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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Are dreptate Popescu spu-
nând cã nu a mâmcat bãtaie
la ºcoalã pentru cã el nu a fost
la ºcoalã.

culturã / 7

Strãveche în tradiþia unor popoare, asociatã cu pri-
mele semne ale primãverii ca simbol al trecerii spre
luminã, Ziua de 8 Martie a devenit sãrbãtoare oficialã
în lume abia începând din 1975, când a fost adoptatã de
ONU. N-au lipsit, în epoca modernã, nici bãtãliile unor
organizaþii sindicale (de peste Ocean ºi din Europa) pen-
tru emanciparea femeilor, dar care, în unele pãrþi, sub
impactul conflictelor de naturã ideologicã, au condus la
confiscarea sãrbãtorii de cãtre regimuri totalitare, în
special cele comuniste.

Copil, într-un sat oltenesc, îmi amintesc cum, în esen-
þã, 8 Martie se reducea la omagierea mamelor, cu sim-
plitatea unui buchet de ghiocei ori de tãmâioare pe care,
cu sârguinþa timidã a vârstei, le culegeam de prin tufi-
ºurile de mãrãcini. Altminteri, totul intra în firescul
unui cotidian încãrcat de multele pregãtiri ale lucrãri-
lor primãvãratice.

În ultimii ani, sub emblema unui calendar oficializat,
8 Martie e mai curând prilej ºi pretext de adunãri colec-
tive, cu ieºiri în localuri, din iniþiative patronale ori fa-
miliale, nelipsind gesturi particulare, precum cele ale
florilor înmânate aleatoriu pe strãzi de cãtre lucrãtori

ai instituþiilor administrative.
S-au evaporat parcã prin negura istoriei cauzele unei

dârze ºi aprige lupte pentru drepturile femeii: câºtigate
în mare mãsurã, ele sunt încã de o stringentã actualita-
te în multe locuri de pe Planetã, din societãþi africane
cu resorturi primitiviste ca ºi sub regimul absurd radi-
calizat al unui islam scos, cum se spune, din natura sa
originarã.

Nu lipsesc mai nou nici aiuritoare provocãri cu care
noi reglementãri pe alocuri impuse sub impulsul unor
presiuni homeofone în curs chiar în inima Europei, din-
colo de care însãºi condiþia tradiþionalã a familiei ºi a
femeii îºi menþin cu dificultate natura multisecularã.

În rest, mijirile solare din aceste zile vestind, clamo-
ros, Primãvara, ne acompaniazã, cu discreþie ºi decen-
þã, în omagiul perpetuu pe care-l datorãm Femeii, în
ipostazele sale cele mai fireºti.

Cãci, în ciuda oricãror opreliºti, cu inimile deschise
ºi spiritele libere reuºim, ca de atâtea ori, sã ne regã-
sim, sub faldurile Sãrbãtorii, în descendenþa unei recu-
noºtinþe faþã de mame, iubite, surori, colege ºi compa-
nioane, pe care nimic n-o poate compromite.
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Când munteleCând munteleCând munteleCând munteleCând muntele
se doreºte dealse doreºte dealse doreºte dealse doreºte dealse doreºte deal
pleºuv!pleºuv!pleºuv!pleºuv!pleºuv!

În lumea literarã,
dincolo de parti-pris-uri,
gusturi discutabile ºi
resentimente trufaºe,
criticul Nicolae Mano-
lescu poate fi considerat,
nu doar graþie exclusiv
“Istoriei critice a litera-
turii române. Cinci
secole de literaturã” (Ed.
„Paralela 45”, 2008),
“un munte de carte”.
Ceea ce, din pãcate, nu
spune totul. Fiindcã
muntele de carte este una
ºi dealul pleºuv, de
caracter, alta.



2 / cuvântul libertãþii marþi, 8 martie 2016actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 17758027
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu

Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean

Culturã: Magda Bratu
Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu

Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613
Sub-redacþie Calafat:

Cristian Rudãreanu: 0767.464.894
rudareanucristian@yahoo.com

Sub-redacþie Bechet:
Florina Rãdoi: 0760.678.582

radoiflorina@yahoo.com

Responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

Omul de afaceri
Florian Walter
a fost dus
la Direcþia
Naþionalã
Anticorupþie

Omul de afaceri Florian
Walter a ajuns ieri la DNA,
pentru a da o declaraþie, dupã
ce a fost adus, sâmbãtã searã,
sub escortã, în România, din
Emiratele Arabe Unite. Florian
Walter, proprietarul companiei
Romprest, a fost arestat în
Emiratele Arabe Unite la
solicitarea autoritãþilor române,
unde s-au început procedurile
de extrãdare, în vederea cercetã-
rii sale în dosarul în care este
acuzat de evaziune fiscalã ºi
spãlare de bani. Magistraþii de
la Tribunalul Prahova, instanþã
pe rolul cãreia a fost înregistrat
dosarul penal care are ca obiect
“extrãdarea activã”, au admis
în luna iunie 2015, cererea
formulatã de Centrul de
Cooperare Poliþieneascã Inter-
naþionalã - Biroul Naþional
Interpol pentru extrãdarea lui
Florian Walter, în vederea
punerii în executare a manda-
tului de arestare preventivã emis
în lipsã pe numele acestuia, în
15 mai 2015. Florian Walter era
dat în urmãrire internaþionalã
din 19 mai, în baza unui
mandat emis de Tribunalul
Prahova. Omul de afaceri era
cãutat din 15 mai 2015, dupã ce
instanþa a emis pe numele lui
mandatul de arestare în lipsã,
în urma unor percheziþii care
au avut loc în 6 mai. La
sfârºitul lunii mai, 18 persoane
au fost trimise în judecatã de
procurorii DIICOT Ploieºti în
dosarul de evaziune fiscalã ºi
spãlare de bani în care este
implicatã compania Romprest,
controlatã de Florian Walter, în
cazul acestuia procurorii
dispunând continuarea cercetã-
rilor într-un dosar separat.

