lucruri extraordinare. Rãmâ-
neþi aproape de TRADEM! ªi, în ge-
neral, de tot ceea ce înseamnã cul-
turã!”, scrie, la rândul sãu, pe Face-
book Luiza Mitu, despre care Cos-
min Dragoste afirmã cã este „omul
de creaþie al TRADEM-ului”.

intrarea fiind liberã. „Autorii sunt în salã” este un
proiect menit sã încurajeze dramaturgia contempora-
nã româneascã, din dorinþa de a sensibiliza regizorii
aflaþi în cãutare de texte valoroase, precum ºi de a
atrage publicul cãtre creaþia dramaticã autohtonã. Pro-
iectul este destinat prezentãrii unor texte din drama-
turgia originalã româneascã a ultimilor ani.
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Preºedintele Franþei, Francois Hollande, a dat
asigurãri în timpul unei conferinþe de presã co-
mune cu Angela Merkel cã þara sa îºi “va res-

Preºedintele

Republicii

Moldova va fi

ales prin votul

direct al

cetãþenilor
Preºedintele Republicii

Moldova va fi ales prin votul
direct al cetãþenilor, a stabilit
ieri Curtea Constituþionalã de
la Chiºinãu, revenind la o
interpretare a Constituþiei
anterioarã anului 2000. În
ultimii 16 ani, preºedintele
Republicii Moldova a fost
desemnat de Parlament.
Instanþa constituþionalã a
ajuns la aceastã concluzie
dupã examinarea unei
sesizãri depuse de parla-
mentari din cadrul Partidu-
lui Liberal-Democrat
(PLDM), care au contestat
modificãrile aduse Consti-
tuþiei în anul 2000. Instanþa
a stabilit cã acele modifi-
cãri sunt neconstituþionale,
astfel cã legea fundamenta-
lã revine la forma anterioa-
rã anului 2000.

Fostul

preºedinte

brazilian Luiz

Inacio Lula da

Silva, reþinut

într-o anchetã

de corupþie
Fostul preºedinte brazilian

Luiz Inacio Lula da Silva a
fost reþinut, ieri, într-o
investigaþie vizând acte de
corupþie ºi spãlare de bani,
activitãþi asociate cu finanþa-
rea campaniilor electorale ale
Partidului Muncitorilor.
“Fostul preºedinte Lula da
Silva, în afara faptului cã era
liderul partidului, a fost
responsabil de procesul
decizional privind numirea
directorilor Petrobras; de
asemenea, a fost unul dintre
principalii beneficiari de pe
urma acestor infracþiuni”,
argumenteazã procurorii.
“Existã dovezi cã s-a îmbogã-
þit prin aceste infracþiuni ºi a
finanþat campaniile electorale
ale grupului sãu politic”,
precizeazã procurorii. Purtã-
torul de cuvânt al lui Lula da
Silva (preºedinte al Braziliei
în perioada 2003-2010) a
refuzat sã facã vreun comen-
tariu despre acuzaþii. Poliþia a
efectuat 33 de percheziþii în
cadrul investigaþiei, inclusiv
douã în Sao Bernardo do
Campo, unde locuieºte Lula
da Silva. Fundaþia fostului
preºedinte a dat asigurãri cã
Lula da Silva nu a comis
nicio ilegalitate.

Ucraina va avea nevoie de cel puþin încã 20 de ani
înainte sã adere la Uniunea Europeanã sau NATO,
considerã preºedintele Comisiei Europene (CE) Jean-
Claude Juncker, spulberând speranþele acestei foste
republici sovietice de aderare rapidã la blocul ºi alianþa
occidentale. Eforturi în vederea unei apropieri de
Uniune se aflã în centrul actualei crizei din fosta re-
publicã sovieticã, care a fost declanºatã de proteste
violente, în 2013, faþã de un refuz al fostului regim
prorus de a finaliza un acord de liber-schimb UE-Ucrai-
na. Acordul respectiv a fost, între timp, semnat ºi a
început sã fie implementat, iar UE acþioneazã pentru
ca cetãþenii ucraineni sã poatã vizita blocul european
fãrã vize. Oficiali ucraineni de rnag înalt ºi-au expri-
mat totodatã dorinþa ca þara sã devinã membrã a Uni-
unii. Însã preºedintele Comisiei Europene Jean-Clau-
de Juncker a declarat joi, într-un discurs pe care l-a
susþinut la Haga, cã “Ucraina nu va fi în mãsurã, în
mod clar, sã devinã membrã a UE în urmãtorii 20-25
de ani ºi nici a NATO”. Kievul s-a apropiat tot mai
mult de Alianþa Nord-Atlanticã în ultimii ani, dupã ce

Omul de afaceri Donald Trump
a fost vizat joi de atacuri repetate
atât din partea adversarilor sãi în
alegerile primare, într-o nouã dez-
batere televizatã, cât ºi a unor per-
sonalitãþi ale Partidului Republican,
care a intrat într-un rãzboi deschis
cu favoritul la învestiturã. Însã cei
trei rivali ai sãi - Marco Rubio, Ted
Cruz ºi John Kasich - s-au angajat
sã-l susþinã în cazul în care va
obþine învestitura Convenþiei repu-
blicane la Cleveland, în iulie, ceea
ce a slãbit în mod semnificativ
campania “oricine, dar nu Trump”
pe care unii conservatori încearcã
sã o organizeze. Dintre cei 17 can-
didaþi care au intrat în campanie,
doar patru au mai particpat, joi, la
cea de-a 11-a dezbatere, difuzatã
pe postul Fox News, al cãrei ton a
fost dat de intrarea în joc printr-o
aluzie obscenã a miliardarului.
Marco Rubio l-a ironizat pe Trump
din cauza presupuselor sale mâini
mici, iar acesta a þinut sã asigure
auditoriul declarând, spre conster-
narea generalã, cã “vã garantez cã
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pecta promisiunea” de a primi 30.000 de imi-
granþi. Hollande a spus cã Franþa îºi va respec-
ta acest anagajament fãcut faþã de Uniunea Eu-

ropeanã, subliniind am-
ploarea pe care o ia
drama umanitarã din
regiunea sirianã Alep.
“Este vorba, de aseme-
nea, de o dorinþã de a
ajuta populaþiile civile,
întrucât ceea ce se în-
tâmplã reprezintã o dra-
mã umanitarã. Alep este
o dramã umanitarã, iar
responsabilii ei vor fi ju-
decaþi aspru dacã
aceasta continuã”, a
spus preºedintele Fran-
þei. Francois Hollande a
mai declarat cã “Fran-
þa ºi Germania lucrea-

zã în acelaºi spirit ºi cu aceeaºi voinþã” pentru
a face faþã crizei migraþiei. La jumãtatea lunii
februarie, premierul francez, Manuel Valls, a
criticat în timpul unei deplasãri în Germania
politica de primire a refugiaþilor susþinutã de
Berlin. Totodatã, Marea Britanie a decis sã de-
blocheze 22 de milioane de euro în cursul anu-
lui 2016 pentru a ajuta Franþa sã gestioneze cri-
za imigranþilor de la Calais. “Marea Britanie va
aloca 22 de milioane de euro anul acesta pentru
gestionarea crizei imigranþilor de la Calais”, se
aratã într-un comunicat difuzat dupã summitul
franco-britanic desfãºurat la Amiens. Reuniu-
nea s-a desfãºurat în prezenþa premierului bri-
tanic, David Cameron, ºi a preºedintelui Fran-
þei, François Hollande. “Suma va fi alocatã in-
frastructurilor prioritare de securitate din zona
terminalului de la Calais, pentru susþinerea acti-
vitãþilor forþelor de ordine franceze, dar ºi pen-
tru amenajarea centrelor de imigranþi”, preci-
zeazã comunicatul.

Partidul Republican intrã într-un adevãrat rãzboi
cu candidatul la preºedinþia SUA Donald Trump

nu e nicio problemã”. “Nu aþi an-
gajat vreodatã pe cineva în viaþa
dumneavoastrã. Eu am angajat zeci
de mii de persoane”, i-a replicat
Trump, în defensivã, în contextul
în care începe sã fie atacat prin
publicitate negativã în Florida,
unde urmeazã sã aibã loc alegeri
pe 15 martie. “Vã amintiþi de vod-
ca Trump sau de fripturile
Trump?”, i-a replicat Marco Ru-
bio, dupã ce Donald Trump l-a
numit “micul Marco”. Moderatori
ºi rivali au insistat, în timpul emi-
siunii, asupra contradicþiilor ºi im-
pasurilor favoritului, care nu reu-
ºeºte sã-i convingã pe toþi conser-
vatorii cã este unul de-ai lor. ªi mai
grav, în ochii republicanilor a în-
ceput sã aparã o îndoialã în legã-
turã cu poziþia sa exactã asupra
imigraþiei clandestine. Donald
Trump ar fi declarat pentru The
New York Times (NYT), într-o
întâlnire “off records”, cã ar fi fle-
xibil în privinþa sorþii imigranþilor
clandestini, pe care a promis, în
mod public, cã-i va expulza. Supus

unor presiuni din toate pãrþile, el a
refuzat în mai multe rânduri sã au-
torizeze cotidianul sã difuzeze în-
registrarea. Însã Donald Trump a
insistat asupra calitãþilor sale de
“leader” ºi asupra pragmatismului
sãu. El ºi-a schimbat, în direct,
poziþia faþã de puºtile de asalt - pe
care vrea sã le interzicã - ºi în pro-
blema eliberãrii de vize strãinilor
înalt calificaþi - al cãror numãr vrea
sã-l creascã. “Am un nucleu foarte
solid”, a dat el asigurãri, “dar nu
am vãzut niciodatã pe cineva sã reu-
ºeascã fãrã un anumit grad de fle-
xibilitate”. “Încerc în continuare sã
evit genul de confruntãri pe care
le-am vãzut pe scenã. Oamenii îmi
spun, peste tot unde mã duc, cã eu
sunt adultul pe scenã”, a declarat
el. Dezbaterea a avut loc dupã o zi
agitatã în Partidul Republican, în
care pãrerile sunt împãrþite în pri-
vinþa ascensiunii magnatului în do-
meniul imobiliar. El a obþinut victo-
rii în urma a zece dintre cele 15 con-
sultãri organizate începând de la 1
februarie ºi pânã în prezent. Ca-

lendarul alegerilor primare a fost
conceput astfel ca, începând din
15 martie, candidatul care se va
clasa primul sã fie aproape sigur
cã va obþine învestitura. Cea mai
mare parte a statelor ca Florida vor
atribui toþi delegaþii lor învingãto-
rului, ceea ce va consolida în mod
exponenþial orice avans cãtre ma-
joritatea absolutã necesarã. În con-
textul în care timpul preseazã, can-
didatul republican la preºedinþie în
2012 Mitt Romney a trecut în frun-
tea contraofensivei ºi a renunþat la
rezerve, într-un discurs copleºitor,
joi. “Donald Trump este un ºarla-
tan, un impostor. Promisiunile lui
nu valoreazã mai mult decât o di-
plomã a Universitãþii Trump. El îi
considerã pe americani naivi”, a
denunþatt el, în Utah. Romney a
insistat asupra personalitãþii mili-
ardarului, asupra “lipsei de onesti-
tate”, “lãcomiei”, “misoginismului”
ºi vulgaritãþii favoritului în cursa
republicanã pentru obþinerrea în-
vestiturii în alegerile prezidenþiale
de pe 8 noiembrie.

Jean-Claude Juncker: Ucraina va fi în mãsurã sã adere la UE ºi NATO abia peste 20-25 de ani
Rusia a anexat Peninsula ucraineanã Crimeea (sud)
în 2014 ºi în contextul în care se confruntã, de atunci,
cu o rebeliune separatistã prorusã în regiunea Don-
bas (est). Ucraina a gãzduit anul trecut exerciþii mili-
tare NATO, într-un adevãrat spectacol de forþã îm-
potriva redutabilului sãu vecin de la est. Moscova a
denunþat în mod repetat extinderea cãtre est a Alian-
þei militare occidentale drept o ameninþare la adresa
securitãþiii sale. Rusia a ocupat Crimeea, unde se aflã
o bazã navalã rusã extrem de importantã, la Marea
Neagrã, dupã ce ucrainenii l-au îndepãrtat de la pute-
re pe fostul preºedinte prorus Viktor Ianukovici. Jun-
cker a fãcut aceste declaraþii în contextul în care Olanda
urmeazã sã se pronunþe în aprilie, în cadrul unui refe-
rendum, asupra acordului de liber schimb dintre UE
ºi Ucraina. Preºedintele Comisiei a apreciat cã unii
dintre olandezi au înþeles în mod greºit acest acord
drept un prim pas cãtre aderarea fostei republici so-
vietice la blocul european. Comisia joacã un rol de
prim-plan în negocierile de aderare ale þãrilor care
aspirã sã devinã membre ale Uniunii.
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Consiliul de Administraþie al MERCUR S.A., cu sediul social în Craio-
va – Calea Unirii nr. 14, judeþul Dolj, înregistratã la Oficiul Registrului
Comerþului de pe lângã Tribunalul Dolj sub nr. J16/91/1991, C.U.I.
2297960, întrunitã în ºedinþã în data de 02.03.2016 , în temeiul art. 111 si
113 din Legea nr. 31/1990, republicatã ºi modificatã, ale Legii nr. 297/
2004, Regulamentelor A.S.F. ºidispoziþiilor Actului constitutiv,

convoacã în data de 04.04.2016,la sediul societãþii, ADUNAREA GE-
NERALÍ A ACÞIONARILOR, la care vor fi îndreptãþiþi sã participe ºi
sã voteze acþionarii înregistraþi la sfârºitul zilei de 22.03.2016 (conside-
ratã ca datã de referinþã) – astfel :

la ora 1100 – în ºedinþã ORDINARÃ – cu urmãtoarea ORDINE DE ZI:
1. Prezentarea ºi aprobarea situaþiilor financiare ale anului 2015, pe

baza raportului Consiliului de Administraþieºi a Raportului Auditorului
Financiar.

2. Aprobarea repartizãrii profitului net aferent exerciþiului finan-
ciar al anului 2015  conform propunerii Consiliului de Administraþie al
societãþii.

3. Aprobarea descãrcãrii de gestiune a administratorilor pentru activi-
tatea desfãºuratã în exerciþiul financiar al anului 2015.

4. Prezentarea ºi aprobarea B.V.C. pentru anul 2016.
5. Aprobarea nivelului indemnizaþiilor lunare cuvenite membrilor Con-

siliului de Administraþie al societãþii începând cu luna mai 2016.
6. Aprobarea limitei asigurãrii de rãspundere profesionalã pentru mem-

brii Consiliului de Administraþie al societãþii.
7. Aprobarea datei de 21.04.2016 ca datã de înregistrare  ºi a datei de

20.04.2016 ca ex date.
8. mputernicirea Preºedintelui Consiliului de Administraþie, cu posibi-

litatea de înlocuire de cãtre Directorul General,  sã îndeplineascã toate
formalitãþile legale, sã semneze toate actele juridice necesare pentru de-
punerea hotãrâriI A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerþului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj, spre a fi menþionatã în registru ºi publicatã  în Moni-
torul Oficial al României, precum ºi toate actele juridice necesare pentru
ducerea la îndeplinire a acestei hotãrâri.

ºi la ora 1200 – în ºedinþã EXTRAODINARÃ – cu urmãtoarea ORDI-
NE DE ZI :

1. Aprobarea contractãrii unei facilitãþi de credit revolving sub for-
ma unui avans în contul curent în sumã de 8.000.000 RON de la RAIF-
FEISEN BANK S.A. în scopul finanþãrii/refinanþãrii T.V.A.-ului aferent
proiectului de  investiþii „Modernizarea clãdirii Centrului Comercial
Mercur”.

2. Aprobarea constituirii urmãtoarelor garanþii în vederea garantãrii
creditului :

a) ipoteca mobiliarã asupra conturilor societãþii;
b) ipoteca mobiliarã asupra creanþelor rezultate din T.V.A.-ul de recu-

perat aferent proiectului de investiþii „Modernizarea clãdirii Centrului
Comercial Mercur”, încasate în contul colector deschis la RAIFFEISEN
BANK S.A.