El a criticat intenþia PSD de a
atrage parlamentari ai Uniunii,
afirmând cã aleºii UNPR nu vor
pleca din partid. Neculai Onþanu-
 a precizat cã de la semnarea pro-
tocolului UNPR –PSD - care sti-

Preºedintele PNL Bucureºti, Cãtãlin
Predoiu, a declarat, ieri, cã apelul sãu
cãtre o alianþã a forþelor de dreapta pen-
tru câºtigarea Bucureºtiului nu exclude
formaþiunea condusã de Traian Bãses-
cu ºi nici alte partide de dreapta. ‘’Nu
am exclus pe nimeni în demersul pe
care mi l-am asumat din punct de ve-
dere personal, ceea ce mã intereseazã
este sã maximizez ºansele bucureºteni-
lor de a avea un alt primar ºi o altã ad-
ministraþie decât PSD’’, a explicat pre-
ºedintele PNL Bucureºti, Cãtãlin Predo-
iu, afirmând cã nu a discutat, pânã
acum, nici cu Traian Bãsescu, nici cu -
Monica Macovei ºi cã rãmâne de vãzut

“Eu cred cã situaþia este într-
adevãr una care necesitã o acþiu-
ne rapidã ºi sigur cã dupã ce Par-
lamentul decide aceste lucruri,
vine rândul Guvernului pentru a
lua mãsurile complementare pen-
tru a redresa în mod efectiv si-
tuaþia la televiziunea publicã”, a
declarat Tãriceanu la sediul parti-
dului, într-o conferinþã de presã.

El a adãugat cã a redactat pro-
punerea pe care o va prezenta luni
grupurilor parlamentare. “Aceas-
tã propunere am redactat-o, o s-o
prezint astãzi în Parlament cole-
gilor din grupurile parlamentare.
Propunerea e foarte simplã, se
referã la douã aspecte. Introdu-
cerea unui articol suplimentar care

Onþanu: UNPR ar putea vota alegerea primarilor înOnþanu: UNPR ar putea vota alegerea primarilor înOnþanu: UNPR ar putea vota alegerea primarilor înOnþanu: UNPR ar putea vota alegerea primarilor înOnþanu: UNPR ar putea vota alegerea primarilor în
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Preºedintele interimar al UNPR, Neculai Onþanu, a
declarat ieri cã partidul ar putea vota legea privind

alegerea primarilor în douã tururi de scrutin, afirmând
cã existã o anumitã neîncredere în partenerii de alianþã,

PSD, din cauza unor declaraþii fãcute recent.

puleazã cã UNPR susþine alege-
rea primarilor într-un singur tur -
au existat atitudini ‘’neprietenoa-
se’’ ale social-democraþilor faþã
de UNPR, iar partidul a decis sã
nu excludã posibilitatea susþinerii

alegerilor în douã tururi de scru-
tin, aºa cum a propus PNL. ‘’În-
tre timp au avut loc atât pe plan
judeþean, cât ºi la nivel central, ati-
tudini neprietenoase cu privire la
UNPR. Iar unele organizaþii ju-
deþene, unii colegi au anunþat cã
nu excludem aceastã posibilitate
de a susþine o lege care sã presu-
punã votul în douã tururi. Nu am
luat încã o hotãrâre cu privire la
acest lucru. Dar sperãm ca pro-
tocolul pe care îl avem încheiat
cu PSD ºi pe care îl susþinem în
continuare sã se desfãºoare în
bune condiþii de amiciþie electo-
ralã, nu de confruntare’’, a spus
Onþanu, chestionat în legãturã cu
ce s-a schimbat între PSD ºi
UNPR de la semnarea protocolu-

lui pânã în prezent.
Întrebat de ce PSD prezintã

neîncredere pentru UNPR, Ne-
culai Onþanu a fãcut referire la
declaraþii  ale preºedintelui
PSD, Liviu Dragnea. ‘’Ne-am
micºorat încrederea (în PSD-n.r.)
vizavi de declaraþiile domnului
preºedinte Liviu Dragnea, total
incorecte. A fost o declaraþie pe
care cred cã ºi domnul Dragnea
o regretã, aceea de a încerca sã
preia de la UNPR parlamentari.
Nici un parlamentar de la UNPR
nu pleacã la PSD, rãmân în ca-
drul UNPR (…) aici se identificã
ca proiect politic. (…) Probabil
cã ºi domnia sa o regretã (decla-
raþia - n.r.)’’, a afirmat preºedin-
tele interimar al UNPR.

Tãriceanu: Dupã intrarea TVR în insolvenþã vine rândul
Guvernului pentru a lua mãsuri complementare

Copreºedintele ALDE, Cãlin Popescu Tãriceanu, a
anunþat ieri cã a redactat propunerea legislativã pentru

intrarea TVR în insolvenþã, pe care o va prezenta
grupurilor parlamentare ºi a precizat cã este rândul

Guvernului sã ia mãsuri complementare.

sã poatã permite consiliului de ad-
ministraþie al TVR sã cearã intra-
rea în insolvenþã ºi o modificare
suplimentarã - pe perioada insol-
venþei Consiliul de Administraþie
va trebui sã se rezume numai la
supravegherea politicii editoriale.
Administratorul judiciar este cel
care face conducerea economicã
a societãþii pe perioada de insol-
venþã”, a precizat copreºedintele
ALDE.

De asemenea, Tãriceanu a
amintit cã TVR nu are un Consi-
liu de Administraþie în momentul
de faþã ºi cã Parlamentul va tre-
bui sã se ocupe ºi de numirea
acestuia. “Am notat punctul de
vedere al preºedintelui PSD, care

ºi el pare sã agreeze aceastã for-
mulã, am vãzut ºi punctul de ve-
dere exprimat de preºedintele
Comisiei de culturã, mass media

de la Camerã, domnul ªtirbu, din
partea PNL, care ºi el acceptã cã
aceasta ar fi soluþia”, a conchis
preºedintele Senatului.

Cãtãlin Predoiu: Nu exclud o alianþã cu partidul
lui Traian Bãsescu ºi cu niciun alt partid

în ce mãsurã apelul sãu lansat dumini-
cã searã, la un post de televiziune, se
va formaliza. Liderul liberal a afirmat
cã dreapta politicã se aflã în situaþia în
care s-a aflat în turul al doilea al alege-
rilor prezidenþiale. ‘’Practic, la aceste
alegeri locale, în mod particular în Bu-
cureºti ne aflãm în situaþia în care ne-
am aflat în turul al doilea al alegerilor
prezidenþiale, situaþia în care cerem ce-
tãþenilor un vot util pentru a învinge
PSD. Cred cã este o dovadã de genero-
zitate politicã sã întinzi mâna cãtre toa-
te forþele de centru dreapta ºi sã discuþi
pentru a gãsi cea mai bunã soluþie’’, a
mai spus Predoiu.
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Radu Ionescu, preºedintele
Ordinului Arhitecþilor din Oltenia,
a povestit un fapt mai puþin cu-
noscut despre parcarea subtera-
nã. Acesta a spus cã arhitecþii din
Craiova au avut o întâlnire ante-
rioarã cu proiectantul lucrãrii
cãruia, dupã ce au vizionat plan-
ºele, i-au atras atenþia cã merge
pe o compoziþie greºitã, care ple-
ca din start cu ºanse 100% sã
nu se armonizeze cu arhitectura
dominantã a teatrului.