3. Împuternicirea domnul RADUT DUMITRU, in calitate de  DIREC-
TOR GENERAL al societatii, sa semneze in numele si pe seama societa-
tii contractul de credit, contractul de ipoteca mobiliara asupra conturilor,
contractul de ipoteca mobiliara asupra creantelorrezultate din T.V.A.-ul
de recuperat aferent proiectului de investiþii, precum si orice alte inscri-
suri/declaratii necesare pentru ca aceste documente sa angajeze in mod
valabil societatea in aceste operatiuni.

4. Mandatarea Consiliului de Administraþie al societãþii pentru a de-
cide ºi a aproba toate elementele si documentele prin care se vor pune in
aplicare hotãrârile menþionate la punctele 1 si 2 inclusiv, fãrã a se limita
la, dobânda anualã maximã, durata maximã, graficele de rambursare si
dobânzile, precum si orice alte documente care sunt necesare în legãtura
cu exercitarea de cãtre societate a tuturor drepturilor ºi îndeplinirea tu-
turor obligaþiilor sale rezultând din sau în legãtura cu aceasta operaþiune
de finanþare in limita sumei de 8.000.000 RON.

5. Ratificarea împrumuturilor de la companii afiliate acþionarului ma-
joritar aprobate de cãtre Consiliul de Administraþie pânã la data prezen-
tei A.G.E.A.

6. Închiderea  punctului de lucru al societãþiisituat în Craiova, Strada
Mihai Viteazul, bl. 5, parter începând cu data de 01.05.2016.

7. Împuternicirea Preºedintelui Consiliului de Administraþie, cu posi-
bilitatea de înlocuire de cãtre Directorul General,  sã îndeplineascã toa-
te formalitãþile legale, sã semneze toate actele juridice necesare pentru
depunerea hotãrârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerþului de pe
lângã Tribunalul Dolj, spre a fi menþionate în registru ºi publicate  în
Monitorul Oficial al României, precum ºi toate actele juridice necesare
pentru ducerea la îndeplinire a acestor hotãrâri.

Acþionarii reprezentând singuri sau împreunã 5% din capitalul social
(conform Regulamentului A.S.F. 6/2009) au dreptul de a introduce puncte

pe ordinea de zi a adunãrilor generale, cu condiþia ca fiecare punct sã fie
însoþit de o justificare/proiect de hotãrâre propus spre adoptare de adu-
narea generalã, precum ºi dreptul de a prezenta proiecte de hotãrâre
pentru punctele incluse/propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunãrii
generale. Acþionariiîºi pot exercita aceste drepturi în termen de cel mult
15 zile de la data publicãrii convocãrii A.G.A. Fiecare acþionar are drep-
tul de a adresa întrebãri privind punctele înscrise pe ordinea de zi a adu-
nãrilor generale. Societatea poate rãspunde inclusiv prin postarea rãs-
punsului pe website-ul propriu, la secþiuneaîntrebãri frecvente.

Drepturile menþionate mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin ser-
vicii de curierat, pe adresa MERCUR S.A. – Craiova, Calea Unirii nr.14,
judeþul Dolj, cu menþiunea ”pentru Adunarea Generalã a Acþionarilor
din data de 04/05.04.2016” sau prin mijloace electronice – la adresa offi-
ce@mercurcraiova.ro.

Pentru identificarea persoanelor, acþionarii  care fac propuneri pentru
completarea ordinii de zi, vor anexa solicitãrii urmãtoarele documente
care sã le ateste identitatea : pentru persoanele fizice – act de identitate
ºi pentru persoanele juridice – actul de identitate al reprezentantului le-
gal, însoþit de dovada calitãþii de reprezentant legal, respectiv certificat
constatator eliberat de registrul comerþului, prezentat în original sau în
copie conformã cu originalul sau orice alt document, în original sau în
copie conformã cu originalul, emis de cãtre o autoritate competentã din
statul în care acþionarul este înmatriculat legal, care îi atestã calitatea
de reprezentant legal. Documentele care atestã calitatea de reprezen-
tant legal al acþionarului – persoanã juridicã vor fi emise cu cel mult 3
luni înainte de data publicãrii convocatorului A.G.A. Documentele care
atestã calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbã strãinã, alta
decât englezã, vor fi însoþite de o traducere – în limba englezã sau româ-
nã – realizatã de un traducãtor autorizat.

Aceleaºi documente se vor depune ºi de cãtre acþionarii care adresea-
zã întrebãri Consiliului de Administraþie.

Materiale care vor fi supuse dezbaterii pot fi consultate sau procurate,
contra cost, de la sediul MERCUR S.A. din Craiova – Calea Unirii nr.14,
judeþul Dolj sau pe website-ul oficial al societãþii (www.mercurcraiova.-
ro) începând cu data de 03.03.2016.

Acþionarul – persoanã fizicã poate participa la ºedinþele A.G.A. în
nume propriu sau prin reprezentare, pe bazã de împuternicire specialã
sau generalã - încredinþatã altui acþionar al  MERCUR S.A. sau altei
persoane decât acþionarii. Acþionarul – persoanã juridicã poate participa
la ºedinþele A.G.A. prin reprezentantul sãu legal sau prin altã persoanã
împuternicitã de cãtre reprezentantul legal al acþionarului respectiv.

Formularele de împuterniciri speciale vor fi puse la dispoziþiaacþio-
narilor de la data de 03.03.2016, la Oficiul Juridic – Acþionariat al MER-
CUR S.A. ºi pe website-ulsocietãþii (www.mercurcraiova.ro).

Împuternicireile speciale ºi generale vor fi depuse, în original, la MER-
CUR S.A. (prin registraturã sau corespondenþã), pânã cel mai târziu la
data de 02.04.2016, ora 1100; în situaþiadepãºirii acestui termen, acestea
nu vor fi luate în considerare.

De la data de 03.03.2016, vor fi puse la dispoziþiaacþionarilor, la Ofi-
ciul Juridic - Acþionariat al MERCUR S.A. ºi pe website-ulsocietãþii
(www.mercurcraiova.ro), procedura de vot prin corespondenþãºi buleti-
nul de vot în baza cãruia acþionarii au posibilitatea de a vota prin cores-
pondenþã. Acþionarii care vor opta pentru votul prin corespondenþã sunt
obligaþi sã depunã buletinele de vot, în original, la MERCUR S.A. (la
registratura societãþii sau prin corespondenþã), pânã cel mai târziu la data
de 02.04.2016, ora 1100.

Participarea acþionarilor la ºedinþã va fi permisã numai pe baza bule-
tinului/cãrþii de identitate – pentru persoanele fizice, iar pentru persoa-
nele juridice - ºi în baza dovezii calitãþii de reprezentant legal/împuter-
nicit. În situaþia persoanelor juridice/fizice reprezentate, mandatarii vor
prezenta ºi copia împuternicirii speciale sau a împuternicirii generale,
dupã caz.

În cazul în care, la data de 04.04.2016 nu se va întruni cvorumul
necesar desfãºurãriiºedinþei A.G.O.A. în condiþiile legii ºi ale Actului con-
stitutiv al societãþii – respectiv prezenþaacþionarilor care deþin împreunã
cel puþin 1/2 din capitalul social – ºedinþa ORDINARÃ a A.G.A. se va
desfãsura la data de 05.04.2016 (a doua convocare), cu aceeaºi ordine de
zi, în acelaºi loc ºi la aceeaºi orã precizate în prima convocare.