„Noi am chemat arhitectul,
care este o firmã din Bucureºti,

„Parcarea subteranã„Parcarea subteranã„Parcarea subteranã„Parcarea subteranã„Parcarea subteranã
este o catastrofã urbanisticã”este o catastrofã urbanisticã”este o catastrofã urbanisticã”este o catastrofã urbanisticã”este o catastrofã urbanisticã”

Arhitecþii din Craiova sunt oripilaþi de modul cum aratã parcarea subteranã din
zona Teatrului Naþional. Ordinul Arhitecþilor din Oltenia îi recomandã primarului
Olguþa Vasilescu sã lanseze un concurs de soluþii naþional sau chiar internaþional
pentru a mai estompa din urâþenia „monstrului de beton”, care, spun ei, nu are

nimic de-a face cu arhitectura gânditã de Alexandru Iotzu.

sã ne prezinte ºi nouã cum va
arãta parcarea subteranã. A venit
un bãiat la sediul nostru ºi ne-a
pus pe perete niºte planuri. Pre-
cizez cã nu am vãzut niciodatã
imaginea propriu-zisã a parcãrii,
dar, cum noi, arhitecþii, avem
imaginaþie, ne-am putut da sea-
ma cum va arãta. I-am spus pro-
iectantului cã adoptã o compozi-
þie prea rigidã ºi simetricã, care
nu are nici o legãturã cu arhitec-
tura teatrului. Ori Iotzu, când a
proiectat teatrul, a vrut sã evite
tocmai simetria”.

„Au mers cu aceastã formulã
rigidã pânã în pânzele albe”
Potrivit acestuia, proiectantul

ºi-a strâns planºele ºi a plecat, fãrã
ca sã þinã cont de sugestiile pe
care arhitecþii de la Craiova le-au
fãcut. „Ei nu au vrut sã accepte
sugestiile noastre ºi au mers cu
aceastã formulã rigidã pânã în
pânzele albe. Au dublat scãrile,
rampele, ºi au ajuns la aceastã con-
strucþie care frizeazã absurdul”,
a explicat Radu Ionescu.

Peste puþin timp, muncitorii de
la Mitliv s-au apucat de lucru. Ce
a ieºit este, în viziunea specialiºti-
lor în arhitecturã, o catastrofã de
care oraºul Craiova nu va mai scã-
pa, „gafa aceasta rãmând ca o pla-
gã pe obrazul oraºului”.

„Nu am pus la îndoialã utilitatea
acestei parcãri, dar modul cum a
fost realizatã la suprafaþã afecteazã
foarte, foarte grav, atât parcul, cât
ºi teatrul. De fapt, acolo nu mai este
nici un parc, sunt numai niºte ram-
pe de beton ºi parapeþi, iar teatrul
este o redutã care a fost asediatã”.

Se recomandã
un concurs de soluþii

Arhitecþii spun cã acum nu se
mai poate salva imaginea de acum
a parcãrii subterane, ci doar, even-
tual, sã se mai estompeze rãul pro-
dus. Pentru acest lucru, Ordinul
Arhitecþilor din Oltenia îi reco-

mandã primarului Craiovei, Lia
Olguþa Vasilescu, sã iniþieze un
concurs de soluþii.

„Nu cred cã se mai poate face
ceva radical în bine, dar se mai
poate doar estompa aceastã ca-
tastrofã arhitecturalã. Întâi Pri-
mãria trebuie sã recunoascã cã
parcarea subteranã este un eºec
ºi cã trebuie sã se ia niºte mã-
suri. Dacã Primãria Craiova ac-
ceptã sã lanseze concursul de
soluþii, poate se gãsesc niºte
minþi luminate care pot sã facã
ceva acolo. Ca sã faci un pas
înainte trebuie sã sã fie fãcut unul
înapoi. Sã fie demolate întâi scã-
rile ºi parapeþii pentru cã este
prea mult beton. ADR Sud-Vest
Oltenia va spune cã nu ne putem
atinge de lucrare timp de 5 ani,
fiind pe fonduri europene, dar,
pentru Dumnezeu, trebuie sã se

mai renunþe din tonajul de beton,
din aceste metereze carenu ajutã
la nimic”.

Concursul de soluþii poate fi
iniþiat doar de Primãria Craiova,
deoarece lucrarea a fost fãcutã
pe fonduri europene. „Noi am su-
gerat autoritãþii sã lanseze acest
concurs, iar noi îi vom oferi aju-
torul nostru. Nu este de dragul
concursului, ci este un demers
necesar pentru a se repara o gre-
ºealã. Sunt scãri duble, rampe
pentru personale cu dizabilitãþi, la
fel duble. Nu ºtiu cum au fãcut
toate acestea când au luat acor-
dul de la Mediu pe proiect cu
condiþia sã refacã parcul de dea-
supra”, a atras atenþia arhitectul
Radu Ionescu, preºedintele OAR
Oltenia.

LAURA MOÞÎRLICHE

Institutul Naþional de Hidrologie
ºi Gospodãrire a Apelor a instituit
cod galben de inundaþii pânã as-
tãzi la ora 16.00. Avertizarea este
valabilã pentru râurile din bazinele
hidrografice Timiº superior ºi aflu-
enþii sãi, Bârzava, Moraviþa, Caraº,
Nera (judeþele Caraº-Severin ºi
Timiº), Cerna (judeþele Gorj ºi
Caraº-Severin), Drincea, Desnãþui
(judeþele Mehedinþi ºi Dolj), Jiu
superior ºi mijlociu ºi afluenþii sãi
din judeþele Hunedoara, Gorj, Me-
hedinþi ºi Dolj, afluenþii Mureºului
din judeþele Hunedoara ºi Alba.

Potrivit reprezentanºilor ABA Jiu
se impune urmãrirea evoluþiei situa-
þiei hidrometeorologice, în confor-
mitate cu „Regulamentul privind
gestionarea situaþiilor de urgenþã
generate de inundaþii, fenomene
meteorologice periculoase, acciden-
te la construcþii hidrotehnice, po-
luãri accidentale pe cursurile de apã
ºi poluãri marine în zona costierã”.

Cod galben de inundaþii pe râurile Jiu ºi DesnãþuiCod galben de inundaþii pe râurile Jiu ºi DesnãþuiCod galben de inundaþii pe râurile Jiu ºi DesnãþuiCod galben de inundaþii pe râurile Jiu ºi DesnãþuiCod galben de inundaþii pe râurile Jiu ºi Desnãþui
Hidrologii au emis, ieri, o avertizare cod galben de inundaþii

ce vizeazã ºi râuri din judeþul Dolj. Administraþia Bazinalã de
Apã Jiu a anunþat cã existã pericolul apariþiei unor scurgeri
importante pe versanþi, torenþi ºi pâraie, viituri rapide pe râu-
rile mici ce ar putea provoca inundaþii locale ºi creºteri de debi-
te pe unele râuri, cu posibile depãºiri ale cotelor de atenþie.