În cazul în care, la data de 04.04.2016, nu vor fi ntrunitecondiþiile de
cvorum necesare desfãºurãriiºedintei A.G.E.A. în condiþiile legii ºi ale
Actului constitutiv al societãþii – respectiv prezenþaacþionarilor care de-
þinîmpreunÎ cel puþin 3/4 din capitalul social – ºedinþa EXTRAODINA-
RÃ a A.G.A. se va desfãºuran data de 05.04.2016 (a doua convocare), cu
aceeaºi ordine de zi, în acelaºi loc ºi la aceeaºi orã precizate pentru pri-
ma convocare, la a doua convocare adunarea fiind valabil întrunitã dacã
sunt prezenþiacþionari care deþin împreunã 1/2 din capitalul social.
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Anunþul tãu!
CONVOCARE. Consiliul de admi-

nistraþie al Bãncii Cooperatiste Mihai Vi-
teazu Craiova, intrunit in sedinþa din
data de 15.02.2016, convoacã Aduna-
rea Generalã  pentru data de 07 aprilie
2016 orele 11,00  în sala de conferinþe
Hotel Flormang din Craiova, Calea Se-
verinului cu urmãtoarea ordine de zi: 1.
Raportul consiliului de administraþie
privind activitatea desfãºuratã ºi rezul-
tatele economico-financiare obþinute în
anul 2015; 2. Raportul auditorului finan-
ciar cu privire la constatãrile fãcute cu
ocazia exercitãrii mandatului sãu în anul
2015 ºi la concluziile rezultate în urma
verificãrii bilanþului contabil ºi a contu-
lui de profit ºi pierderi; 3. Aprobarea si-
tuaþiilor financiare ale bãncii coopera-
tiste pe anul 2015, a modului de repar-
tizare a profitului, precum ºi fixarea di-
videndului; 4. Aprobarea bugetului de
venituri ºi cheltuieli pe anul 2016; 5.
Aprobarea remuneraþiei cuvenite mem-
brilor consiliului de administraþie pen-
tru exerciþiul financiar al anului 2016; 6.
Descãrcarea de gestiune a membrilor
consiliului de administraþie; 7.Aproba-
rea ipotecãrii sau gajãrii sediului social
al bãncii cooperatiste ºi/sau a sediilor
secundare ale acesteia, în cazul con-
tractãrii unor împrumuturi, în confor-
mitate cu reglementãrile emise de CRE-
DITCOOP; 8. Desemnarea unui mem-
bru al consiliului de administraþie sã
efectueze formalitãþile legale ce se im-
pun pentru înregistrarea,menþionarea
sau publicarea hotãrãrilor adoptate de
adunarea generalã la registrul comer-
þului. 9. Ratificarea Hotãrârilor Consiliu-
lui de administraþie luate în cursul anu-
lui 2015; 10. Aprobarea vânzãrii unor ac-
tive ale bãncii cooperatiste; 11. Apro-
barea programului de investiþii pe anul
2016; 12. Adoptarea Hotãrârii adunãrii
generale. Dacã la prima convocare nu
sunt îndeplinite condiþiile  legale ºi sta-
tutare pentru desfãºurare, Adunarea
Generalã va avea loc în ziua de 08 apri-
lie 2016 în  acelaºi loc ºi la aceeaºi orã.
Preºedintele  Consiliului de administra-
þie Vasile Neacºu.

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.

Anunþul tãu!
Cãminul pentru persoane Vârst-

nice Craiova organizeazã în data de
04.04.2016 concurs de ocupare a
postului pe perioadã nedeterminatã
de casier – 1 post. Condiþiile de par-
ticipare ºi bibliografia sunt afiºate la
sediul instituþiei: Craiova, str. Tabaci,
Nr. 3. Relaþii suplimentare la telefon:
0251/533.578. int 104.

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.

OFERTE SERVICIU
Angajez vânzãtoare
Electroputere Mall. Te-
lefon: 0771/780.018.
ANGAJEZ barmaniþã
Podari la Giubanu. Te-
lefon: 0765/581.416.
Salon de înfrumuse-
þare angajeazã per-
soanl frizerie - coafu-
rã, manichiurã - pedi-
chiurã, cosmeticã. Te-
lefon: 0764/125.224.

CERERI SERVICIU
Pensionar serios
asigur pazã locuinþã
contra cazare indife-
rent localitatea. Tele-
fon: 0748/313.683.
Ionescu Nicolae doresc
sã fiu angajat la un pa-
tron cu maºina proprie,
marca Espero. Tele-
fon: 0760/084.961.

DOAMNÃ serioasã,
cu experienþã în strãi-
nãtate, caut familie
pentru menaj - îngriji-
re bãtrân ºi copil. Rog
seriozitate. Telefon:
0770/505.596.
Îngrijesc ºi fac me-
naj la persoane în
vârstã. Telefon:
0767/323.821.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la
domiciliu Telefon:
0 2 5 1 / 4 4 6 . 5 3 5 ;
0760/071.644.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã în
Bucureºti (zona
Dristor). Telefon:
0724/167.883.
Vând garsonierã Bu-
cureºti, ªoseaua Pan-
duri (vis-a -vis de Spi-
talul Clinic Panduri) Te-
lefon: 0741/072.812.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Filiaºi - apartament 2
camere, central, etaj 1.
Telefon: 0758/883.182
Vând apartament 2
camere - parter Ni-
colae Titulescu, preþ
200.000 lei. Telefon:
0744/581.777.
Vând apartament 2
camere în Sinaia. Te-
lefon: 0722/963.871.
Amaradiei 2 camere de-
comandate etaj 1. Tele-
fon: 0763/857.756.
Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentralã,
coloanã apã sepa-
rat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. Telefon: 0746/
660.001.

3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4
camere, bilateral, ul-
tracentral. Telefon:
0721/290.286.
Vând apartament 3
camere decomanda-
te Brazdã parter. Te-
lefon: 0762/280.739.

CASE
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + dependinþe,
apã curentã, canali-
zare la poartã, teren
4300 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile
superîmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.
Vând casã 250 mp
ºi curte 500 mp re-
novatã, în localitatea
Segarcea. Telefon:
0764/366.984.
Casã bãtrânescã (ne-
locuibilã) sat Dobromi-
ra, 3700 mp. 25000 lei,
negociabil Telefon:
0744/648.927; 0741/
197.391.
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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.

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.

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”!

Vând casã comuna
Periºor,  cadastru, te-
ren 2000 mp, fântâ-
nã în curte, vie, pomi
fructiferi + Anexe,
zonã centralã. Tele-
fon: 0751/035.819;
0730/366.954.
VÂND casã, cartier
Romaneºti, str. Bu-
cura, nr. 86A. Tele-
fon: 0761/449.236.
Proprietar vând casã
nouã Bordei + 700
m.p. curte, vie + pomi
sau schimb cu apar-
tament + diferenþã. Te-
lefon: 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 negociabil. Tele-
fon: 0251/418.864.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000 Euro.
Telefon: 0722/297.009.
Vând casã boie-
reascã mare - cen-
tral, pretabilã clinicã,
pensiune, firmã. Te-
lefon: 0741/219.483.

TERENURI
Vând teren agricol
2,65 ha pe raza
comunei Mârºani,
cadastru, taxe la
zi, preþ 3000 euro/
ha. Telefon: 0766/
694.623
Vând teren intravilan
Craiova 700 mp. Te-
lefon: 0745/791.801.
Vând – sau schimb
teren intravilan
4300 mp la 10 km
de Craiova, cadas-
tru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
VÂND teren împrej-
muit zona Selgros,
750 mp, 22 Euro/
mp. Telefon: 0729/
170.160.
Vând teren Lot 500
mp Craiova - Cartier
ªimnicu de Jos la DJ
– cadastru. Telefon:
0744/563.823.
7000 mp, Bodãeºti
(Melineºti) deschide-
re 270 m. Telefon:
0770/842.054.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.

Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua
Naþionalã Craiova-
Bechet, localitatea
Secui. Preþ conve-
nabil. Telefon: 0764/
214.269.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000
Euro. Telefon: 0752/
641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ;
0744/563.640.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând auto Vol-
kswagen Golf 4 din
2002, înmatriculat în
România, benzinã.
Detalii la telefon:
0768/954.944.
RENAULT Fluence,
noiembrie 2010,
60.000 km, 110 CP,
benzinã, unic pro-
prietar, 6.800 Euro,
echipare full-option.
Telefon: 0727/
620.091.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar- de
nouã, super întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; -
An fabricatie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzina; Euro 4;
- Aer Conditionat; 6
airbaguri; - Geamuri
Electrice; Inchidere
centralizata; ABS;
Servodirectie; Xe-
non; - Interior recaro;
Pret 2700 Euro, ne-
gociabil. Relatii la te-
lefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând car bãtrânesc,
original, stare foarte
bunã, pretabil tera-
se, grãdini. Telefon:
0729/033.903.
Vând vacã gestan-
tã 9 luni ºi viþele
Holstein de 1 ºi 1,5
ani. Telefon: 0251/
318.736; 0765/
742.894.
Vând 8 jaluzele me-
talice (4 gri ºi 4
albe). Telefon:
0251/452.233.
Vând radio MPT
Sony 4x45w, USB,
telecomandã, în ga-
ranþie. Telefon: 0723/
984.309.
Vând 1 loc de veci Ci-
mitir Lascãr Catargiu
- Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând COMBINÃ
CP.12 ºi LADA 1025
(eventual suban-
samble). Telefon:
0730/304.591.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând maºinã de cu-
sut Ileana, maºinã
Singer, casã de mar-
cat Samsung pentru
firme. Telefon: 0727/
884.205.

Vând robot (PLANE-
TARIA) 3 funcþii mar-
cã germanã, hainã
de piele de cãprioa-
rã nouã lungã ºi
Mouline  pentru cu-
sut goblen. Telefon:
0752/236.667.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pan-
tofi militari noi piele
negru, piese Dacia
noi, calculator instrui-
re copii prin televo-
zor, telefon Eboda
sigilat, piei bovinã ºi
oaie vopsite. Telefon:
0735/445.339.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu  20
litri noi, reductor oxi-
gen sudurã, alterna-
tor 12vV nou, arzã-
toare gaz sobã D
600.  Telefon: 0251/
427.583.
Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse, bocanci
din piele mãrimea 43
îmblãniþi. Telefon:
0771/385.734.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Tele-
fon: 0351/459.314.
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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.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 5 martie 2016
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Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã
ora 16.00.
Vând bicicletã copiii
cu 3 roþi - 60 lei ne-
gociabil, cãruþ copil
sport - 50 lei. Telefon:
0351/181.202.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând maºini de tri-
cotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând cadru meta-
lic inox nou pentru
handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.

Calorifere fontã – 10
lei elementul, televi-
zor color Philips 100
lei, bicicletã copii 50
lei, 2 gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circu-
lar. Preþ bun. Telefon:
0745/589.825.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Tele-
fon: 0720/231.610.
Vând loc de veci
cimitirul Sineasca
– Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon:
0764/271.285.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez duplex P+1
cu 9 camere, cu 1 ha
teren Brãdeºti. Tele-
fon: 0744/530.451.

Închiriez garsonierã
(Doljana). Telefon:
0770/413.319; 0745/
693.827.
Închiriez camere la
casã (zona Brestei).
Telefon 0762/484.755;
0351/464.628.
Închiriez apartament
3 camere mobilat cu
centralã, zona A,
Ciupercã, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0251/
510.581.
Uscãtorie Bloc O 14
str. Spania. Telefon:
0752/508.508.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restaurant 50
locuri (Piaþa Gãrii). Te-
lefon: 0744/629.775.
MATRIMONIALE
Domn serios cu lo-
cuinþã lângã Craiova
caut doamnã serioa-
sã pentru prietenie,
cãsãtorie. Telefon:
0763/722.683.
Domn, 44 - servici,
permis auto, doresc
doamnã cu locuinþã
fãrã obligaþii, pentru
cãsãtorie. Telefon:
0764/816.927.

Caut doamnã se-
rioasã  vârsta 45-55
ani pentru prietenie -
cãsãtorie. Telefon:
0785/103.411.
Sãgetãtor 62 ani vã-
duv, pensionat 1,80/
85, plãcut, doresc
doamnã 55-62 ani,
cu locuinþã. Telefon:
0720/ 582.934.

DIVERSE
Menajerã pentru cu-
rãþenie generalã
apartament, o zi /
sãptãmânã. Vârsta
peste 50 ani din Cra-
iova. Telefon: 0727/
226.367.
Singura argintãrie
din Craiova, situatã în
ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon:
0351/423.493.
Caut 2 persoane se-
rioase pentru amena-
jarea unei grãdini. Te-
lefon: 0727/884.205.

PIERDERI
EUGAND SRL de-
clarã pierdut certifi-
cat constatator de la
punct de lucru. Se
declarã nul.

DECESE
Cu sufletele cernite
de durere, familia
anunþã decesul celui
ce a fost fiu, soþ  ºi
tatã de neînlocuit,
BOJIN LIVIU. A ple-
cat pe un drum fãrã
întoarcere atunci
când aveam cea mai
mare nevoie de el, lã-
sându-ne cu inimile
zdrobite de durere.
Înmormântarea va
avea loc duminicã,
6.03.2016, ora 12.00,
în comuna Carpen,
sat Cleanov.  Ne vom
ruga pentru odihna
sufletului sãu cald ºi
bun! Nu-l vom pu-
tea uita niciodatã, iar
de acolo de unde
este, sã ºtie cã îl iu-
bim ºi sã vegheze
asupra noastrã! Re-
grete eterne!

CONDOLEANÞE
Consiliul Local
Carpen ºi Primãria
Comunei Carpen
anunþã cu durere
decesul celui ce a
fost Viceprimar
BOJIN LIVIU, om
de aleasã þinutã
moralã ºi un coleg
deosebit. Dumne-
zeu sã-l odihneas-
cã în rândul celor
drepþi! Pioasã adu-
cere aminte!
Primarul Comunei
Carpen anunþã cu
durere ºi cu ochii
plini de lacrimi înce-
tarea din viaþã a ce-
lui ce a fost coleg de
nãdejde ºi nepreþuit,
Viceprimar BOJIN
LIVIU. Sunt alãturi
de familia îndoliatã
ºi transmit întreaga
compasiune! Fie ca
Bunul Dumnezeu
sã-l aibã în pazã ºi
sã-i odihneascã su-
fletul bun în liniºtea
Sa veºnicã!
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Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
13:00 – FOTBAL – Liga a II-a: CSM

Rm. Vâlcea – Gaz Metan Mediaº /
15:30 – HANDBAL (M) – Cupa EHF:
Dinamo – Aalborg / 18:00, 20:30 –
FOTBAL – Liga I: CSMS Iaºi – CFR
Cluj, Astra – Viitorul.

DIGI SPORT 2
9:00 – TENIS (F) – Openul Ma-

laeziei: semifinale / 15:00 – TENIS
(M) – Cupa Davis, la Arad, ziua a
2-a: România – Slovenia, meciul
de dublu / 17:00 – FOTBAL Spa-
nia – Primera Division: Real Ma-
drid – Celta Vigo / 19:00 – FOT-
BAL Italia – Serie A: Verona –
Sampdoria / 21:00 – TENIS (F)
– Turneul de la Monterrey,
în Mexic: ziua a 5-a.

DIGI SPORT 3
12:30 – VOLEI (F) – Divi-

zia A1: Dinamo – CSM Bucu-
reºti / 18:00 – FOTBAL Franþa
– Ligue 1: Paris SG – Montpel-
lier / 20:00 – HANDBAL (M) –
Liga Campionilor: Vardar Skopje –
Montpellier / 21:30 – FOTBAL
Spania – Primera Division: Getafe –
Sevilla.

DIGI SPORT 4
16:30 – VOLEI (M) – Divizia A1: ªtiinþa

Explorãri Baia Mare – Municipal Zalãu / 19:15
– FOTBAL Spania – Primera Division: Villar-
real – Las Palmas / 21:45 – FOTBAL Italia –
Serie A: Napoli – Chievo.

DOLCE SPORT 1
13:00 – FOTBAL – Liga a II-a: CSM Rm.

Vâlcea – Gaz Metan Mediaº / 15:30 – HAND-
BAL (M) – Cupa EHF: Dinamo – Aalborg /
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: CSMS Iaºi
– CFR Cluj, Astra – Viitorul.

DOLCE SPORT 2
17:00 – FOTBAL Spania – Primera Divisi-

on: Real Madrid – Celta Vigo / 19:30 – FOT-
BAL Anglia – Premier League: Watford – Lei-
cester / 21:30 – FOTBAL Spania – Primera
Division: Getafe – Sevilla.

*Dolce Sport nu a oferit informaþii ºi de-
spre programul celorlalte douã canale, 3 ºi 4.

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT

EUROSPORT 1
10:15 – SCHI ALPIN (M) – Cupa Mondia-

lã, la Kranjska Gora, în Slovenia / 11:30 –
SCHI ALPIN (F) – CM, la Jasna, în Slovacia /
12:30 – BIATLON (M) – Campionatul Mon-
dial, la Oslo, în Norvegia / 14:45, 17:00,
19:30 – FOTBAL Anglia – Premier League:
Tottenham – Arsenal, Manchester City –
Aston Villa, Watford – Leicester / 22:00, 22:45
– SCHI FOND (F, M) – CM, la Canmore, în
Canada.