În ultimii ani, pe râul Desnãþui
s-a intervenit prin efectuarea unor
lucrãri de regularizare, întrucât
acesta a provocat în mai multe
rânduri inundaþii care au afectat
localitãþile riverane. Astfel, în ba-
zinul superior al acestui curs de
apã, în localitãþile Bãlãciþa ºi Car-
pen- Cleanov au fost executate lu-
crãri de regularizare în regim de
urgenþã dupã inundaþiile produse
în primãvara anului 2014. În rest,
pe râul Desnãþui, amonte Acumu-
larea Fântânele ºi aval, în ultimii
ani nu au fost puse în pericol lo-
calitãþile chiar dacã s-au înregis-
trat viituri importante.

Cod galben pe Dunãre pânã
pe 15 martie

ªi Dunãrea se aflã sub cod gal-
ben de inundaþii pânã pe data de
15 martie a.c, pe sectorul aval
SHEN Porþile de Fier–Zimnicea.

Ieri, în secþiunea Baziaº se înre-
gistra un debit afluent de 10.200
mc/s, iar prognoza este de uºoarã
creºtere pânã la un debit de 10.400
mc/s în data de 13 martie. Cota la
mirã, ieri la prânz, la Calafat era
de 552 cm (cu 2 cm peste cota de
atenþie), tendinþa fiind de staþiona-
re, iar la s.h. Bechet a fost depãºi-
tã cota de inundaþie cu 3 cm.

Administraþia Bazinalã de Apã
Jiu prin Serviciul de Gospodãrire

a Apelor (SGA) Mehedinþi a trans-
mis cãtre primãriile limitrofe flu-
viului Dunãrea, respectiv, Hinova,
Gruia, Gogoºu, Pristol, Gârla
Mare, Vraþa, Salcia, precum ºi fer-
melor piscicole Gîrla Mare ºi Gru-
ia, o adresã de informare ºi averti-
zare prin care se solicitã avertiza-
rea ºi atenþionarea populaþiei din
zonã ºi luarea mãsurilor de înceta-
re a oricãrei activitãþi desfãºurate
în zona de risc la inundaþii.

ABA Jiu, pregãtitã sã intervinã
SGA Mehedinþi a luat mãsura creº-

terii numãrului personalului de inter-
venþie ºi pregãtirea utilajelor ºi mate-
rialelor din stocul de apãrare. Este
supraveghatã, de asemenea, compor-
tarea lucrãrilor cu rol de apãrare îm-
potriva inundaþiilor ale altor deþinãtori,
respectiv digurile cu rol de apãrare
din zona Gruia, Gîrla Mare ºi Salcia
prin Formaþia Drincea.

Administraþia Bazinalã de Apã Jiu
– prin Sistemul de Gospodãrire a
Apelor Dolj monitorizeazã intens lu-
crãrile hidrotehnice (digurile), cât
ºi zonele libere pe întreg teritoriul
administrativ al judeþului. De ase-
menea, s-au luat mãsuri pentru
monitorizarea nivelurilor ºi debite-
lor, mãrind frecvenþa de citire. ABA
Jiu acþioneazã prin cele douã SGA-
uri, Dolj ºi Mehedinþi, care sunt
pregãtite sã intervinã cu materiale,
mijloace ºi formaþiuni operative de
intervenþie pentru ajutorarea comi-
tetelor locale în acþiunile de limitare
ºi înlãturare a efectelor inundaþiilor,
dacã situaþia o impune, pânã la în-
depãrtarea pericolului ºi revenirea
situaþiei la normal.

RADU ILICEANU
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În cursul zilei de ieri, poliþiºtii
rutieri doljeni au organizat, pe prin-
cipalele drumuri din judeþ, o amplã
acþiune pentru prevenirea acciden-
telor rutiere generate de nerespec-
tarea de cãtre conducãtorii auto a
regimului legal de vitezã instituit pe
anumite sectoare de drum. Pe par-
cursul acestor activitãþi, poliþiºtii au
constatat ºi aplicat 115 sancþiuni
contravenþionale, în conformitate
cu prevederile codului rutier, în
valoare de aproape 20 000 lei, iar
dintre acestea 62 de amenzi au fost
aplicate unor conducãtori auto care

Reamintim cã reprezentanþii IPJ
Dolj anunþau la jumãtatea lunii ia-
nuarie a.c., cã o escortã formatã
din poliþiºti din cadrul Centrul de
Cooperare Poliþienescã Internaþio-
nalã ºi Inspectoratul Judeþean de
Poliþie Dolj l-a preluat, din Italia, pe
Florin Cristian Nisipaºiu, de 29 de
ani, din municipiul Craiova. Acesta
a fost extrãdat în baza mandatului
de arestare preventivã emis pe nu-
mele sãu de Tribunalul Dolj pentru
tentativã la infracþiunea de omor ºi
era urmãrit la nivel naþional ºi inter-
naþional din 27.08.2015. Sâmbãtã,
16 ianuarie a.c., magistraþii craio-
veni au confirmat mandatul, craio-
veanul fiind încarcerat în Centrul de
Reþinere ºi Arest Preventiv al In-
spectoratului Judeþean de Poliþie
Dolj. Procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj l-au trimis în
judecatã, în lipsã, la sfârºitul lunii
septembrie 2015, pe craioveanul
Florin Cristian Nisipaºiu, de 29 de
ani, recidivist (având la activ o con-
damnare pentru vãtãmare corpora-
lã gravã ºi nerespectarea regimului
armelor ºi muniþiilor), acuzat cã l-a

Potrivit reprezentanþilor Servi-
ciului Teritorial al Poliþiei de Fron-
tierã (STPF) Dolj, duminicã dupã-
amiazã, în jurul orei 15.00, poli-
þiºtii de frontierã din cadrul Sec-
torului Poliþiei de Frontierã Bistreþ,
judeþul Dolj, cu ocazia unei acþi-
uni specifice, au oprit pe digul de
protecþie din zona de competen-
þã, un autoturism marca Cielo în
care se aflau doi bãrbaþi, Gigel C.,
în vârstã de 38 de ani, însoþit de
Gelu G., în vârstã de 46 de ani.
La controlul autoturismului, au
fost gãsite 30 de kg de peºte
proaspãt din specia caras, despre
care conducãtorul auto a declarat
cã îi aparþine însoþitorului. Câte-

Prinºi cu 80 de kg de peºtePrinºi cu 80 de kg de peºtePrinºi cu 80 de kg de peºtePrinºi cu 80 de kg de peºtePrinºi cu 80 de kg de peºte
fãrã documentefãrã documentefãrã documentefãrã documentefãrã documente

Poliþiºtii de frontierã din cadrul S.P.F. Bistreþ au
depistat în zona de competenþã cinci persoane care
transportau, în total, 80 de kg de peºte din specia
caras fãrã a avea documente legale. Peºtele a fost

confiscate, iar cei prinºi sunt acum cercetaþi penal.

va minute mai târziu, în aceeaºi
zonã, a fost oprit un atelaj hipo,
în care se aflau trei persoane, care
transportau 50 de kilograme de
peºte din specia caras, fãrã a de-
þine documente legale. Întreaga
cantitate de peºte, în valoare de
640 de lei, a fost ridicatã pe bazã
de dovadã ºi predatã unei socie-
tãþi de profil în vederea comer-
cializãrii. În ambele cazuri poliþiº-
tii de frontierã efectueazã cerce-
tãri sub aspectul sãvârºirii infrac-
þiunii de deþinerea, transportul sau
comercializarea fãrã documente
legale a peºtelui, a precizat purtã-
torul de cuvânt al STPF Dolj, co-
misar ºef Romicã Ivãnoiu.

A dat peste cap radarul poliþiºtilorA dat peste cap radarul poliþiºtilorA dat peste cap radarul poliþiºtilorA dat peste cap radarul poliþiºtilorA dat peste cap radarul poliþiºtilor
cu... 184 km/hcu... 184 km/hcu... 184 km/hcu... 184 km/hcu... 184 km/h

Peste 100 de amenzi au aplicat poliþiºtii rutieri doljeni în
urma unei razii desfãºurate duminicã, pe drumurile din
judeþ, 62 dintre acestea fiind pentru vitezã excesivã.
Oamenii legii au dat ºi peste ºoferi care au doborât recor-
durile de vitezã, fãrã sã-ºi dea seama cã ar fi putut fi impli-
caþi în evenimente cu urmãri grave, doi craioveni fiind
prinºi circulând cu 111, respectiv 184 km/h.

au circulat cu vitezã excesivã. De
asemenea, poliþiºtii rutieri au reþi-
nut în vederea suspendãrii dreptu-
lui de a conduce autovehicule pe
drumurile publice 7 permise de
conducere, dupã cum au anunþat
reprezentanþii IPJ Dolj.

În cadrul acþiunii, poliþiºtii rutieri
l-au depistat pe Dragoº F., de 20 de
ani, din Craiova în timp ce condu-
cea un autoturism Mercedes, pe
strada Râului din municipiu, cu vi-
teza de 111 km/h. Tânãrul a fost
sancþionat de poliþiºti cu amendã în
valoare dede 945 lei, iar ca mãsurã

complementarã i s-a reþinut permi-
sul de conducere în vederea sus-
pendãrii dreptului de a conduce pen-
tru 90 de zile. Însã recordul îl deþi-
ne Irinel S., de 45 de ani, din Craio-
va, care a fost depistat în timp ce
conducea, pe DN 6 Craiova – Fi-

liaºi, în localitatea Iºalniþa, un auto-
turism marca BMW cu viteza
de 184 km/h (adicã cu 114 km/h
peste limita legalã admisã pe tron-
sonul respectiv de drum). „Condu-
cãtorul auto nu a avut nici permi-
sul de conducere asupra sa, astfel

cã a fost sancþionat de poliþiºtii de
la Rutierã cu amendã în cuantum
de 1.575 lei, totodatã fiindu-i sus-
pendat permisul de conducere pen-
tru o perioadã de 90 de zile”, a pre-
cizat subcomisar Alin Apostol, pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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Craioveanul de 29 de ani,
dat în urmãrire internaþionalã
dupã ce, în luna iunie a anului
trecut a înjunghiat un tânãr
într-un bar din Craiova ºi a
dispãrut, ajuns în arestul IPJ
Dolj pe 15 ianuarie a.c. dupã ce
a fost prins în Italia ºi extrãdat,
rãmâne dupã gratii. Judecãtorii
Tribunalului Dolj i-au menþinut,
ieri, arestarea preventivã în
dosarul în care este judecat
pentru tentativã de omor.
Urmãtorul termen a fost
stabilit pentru 21 martie a.c.

înjunghiat de mai multe ori pe Vasi-
le Cosmin ªtefan, de 29 de ani, din
Craiova, dar ºi de tulburarea ordinii
ºi liniºtii publice, nerespectarea re-
gimului armelor ºi muniþiilor, uz de
armã neletalã fãrã drept ºi portul fãrã
drept de obiecte periculoase ºi fo-
losirea fãrã drept de obiecte peri-
culoase. Conform anchetatorilor, în
noaptea de 16 spre 17 iunie 2015,
în jurul orei 03.30, craioveanul Va-
sile Cosmin ªtefan, împreunã cu cei
doi fraþi ai sãi ºi alþi prieteni, a ajuns
la un club de pe bulevardul Nicolae
Titulescu, din zona „Groapã”. Acolo
era ºi Nisipaºiu care a venit la masa
lor ºi a început sã-i reproºeze lui
Vasile Cosmin ªtefan cã i-a fãcut
avansuri unei prietene de-a lui. Dis-
cuþiile au continuat, ªtefan spunând
la un moment dat cã el ºi fraþii lui
nu sunt sclavii nimãnui. „Riposta
verbalã a persoanei vãtãmate l-a
deranjat probabil pe inculpat care
a devenit agresiv ºi l-a lovit pe ªte-
fan Vasile Cosmin de douã ori cu
palma peste faþã, iar apoi cu un
cuþit în zona obrazului stâng ºi la
mâna dreaptã. În urma loviturilor

recepþionate, persoana vãtãmatã s-
a dezechilibrat ºi s-a aplecat cãtre
masã, timp în care a fost înjun-
ghiatã de inculpat cu cuþitul în
zona hemitoracelui stâng ºi hemi-
toracelui drept”, au reþinut procu-
rorii în rechizitoriu. Agresorul l-a
lovit ºi pe unul din fraþii victimei
cu cuþitul, provocându-i însã o
ranã superficialã. Vasile Cosmin
ªtefan a reuºit sã fugã în direcþia
hipermarketului Billa, iar fraþii lui
au pornit în direcþia opusã, cu Ni-
sipaºiu pe urmele lor, care a tras
mai multe focuri de armã, cu un
pistol cu bile de cauciuc. Poliþiºtii
l-au cãutat peste tot pe Nisipaºiu,
însã nu i-au dat de urmã, iar în
baza mandatului de arestare emis
pe 6 august, a fost dat, ulterior, în
urmãrire internaþionalã.