EUROSPORT 2
10:45 – COMBINATA NORDICÃ (M) –

Cupa Mondialã, la Schonach, în Germania /
13:00 – SNOWBOARD – CM FIS, la Vey-
sonnaz, în Elveþia / 14:30 – COMBINATA
NORDICÃ (Gundersen) – CM, la Schonach /
15:15 – CICLISM – Cursa “Strade bianche”,
în Italia / 16:30, 19:30 – FOTBAL Germania

– Bundesliga: Wolfsburg –
Monchengladbach, Dort-
mund – Bayern Munchen.

LOOK TV
18:00 – FOTBAL – Liga

I: CSMS Iaºi – CFR Cluj /
21:00 – FOTBAL Belgia –
Pro League: Bruges – Sint
Trindense / 0:15 – FOTBAL
Argentina – Primera Divisi-
on: Gimnasia la Plata – San
Lorenzo.

LOOK PLUS
20:30 – FOTBAL – Liga

I: Astra – Viitorul.
Duminicã

DIGI SPORT 1
11:00 – FOTBAL – Liga

a II-a: FCM Baia Mare –
UTA Bãtrâna Doamnã /
14:00 – FOTBAL – Liga I:
CS U Craiova – FC Volun-
tari / 17:00 – FOTBAL Spa-
nia – Primera Division: Ei-
bar – Barcelona / 20:30 –
FOTBAL – Liga I: Dinamo –
Steaua.

DIGI SPORT 2
12:00 – TENIS (F) – Ope-

nul Malaeziei: finala / 14:00,
17:00 – TENIS (M) – Cupa

Davis, la Arad, ziua a 3-a: România – Slove-
nia, ultimele meciuri de simplu / 19:15, 21:30
– FOTBAL Spania – Primera Division: Gijon
– Bilbao, Valencia – Atletico Madrid / 23:00
– TENIS (F) – Turneul de la Monterrey, în
Mexic: ziua a 6-a.

DIGI SPORT 3
11:45 – HANDBAL (M) – Liga Naþiona-

lã: Dunãrea Cãlãraºi – CSM Ploieºti / 13:30,
16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Torino –
Lazio, Atalanta – Juventus / 19:45 – BAS-
CHET (M) – Liga Naþionalã: Atlassib Sibiu
– U-BT Cluj / 21:45 – FOTBAL Italia – Serie
A: Inter – Palermo.

DIGI SPORT 4
13:00 – FOTBAL Spania – Primera Divisi-

on: Betis – Granada / 16:00 – FOTBAL Italia
– Serie A: Sassuolo – Milan / 18:00 – FOT-
BAL Franþa – Ligue 1: Rennes – Nantes /

21:00, 23:00 – TENIS (F) – Turneul de la
Monterrey, în Mexic: ziua a 6-a.

DOLCE SPORT 1
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: FCM Baia

Mare – UTA Bãtrâna Doamnã / 14:00 – FOT-
BAL – Liga I: CS U Craiova – FC Voluntari /
17:00 – FOTBAL Spania – Primera Divisi-
on: Eibar – Barcelona / 20:30 – FOTBAL –
Liga I: Dinamo – Steaua.

DOLCE SPORT 2
13:00 – FOTBAL Spania – Primera Divi-

sion: Betis – Granada / 18:00 – FOTBAL
Anglia – Premier League: West Bromwich –
Manchester United / 22:30 – BASCHET
NBA: LA Lakers – Golden State.

*Dolce Sport nu a oferit informaþii ºi de-
spre programul celorlalte douã canale, 3 ºi
4.

EUROSPORT 1
10:15 – SCHI ALPIN (M) - Cupa Mon-

dialã, la Kranjska Gora, în Slovenia / 11:30
– SCHI ALPIN (F) – CM, la Jasna, în Slo-
vacia / 13:15 – SCHI ALPIN (M) – CM, la
Kranjska Gora / 14:30 – BIATLON (M) –
Campionatul Mondial, la Oslo, în Norve-
gia / 15:45 – COMBINATA NORDICÃ (15
km) – CM, la Schonach, în Germania /
16:30 – BIATLON (F) – CM, la Oslo /
20:30, 22:30, 23:30 – FOTBAL SUA-Ca-
nada, MLS: New York Red Bulls – Toron-
to FC, Orlando City SC – Real Salt Lake,
Portland Timbers – Columbus Crew SC.

EUROSPORT 2
7:00, 8:00, 10:00, 11:00 – MOTOCROS

- Campionatul Mondial, la Suphan Buri, în
Thailanda / 12:00 – SNOWBOARD – CM
FIS, la Veysonnaz, în Elveþia / 14:30 – CI-
CLISM – Cursa Paris-Nisa, în Franþa / 16:30,
19:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga:
Mainz – Darmstadt, Hamburg – Hertha Ber-
lin / 21:00 – FOTBAL SUA-Canada, MLS:
Chicago Fire – New York City FC.

LOOK TV
14:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: CS U

Craiova – FC Voluntari, Dinamo – Steaua.
LOOK PLUS
22:00, 0:15 – FOTBAL Argentina – Primera

Division: River Plate – Boca Juniors, Rosario
Central – Banfield.

Eliminatã în sferturile Cupei
României, printr-o dublã înfrân-
gere, de Arcada Galaþi, iar mai apoi
învinsã ºi în derby-ul de la Zalãu,
în ceea ce avea sã fie cel dintâi
eºec din campionat, SCM U Cra-
iova cautã sã se revanºeze, astãzi,
în faþa Tricolorul Ploieºti.

Într-o conferinþã de presã sus-
þinutã, joi, la Polivalentã, tehni-
cianul Dan Pascu a declarat: „Nu
suntem invincibili, cândva tot tre-
buia sã pierdem un meci. Trebu-
ie sã gestionãm foarte bine

VOLEI – DIVIZIA A1

Pascu: “E un moment greu pentruPascu: “E un moment greu pentruPascu: “E un moment greu pentruPascu: “E un moment greu pentruPascu: “E un moment greu pentru
echipã, trebuie sã îl depãºim”echipã, trebuie sã îl depãºim”echipã, trebuie sã îl depãºim”echipã, trebuie sã îl depãºim”echipã, trebuie sã îl depãºim”

SCM U Craiova – LMV Tricolorul Ploieºti, astãzi, ora 17:30, Sala Polivalentã

MASCULIN – ETAPA A 19-A
Restul partidelor, de asemenea azi: CS Dinamo Bucureºti – CS “U” Cluj,

CS ªtiinþa Explorãri Baia Mare – ACS Municipal Zalãu, CS Arcada Galaþi –
AS Volei Club Caransebeº, CSM Bucureºti – CS Unirea Dej. VCM PLS
Piatra Neamþ – CVM Tomis Constanþa va fi omologat cu scorul de 3-0 în
favoarea gazdelor, deoarece campioana s-a retras din competiþie.

1. CRAIOVA 46 7. Dej 20
2. Zalãu 44 8. CSM Buc. 18
3. Baia Mare 42 9. Dinamo 15
4. Galaþi 38 10. Piatra N. 14
5. Caransebeº 33 11. U Cluj 13
6. Ploieºti 26

FERMININ – ETAPA A 20-A
Sâmbãtã: CSM Lugoj – SCM U CRAIOVA (18:30), CS Rapid Bucu-

reºti – CS ªtiinþa Bacãu, CS Dinamo Bucureºti – CSM Bucureºti, ACS
Penicilina Iaºi – CSU Medicina Tg. Mureº, CS “U” Cluj – VC Unic LPS
Piatra Neamþ.
Luni: CS Alba Blaj – CSM Târgoviºte.
1. Alba Blaj 56 7. Lugoj 24
2. Târgoviºte 48 8. Piatra N. 20
3. CSM Buc. 46 9. Iaºi 19
4. Dinamo 39 10. CRAIOVA 14
5. Bacãu 33 11. “U” Cluj 10
6. Tg. Mureº 33 12. Rapid 0

aceastã situaþie. Noi, antrenorii,
jucãtorii ºi toþi cei care sunt în
jurul nostru, mã refer la angajaþii
clubului, sã realizãm cã este un
moment greu pentru echipã ºi
trebuie sã îl depãºim. Sã privim
cu încredere în viitor, pentru cã
din punctul meu de vedere, cam-
pionatul abia de acum începe.
Avem un final de foc. Jucãm în
etapa urmãtoare, sâmbãtã, cu
Ploieºti, miercuri ne deplasãm la
Caransebeº, luni, pe 14 martie,
– în deplasare cu Baia Mare ºi

apoi acasã cu CSM Bucureºti.”
„Nu este uºor sã te obiºnuieºti

cu victoria, sã ieºi mereu de pe
teren învingãtor, ºi deodatã sã
aparã pierderea unui meci. Dupã
acel joc cred cã s-a ivit o uºoarã
blazare. Nu consider cã este o
crizã, suntem o echipã normalã.
Am condus în cea mai mare par-
te, însã important este sã fim pe
primele douã locuri. Avem un
meci foarte important cu Trico-
lorul Ploieºti, sper sã reuºim o
victorie de trei puncte, ºi apoi

totul sã intre în normal pentru cã
urmeazã douã deplasãri foarte
complicate”, a spus ºi cãpitanul
Laurenþiu Licã.

Finalmente, un alt alb-albastru,
Andrei Georgescu, s-a arãtat de
pãrere cã „Meciul cu Ploieºtiul
trebuie neapãrat câºtigat, mai
ales cã evoluãm în faþa propriu-

lui public, trebuie sã-l aducem la
salã, sã fie alãturi de noi, pentru
cã avem nevoie de public. Mun-
cim ºi ne pregãtim sã jucãm o
finalã.”

În tur, SCM U a trimfat cu 3-
1, dupã ce prahovenii îºi adjude-
caserã primul set al disputei.

Fetele încearcã sã rãmânã
în cãrþi, pentru un play-out liniºtit

Tot astãzi, echipa femininã nu
are voie sã piardã, la Lugoj, pen-
tru a mai spera la locul 9, unul
ce ar face ca în play-out sã dea
peste “lanterna” fãrã punct, Ra-
pid. În afara deplasãrii din Banat,
elevele lui Alexandru Cosma mai
au de jucat cu Piatra Neamþ (a)
ºi “U” Cluj (d).

În jocul din tur, Lugojul n-a lã-
sat nicio ºansã Craiovei, izbândind
la zero.
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ACS Podari îºi începe, astãzi,
misiunea în retur, urmând a evolua pe
terenul vecinei de clasament, Sporting
Roºiori. Formaþia pregãtitã de Gheor-
ghe Ciurea se prezintã în urbea teleor-
mãneanã cu un lot serios remaniat faþã
de prima parte a campionatului, propu-
nând nu mai puþin de 10 noutãþi, în
frunte cu Ionuþ Stancu, fotbalist cu
multe jocuri în eºalonul de elitã, în
special la Universitatea Craiova ºi
Rapid. Au fost ºi multe plecãri, cele
mai importante nume fiind cele ale lui
Surugiu, ªerban ºi Pleºcã.

“Au venit jucãtori buni, însã rãmâne
ca ei sã ºi confirme. 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”,

LIGA A III-A

Podariul, în acþiune la RoºioriPodariul, în acþiune la RoºioriPodariul, în acþiune la RoºioriPodariul, în acþiune la RoºioriPodariul, în acþiune la Roºiori SERIA 3 – ETAPA A 14-A
Ieri: Concordia Chiajna II – AFC Hãrman

3-1.

Astãzi, 15:00: Sporting Roºiori – CS PO-

DARI, CS Afumaþi – FC Voluntari II, SCM Pi-

teºti – Sporting Turnu Mãgurele, Urban Titu –

Dinicu Golescu Câmpulung, CS ªtefãneºti –

FC Aninoasa. Atletic Bradu stã, deoarece Inter

Olt s-a retras din campionat

1. Dinicu G. 27 8. Roºiori 16

2. Afumaþi 23 9. PODARI 15

3. Voluntari II 22 10. ªtefãneºti 15

4. Mãgurele 22 11. Aninoasa 12

5. Chiajna II 21 12. Titu 12

6. Bradu 20 13. Hãrman 5

7. Piteºti 20

SERIA 4 – ETAPA A 16-A
Ieri: CSM Lugoj – CS U CRAIOVA II 0-0,

ACSO FILIAªI – Cetate Deva 1-1, Millenium

Giarmata – Mãgura Cisnãdie 0-2, Pandurii Tg.

Jiu II – Performanþa Ighiu 0-0.

Astãzi, 15:00: Minerul Motru – ASU Poli

Timiºoara, Metalurgistul Cugir – Becicherecu

Mic, FC Hunedoara – Naþional Sebiº. CS Ineu

va sta.

1. ASU Poli 34 9. Motru 18

2. Cugir 31 10. Ineu 16

3. Ighiu 29 11. Cisnãdie 16

4. Sebiº 26 12. CRAIOVA II 15

5. Becicherecu 24 13. Deva 14

6. Hunedoara 23 14. FILIAªI 12

7. Lugoj 23 15. Giarmata 5

8. Pandurii II 19

spunea în urmã cu câteva zile tehnicia-
nul podãrean, anunþând, totodatã, cã
obiectivul echipei sale este sã încheie
sezonul în prima jumãtate a
clasamentului.

La Roºiori, Podariul nu va
conta pe recenta achiziþie,
Cârstea, ºi Preda – ambii
accidentaþi.

În tur, cu Dragoº Bon pe
atunci la timonã, ACS se
impunea cu 2-1.

În sãptãmâna dedicatã
femeilor, douã reprezenate
ale sexului frumos se aflã în
brigada ce va oficia la
partida din aceastã dupã-
amiazã, “centralul” Iuliana
Elena Demetrescu (Rm.

Vâlcea) ºi asistentul 2 Samsudean
Patricia (Timiºoara). Celãlat arbitru este
piteºteanul Lucian Tãnase, în timp ce
observatori vor fi Iulian Ivan (Giurgiu)
ºi Nicolae Babeti (Bucureºti).

Altfel, Seria 3 pleacã la drum fãrã
liderul Inter Olt Slatina, care s-a retras
din cauza problemelor financiare.

Remize pentru Universitatea II ºi Filiaºi
Celelalte echipe doljene ale acestui

eºalon, colegele de serie CS U II
Craiova ºi ACSO Filiaºi, au revenit pe
gazon cu remize. “Satelitul” a încheiat
cu un rezultat alb în fief-ul lui Munci-
pal Lugoj, iar Filiaºul a fãcut 1-1, la
Iºalniþa, cu Cetate Deva. Oaspeþii au
fost cei care au deschis scorul, prin
Mintaº, în minutul 68, pentru ACSO
egalând Nicu Popescu, în minutul 85.
Runda viitoare, CS U II ºi Filiaºi se
vor afla faþã în faþã.

Duminicã, ora 11:00

Aktiv Padea – Viitorul Mãceºu de Sus

Unirea Goicea – Viitorul Siliºtea Crucii

Dunãrea Negoi – Dunãrea Gighera

Recolta Urzicuþa – Progresul Cerãt

Triumf Bârca – Progresul Bãileºti

Gloria Catane – Recolta Mãceºu de Jos

Viitorul Giurgiþa – Fulgerul Întorsura

Recolta Seaca de Câmp stã.

Clasament primele 5 poziþii: 1. Cerãt 37p, 2. Mãceºu S. 34p, 3. Bãileºti 33p, 4. Goicea
31p, 5. Urzicuþa 28.

Celelalte patru serii revin weekend-ul viitor.

Primul eºalon judeþean propune încã din
runda inauguralã a noului an un veritabil “ºoc”,
liderul Tractorul Cetate având de înfruntat,
pe teren propriu, formaþia ce o succede în
ierarhie, Viitorul Cârcea.

În tur, gruparea dunãreanã, cu un Dorel
Stoica fenomenal, obþinea, prin proporþiile
scorului, o victorie deloc scontatã, 5-2. Se-
bastian Colþescu a fost atunci la centru ºi va
fi ºi acum, cel ce va oficia la Euro 2016, din
postura de adiþional, bazându-se pe sprijinul
lui Pompiliu Constantin Barbu ºi Cristi Daniel
Ilinca. La masa observatorilor au fost desem-
naþi sã stea Orlando Pãdureanu ºi Ion Horaþiu
Stãnescu.