La termenul de ieri al procesului
în care este judecat Florin Cristian
Nisipaºiu, magistraþii Tribunalului
Dolj au menþinut mãsura arestãrii
preventive faþã de inculpat ºi au
amânat cauza pentru data de 21
martie a.c., dupã cum au precizat
reprezentanþii instanþei.
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Conducerea Ministerul Agricul-
turii încearcã, de ceva vreme, sã
tragã un semnal de alarmã privind
consecinþele provocate de întârzie-
rea efectuãrii cadastrului agricol
general. Iniþial, era avansat anul
2018, ca punct terminus al alocã-
rii subvenþiilor pe suprafaþã, fãrã
sã fie necesarã întabularea proprie-
tãþii. Mai nou, termenul este îm-
pins spre anul 2020 ºi poate chiar
mai sus. Cert este cã, deºi Uniu-
nea Europeanã nu a fixat, concret,
o limitã de timp, se anunþã vremuri
mai puþin plãcute pentru fermieri.
Nu este prea îndepãrtatã ziua,
când aceºtia vor trebui sã fie în-
scriºi în Registrul unic de identifi-
care, administrat de APIA, sã de-
punã cerere unicã de platã în ter-
men ºi, printre alte condiþii, sã se
identifice, sã declare ºi sã delimi-
teze cu exactitate parcelele agricole
în aplicaþia electronicã GIS „IPA-
ONLINE” pusã la dispoziþie de
cãtre APIA, ºi sã utilizeze datele
cadastrale disponibile.

Lipsa cadastrul
general, o cauzã
a infrastructurii
deficitare

În Monitorul Oficial nr. 309
din 6 mai 2015 a fost publicatã
Hotãrârea nr. 294/2015 privind
aprobarea Programului naþional
de cadastru ºi carte funciarã

Ne apropiem de pierderea a 2 miliarde de euro, anual!
Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Subvenþiile agricole pe suprafaþã, peste cel
mult 4 ani, vor mai fi acordate doar dacã fer-
mierii vor proba deþinerea suprafeþelor agri-
cole prin acte cadastrale. Dacã, în prezent,
graþie unor modificãri substanþiale în proce-
dura de depunere a documentaþiei pentru a
primi subvenþiile agricole, fermierii primesc
o înlesnire majorã, fãcând dovada doar cu o
adeverinþã de pe raza primãriei unde au tere-
nurile agricole, peste 3-4 ani situaþia va fi foar-
te delicatã. Concret, identificarea ºi delimita-
rea tuturor parcelelor agricole se face obliga-
toriu pe baza datelor cadastrale. Eterna pro-
blemã este cea a fondurilor. Dar, la dispoziþia
primãriilor sunt puse spre accesare sumele

necesare efectuãrii cadastrului ºi intabulãrii.
Încã de pe vremea de când era comisar euro-
pean pentru Agriculturã, Dacian Cioloº afir-
ma: „Comisia Europeana nu numai ca permi-
te sau poate susþine financiar constituirea unui
cadastru, Comisia Europeana insistã de câþi-
va ani de zile pe lângã Guvernul Romaniei sã
ia bani din fonduri europene ºi sã finanþeze
un proiect de cadastru, la scara mai largã, nu
doar pentru mediul urban. Se pot lua bani din
fondurile structurale, pentru finanþarea cadas-
trului. Acesta este un lucru esenþial nu numai
pentru agriculturã, ci ºi pentru infrastructurã.
Lipsa cadastrului întârzie mult ºi multe pro-
iecte de infrastructurã.”

2015-2023. Scopul Programului
constã în realizarea înregistrãrii
sistematice a imobilelor în siste-
mul integrat de cadastru ºi carte
funciarã la nivelul întregii þãri. În-
registrarea sistematicã a imobi-
lelor se realizeazã în cadrul unui
proces complex, care include în
principal urmãtoarele: realizarea
de campanii de informare ºi con-
ºtientizare publicã a cetãþenilor,
identificarea imobilelor ºi a deþi-

nãtorilor, realizarea de mãsurãtori
cadastrale, colectarea actelor ju-
ridice de la deþinãtori, integrarea
ºi prelucrarea datelor ºi întocmi-
rea documentelor cadastrale, afi-
ºarea publicã a documentelor ca-
dastrale, înregistrarea ºi soluþio-
narea cererilor de rectificare for-
mulate de proprietari/posesori,
actualizarea documentelor cadas-
trale ºi deschiderea cãrþilor fun-
ciare, în conformitate cu regle-
mentãrile in vigoare.

Costurile totale pentru realiza-
rea cadastrului agricol se ridicã la
415 milioane de euro, dintre care
265 de milioane de euro provin din
fondurile europene pe dezvoltare
regionalã ºi 150 milioane de euro
de la Agenþia Naþionalã de Cadas-
tru ºi Publicitate Imobiliarã. Su-
prafaþa care va fi cadastratã ºi in-
tabulatã este de 14 milioane de hec-
tare extravilan (arabil plus agricol)
ºi se estimeazã cã se va plãti 30
de euro pe hectar. Costurile tota-
le ale programului sunt de 415
milioane de euro. Din aceastã
sumã, 265 de milioane de euro
provin din fondurile europene pe
dezvoltare regionalã ºi 150 mili-
oane de euro de la Agenþia Naþio-
nalã de Cadastru ºi Publicitate
Imobiliarã.

Doar 21,55%
din imobile,
identificate
cadastral,
la nivel naþional

De precizat cã, în luna mai a
anului trecut a fost lansat Progra-
mul Naþional de Cadastru, cu sco-
pul de a realiza planurile cadas-
trale ale tuturor imobilelor din Ro-
mânia, precum ºi deschiderea cãr-
þilor funciare, cât ºi a certificate-
lor de moºtenitor pentru succesi-
unile nedezbãtute. La mijlocul lu-
nii noiembrie 2015, Agenþia Naþi-
onalã de Cadastru ºi Publicitate
Imobiliarã (ANCPI) a anunþat cã,
locuinþele din 63 de comune vor
fi incluse în prima faza a lucrãri-
lor de cadastru general gratuit prin
Programul Naþional de Cadastru
ºi Carte Funciarã 2015 – 2023
(PNCCF). Sumele estimate pen-
tru realizarea activitãþilor PNCCF
în perioada 2015-2023 sunt de
4.050.885.000 lei. Cea mai mare
sumã, peste 2 miliarde de lei, va
fi alocatã pentru mãsurãtorile ca-
dastrale.