Liga a IV-a se reia cu un derby de zile mari
Etapa a 17-a - programul complet (sâmbãtã, ora 11:00)
Luceafãrul Craiova – Recolta Ostroveni
SIC Pan Unirea – ªtiinþa Malu Mare
Metropolitan Iºalniþa – Unirea Leamna
Tractorul Cetate – Viitorul Cârcea
Progresul Segarcea – Dunãrea Calafat
Dunãrea Bistreþ – ªtiinþa Danubius Bechet
1. Cetate 39 7. Segarcea 25
2. Cârcea 36 8. Unirea 17
3. Bechet 35 9. Iºalniþa 12
4. Ostroveni 35 10. Leamna 10
5. Calafat 34 11. Luceafãrul 7
6. Bistreþ 27 12. Malu Mare 1

Alte meciuri tari ale rundei se anunþã a fi Pro-
gresul Segarcea – Dunãrea Calafat ºi Dunãrea
Bistreþ – ªtiinþa Danubius Bechet.

Duminicã, ora 11:00

Vulturul Cernãteºti – Viitorul Valea
Fântânilor

AS Rojiºte – Atletico Zãnoaga

Victoria ªtiinþa Celaru – Unirea Tri-
color Dãbuleni

Viitorul Ghindeni – Fulgerul Mârºani

Ajax Dobroteºti – Sporting Leu

Voinþa Caraula – Victoria Pleniþa

Voinþa Belcin – Inter Secui

Progresul Mischii – Rapid Potmelþu

LIGA A V-A – SERIA 2 – ETAPA
A 16-A (PRIMA A RETURULUI)

CUPA ROMÂNIEI – FAZA
JUDEÞEANÃ – ETAPA A 2-A
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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

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

Meciul FC Botoºani - Petrolul s-a jucat asearã.
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

Universitatea Craiova joacã
duminicã, de la ora 14, cu FC
Voluntari în prima etapã din play-
out. Directorul tehnic al oltenilor,
Daniel Mogoºanu, este convins
cã echipa sa va debuta cu drep-
tul în campionatul locurilor 7-14,
chiar dacã FC Voluntari este sin-
gura echipã din Liga I care a câº-
tigat toate meciurile în 2016, douã
dintre ele în deplasare, iar celã-
lalt împotriva Stelei. „Am convin-
gerea cã vom începe cu dreptul
play-off-ul, deºi  Voluntariul a
avut o perioadã extrem de bunã
de când s-a reluat campionatul,
au câºtigat toate meciurile ºi vine
la Craiova pe un fond de mare
încredere. Sper sã fim agresivi ºi
sã ne câºtigãm meciul. La ultima
întâlnire cu FC Voluntari am pier-
dut pe niºte erori de arbitraj ºi sper
sã nu se mai greºeascã la acest
joc, iar rezultatul sã fie decis strict
de evoluþia echipelor. Obiectivul
nostru pentru play-off este sã
câºtigãm cât mai multe meciuri,
pentru a nu avea emoþii în privin-
þa retrogradãrii. Presiune existã,
fiindcã reprezentãm Craiova ºi
aici se vrea tot timpul performan-
þã, dar trebuie sã avem mare gri-
jã, deoarece niciun meci nu va fi
uºor în acest play-out” a spus
Mogoºanu.

Vãtãjelu: „Vreau mai mult sã
joc pe noul stadion al Craiovei
decât sã plec la Steaua”

În lipsa lui Iliev, cãpitanul Cra-
iovei va fi Bogdan Vãtãjelu, care
a declarat cã mai sperã încã sã
prindã lotul pentru Euro ºi preferã
sã joace pe noua arenã din Bãnie
decât sã se transfere la Steaua,
dupã ce acum o lunã spunea cã ar
fi un pas înainte o trecere la echi-
pa campioanã. „Urmeazã 14 fina-
le pentru noi, va fi o perioadã grea,
fiindcã existã aceastã presiune a
luptei pentru evitarea retrogradã-
rii. Ne trebuie o victorie cu Volun-
tariul, pentru a avea un moral bun

Clubul Sportiv Real Craiova organizeazã prima
ediþie a Cupei Marþiºorului, turneu amical de fotbal
feminin cu participare internaþionalã. Meciurile se
disputã astãzi ºi mâine, la Centrul de Agrement pen-
tru Tineret ºi Sport. Participã echipele: Real Craio-
va, Olympia Sofia (Bulgaria), ZFC Kocani (Mace-

Real Craiova organizeazã Cupa Mãrþiºorului
donia) ºi ZFC Masinac Niº (Serbia). În prima zi se
disputã meciurile: Real Craiova - Olympia Sofia (ora
13.30) ºi ZFC Kocani - ZFC Masinac Niº (ora
15.30). Duminicã, de la ora 10, pe sinteticul de la
Aeroport este programatã finala micã, iar de la ora
12 va avea loc finala mare. 

Universitatea Craiova – FC VUniversitatea Craiova – FC VUniversitatea Craiova – FC VUniversitatea Craiova – FC VUniversitatea Craiova – FC Voluntarioluntarioluntarioluntarioluntari

Stadion: „Extensiv”, duminicã, ora 14
Universitatea Craiova: Straton – Dumitraº, Acka, Kay, Vãtã-

jelu – Ivan, Madson, Zlatinski, Bancu – Nuno Rocha, Mãzãrache.
Antrenor: Daniel Mogoºanu. Rezerve: L. Popescu – Achim, Izvo-
ranu, Herghelegiu, Ciocotealã, R. Petre, Burlacu.

FC Voluntari: Balauru - Alcenat, Novakovici, Þâru, Barna – N.
Grigore, Moke - L. Rus, H. Kone, L. Iorga – Ad. Bãlan. Antre-
nor: Ionel Ganea. Rezerve: Calancea – Spahija, Maftei, Encea-
nu, Chitoºcã, Tudorie, Voduþ.
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în perspectiva urmãtoarelor
meciuri. Programul ne ajutã, tre-
buie sã ne ajutãm ºi noi. Un im-
pediment pentru noi este starea
terenului, care nu ne avantajea-
zã þinând cont de stilul de joc pe
care îl abordãm anul acesta. Pu-
team face mult mai mult în acest
sezon, dar din pãcate l-am ra-
tat. Am pierdut intrarea în play-
off la sfârºit de 2015, când am
cedat ultimele trei meciuri. Chiar
dacã este greu sã prinzi naþio-
nala din play-out, eu ºi colegii
mei luptãm pentru a arãta cã
meritãm sã fim convocaþi. Sin-
cer, nu mã mai gândesc la trans-
ferul la Steaua, îmi doresc mai
mult sã joc pe noul stadion al
Craiovei decât sã plec la altã
echipã” a spus Vãtãjelu.

În meciul cu FC Voluntari,
Daniel Mogoºanu nu va putea
miza pe Mateiu ºi Iliev, acci-

dentaþi ºi nici pe Bãluþã, suspen-
dat. În schimb, Acka a fost recu-
perat dupã accidentarea din me-
ciul cu CFR Cluj ºi va reveni în
primul „11” ºi Zlatinski. De par-
tea cealaltã, Voluntariul nu-l va
avea în teren pe Vlad Achim, sus-
pendat, iar Bornescu este incert.

Mãzãrache ºi compania,
trimiºi la lecþii de englezã

Pânã sã transfere vreun jucã-
tor peste hotare, Universitatea
Craiova încearcã sã-ºi înveþe ju-

cãtorii limbi strãine. Clubul din
Bãnie a încheiat o colaborare cu
International English School, iar
în urma acestui parteneriat alb-
albaºtrii vor beneficia de cursuri
de limba englezã. Conducerea
pretinde cã acest program este
doar o parte componentã a unui
proiect de dezvoltare a compe-
tenþelor jucãtorilor ªtiinþei. Inter-
national English School organizea-
zã de 18 ani cursuri de limbi strãi-
ne,  profesorii instituþiei fiind bine
pregãtiþi, ei aplicând cele mai noi
ºi eficiente metode de predare.