Potrivit ultimelor date publica-
te de Agenþia Naþionalã de Cadas-
tru ºi Publicitate Imobiliarã, dintr-
un total de 40.000.000 de imobile

din România, pânã la 7 martie a.c.
doar 8.620.336 de imobile au fost
gestionate de sistemul informatic
integrat de cadastru ºi carte fun-
ciarã. Ceea ce înseamnã, undeva
la aproximativ 22% din total. În
lista unitãþilor administrativ-terito-
riale incluse în proiectul Cesar
pentru derularea lucrãrilor de în-
registrare sistematicã în cadastru
ºi carte funciarã, Doljul figureazã
cu doar douã comune: Mischii ºi
Drãnic; lucrãri care, chipurile, ar
fi în derulare.

Un anunþ
cutremurãtor

Suprafaþa care va fi cadastratã
ºi intabulatã în þarã este de 14 mi-
lioane de hectare extravilan (ara-
bil plus agricol) ºi se estimeazã,
cã se vor plãti 30 de euro pe hec-
tar. Costurile totale ale programu-
lui sunt de 415 milioane de euro.
Din aceastã sumã, 265 de milioa-
ne de euro provin din fondurile
europene pe dezvoltare regionalã
ºi 150 milioane de euro de la Agen-
þia Naþionalã de Cadastru ºi Pu-
blicitate Imobiliarã.

„Cadastrul este un element ex-
trem de important. Nu este la Mi-
nisterul Agriculturii, dar situaþia
este tragicã! Dacã în 2020 nu vom
avea cadastru, dupa 2020 nu vom
mai putea plãti 2 miliarde de euro,
anual, subvenþiile fermierilor
noºtri! Am discutat cu premierul
Dacian Cioloº, cu vicepremierul
Vasile Dâncu, pentru ca Agenþia
Naþionalã de Cadastru ºi Publici-
tate Imobiliarã este la Ministerul
Dezvoltãrii Regionale. Am solici-
tat, oficial, sã se dea prioritate la
cadastrarea terenurilor agricole, ca
sã reuºim finalizarea cadastrului
pentru agricultorii noºtri. Vestea
bunã este cã sunt fonduri. Vestea
proasta este cã se organizeazã li-
citaþii la nivelul primãriilor locale.
Am propus sã facem în Guvern o
monitorizarea trimestrialã, sã ve-
dem cum se realizeazã cadastrul.
Nu cred cã va fi un ministru al
agriculturii sau vreun premier
care sã le spunã fermierilor: nu
pot sã vã plãtesc subvenþiile pen-
tru ca nu am cadastru!” a decla-
rat Achim Irimescu, ministrul
Agriculturii, pe 23 februarie a.c.,
în plenul Senatului.
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MIRCEA CANÞÃR

În lumea literarã, dincolo de
parti-pris-uri, gusturi discutabile
ºi resentimente trufaºe, criticul
Nicolae Manolescu poate fi con-
siderat, nu doar graþie exclusiv
“Istoriei critice a literaturii ro-
mâne. Cinci secole de litera-
turã” (Ed. „Paralela 45”, 2008),
“un munte de carte”. Ceea ce,
din pãcate, nu spune totul. Fiind-
cã muntele de carte este una ºi
dealul pleºuv, de caracter, alta.
Ca preºedinte al USR, ales pen-
tru a treia a oarã, într-un mor-
mãit nu doar în batistã al scriito-
rilor, reproºându-i-se modificarea
statutului, academicianul, de
acum ºi ex-ambasadorul Româ-
niei la UNESCO, a inventat o
hulitã Comisie de Monitorizare,
Suspendare ºi Excludere, cu Mir-
cea Mihãieº preºedinte, cãruia

Dorin Tudoran îi aduce, decent,
aminte cã din ’90 nu l-a sãrit nici
un post literar-cultural, încât, pre-
gãtindu-ne de postul Sfintelor
Paºti, n-ar fi mai avut nevoie de
aºa ceva. Dupã ce, prin “bãlãci-
re în imbecile rãzboaie de
gherilã desfãºurate la botul
rigolei politice”, s-a plasat într-
o nouã incompatibilitate. Cam
suspectã aceastã înþelegere a de-
mocraþiei pentru un intelectual
rafinat, care a candidat la preºe-
dinþia României, a fost, cum spu-
neam, reprezentatul nostru la
UNESCO, este preºedintele
USR, prin modificarea statutului,
ceea ce aminteºte de tentative-
le, de regulã eºuate, ale unor ºefi
de state africane de a-ºi modifi-
ca Constituþia, în surdinã, pentru
dobândirea unui nou mandat. Fi-

reºte, nu-i uºor în lumea scriito-
rilor, “sã ai mereu dreptate”. E
chiar foarte greu. Toleranþa e
mereu mimatã. Pentru prof. univ.
dr. Nicolae Manolescu, se pare,
succes au doar anumite tipuri de
discurs, a cãror corectitudine este
interpretatã, precumpãnitor, în
funcþie de amplasamentul ideo-
logic. În tableta intitulatã “ªcoa-
la/Cum e cu limba românã, cu
istoria ºi latina în ºcoalã” din
“blogurile adevãrului.ro”, Ni-
colae Manolescu exprimã un
punct de vedere destul de fad, din
pãcate, deºi în teritoriul respec-
tiv nu putea fi bãnuit decât de
maximã expertizã, domnia sa fi-
ind un literat de calibru, un iscu-
sit profesor de limba românã ºi,
posibil, un latinist. Când însã
“vede” în Daniel Funeriu – alã-

turi de Andrei Marga – unul din-
tre miniºtrii învãþãmântului post-
decembriºti, care a avut în vede-
re schimbãri cu adevãrat esenþi-
ale ºi opineazã cã “un rol în con-
fuzia generalã se datoreazã
presei ºi mass-mediei”(!?),
chiar mare lucru nu mai e de spus.
„Gustul” devine îndoielnic, dar...
nu se discutã. Deloc elegantã,
oricum, referirea la istoricul Dinu
Giurescu, ajuns la o vârstã res-
pectabilã (89 de ani) – (n.r. Dinu
C. Giurescu – caligrafiat greºit):
“a rostit niºte tirade sforãitoa-
re, fãrã alt conþinut decât cã
noi de la Râm ne tragem, vor-
ba cronicarului ºi cã... am ºi
uitat ce a mai spus. Ca ºi alþii
care au protestat sublim ºi
ineficace”. La propunerile re-
cente de reforma ºcolii. Despre

aºa ceva era vorba. Sã reamin-
tim doar cã istoricul Dinu C. Giu-
rescu, într-un Cuvânt înainte la
„Istoria românilor”, republicatã la
110 ani de la naºterea tatãlui sãu,
Constantin C. Giurescu, deplân-
gea numãrul redus de ore acor-
date în liceu acestei materii. De
ce academicianul Nicolae Mano-
lescu completeazã îndemnul lui
Prospero din “Furtuna” shake-
spearianã: “Caliban, du-te la
ºcoalã”, cu propria cugetare:
“Nu te grãbi, aºteaptã ca
ºcoala sã fie cu adevãrat una
care sã ne înveþe sã gândim”,
se circumscrie unei negãri radi-
cale, fãrã nuanþe, fãrã concesii,
de altfel proprie “maestrului”.
Care face eforturi consistente de
a deveni dintr-un munte semeþ,
plãcut ochiului, un deal pleºuv.

Începând cu 1 martie, are loc
cea de-a treia etapã a evaluãrii
acordãrii gradaþiilor de merit pen-
tru personalul didactic ºi cel au-
xiliar, fazã care va fi finalizatã pe
18 martie. „Este vorba de întoc-
mirea ºi depunerea dosarelor, de
cãtre candidaþi, ºi obþinerea avi-
zelor la nivelul unitãþii de învãþã-
mânt. Apoi, între 21-30 martie, va
urma etapa de înmânare a dosa-
relor care conþin documentele jus-
tificative, la ISJ Dolj,  privind ac-
tivitatea solicitantului. Dupã ace-

S-a intrat într-o nouã etapã a acordãrii gradaþiilor de merit
În luna februarie, a început procesul de acordare a gra-

daþiilor de merit, pentru personalul didactic ºi auxiliar, se-
siunea 2016, iar, de la 1 martie, cu punct final 18 martie, a
demarat întocmirea ºi depunerea , de cãtre candidaþi, a
dosarelor ºi obþinerea avizelor la nivelul unitãþii de învã-
þãmânt. În judeþul Dolj, au fost stabilite, de cãtre Consiliul
de Administraþie al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj,
202 locuri pentru gradaþii de merit, 180 fiind destinate per-
sonalului didactic, celelalte celui auxiliar.

ea, totul se va desfãºura conform
calendarului. Pânã în prezent, a
fost afiºatã lista cu ponderea lo-
curilor pentru gradaþii, numãrul
total fiind de 202, din care 180
pentru personalul didactic. Anul
acesta, se va lua în calcul, în ca-
zul celor cu dublã specializare, ºi
activitatea pe disciplina predatã
secundar. De asemenea, inspec-
torii care îºi vor depune dosarul
pentru obþinerea gradaþiilor nu vor
mai putea face parte din comisiile
de evaluare  ”, a precizat prof.

ªtefan Vasile (foto), director al
Casei Corpului Didactic Dolj ºi
preºedinte al Comisiei Judeþene de
Evaluare pentru acordarea grada-
þiilor de merit.

S-a stabilit ponderea
Conform celor hotãrâte în Con-

siliul de Administraþie al Inspecto-
ratului ªcolar Judeþean Dolj, sunt
202 locuri pentru gradaþii. Pentru
obþinerea drepturilor de suplimen-
tare a salariului cu 25%, ponderea
cea mai mare din dosar (80%) este
constituitã din rezultatele obþinute
la clasã, iar 10 procente provin din
performanþa în activitatea de ino-
vare didacticã ºi managerialã. La
acestea, se adaugã câte 5 % din
participarea la proiecte, respectiv
la dezvoltarea instituþionalã. Refe-
ritor la cadrele didactice , cele mai
multe locuri sunt în învãþãmântul
primar (30), învãþãmântul preºco-

lar (20), Limba ºi lite-
ratura românã (17),
Matematica (13) ºi Dis-
ciplinele tehnice (10).
Pentru Limba romani,
Limba latinã, Limbile
rusã, germanã, italianã
ºi spaniolã nu s-a alo-
cat niciun loc. De ase-
menea, pentru Învãþã-
mântul special sunt
pregãtite 10 gradaþii,
iar pentru personalul
didactic de conducere,
îndrumare ºi control
sunt 13 locuri. În ceea
ce priveºte personalul
auxiliar, ºapte poziþii
sunt destinate pentru
secretar/secretar ºef,
patru pentru adminis-
trator financiar, acelaºi numãr pen-
tru administrator de patrimoniu,
cinci pentru informatician ºi câte

 S-a dat startul Bacalaureatului
din 2016, primul pas fiind fãcut,
ieri, cînd a avut loc prima probã –
„Limba ºi literatura românã” – a

La prima probã a simulãrii Bacalaureatului, prezenþã de peste 80%
Ieri, a avut loc prima probã a simulãrii examenului de Baca-

laureat, iar, în ceea ce priveºte prezenþa în clase, pentru susþi-
nerea lucrãrii la „Limba ºi literatura românã”, procentul a de-
pãºit 80%. Din pãcate, au fost ºi patru încercãri de fraudare,
iar, pentru pregãtirea examenului real, Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj are în vedere mai multe etape, cea care se referã
la pregãtirea candidaþilor cu probleme  fiind primordialã.

simulãrii examenului de „matu-
ritate”. Peste 10.000 de elevi s-
au înscris (5.015 din clasa a XI-
a, 4.913 din anul terminal al în-
vãþãmântului liceal), participarea
fiind de 9.928 de elevi (4.069 din
cls. a XI-a), media fiind de
81,1% ( 81,14% din clasa a XI-
a, 81,07% - referinþa pentru a
XII-a). Din pãcate au fost con-
statate patru încercãri de frau-
dare a examenului: trei la elevii

clasei a XI-a (doi de la Colegiul Na-
þional Economic „Gheorghe Chi-
þu”, unul de la Liceul Tehnologic
Auto), celãlalt din clasa a XII-a a

Liceului Tehnologic Auto. Cu toþii
s-au prezentat în sala de examen
cu telefoanele mobile asupra lor,
ceea ce este interzis. Examinarea
s-a desfãºurat în condiþii reale, cu
aparatura audio-video de suprave-
ghere aflatã în funcþiune.

Verificãri peste verificãri
Inspectoratul ªcolar Judeþean

Dolj , prin inspectorii sãi, au fãcut
verificãri, de la primele ore ale di-
mineþii, în cele 43 de centre de
examinare. „Am început la Malu
Mare, personal, apoi am mers ºi
în alte douã centre, în rest fiind

prezenþi inspectorii. Toate condi-
þiile am constatat cã au fost res-
pectate. Cred cã poate fi un sem-
nal pentru elevii care au fost de-
pistaþi încercând fraudarea, prin
aceastã simulare, prin ruºinea pe
care o simt. Cei din clasa a XI-a
îºi pot da seama mai devreme de
consecinþe. În ceea ce priveºte di-
ficultatea subiectelor, mã bucur cã
elevii au constatat cã nu au fost
foarte dificile, dar nu ne putem
prinunþa, oficial, pânã la prezenta-
rea rezultatelor finale”, a precizat
prof.  Lavinia Elena Craiovea-
nu (foto), onspector general al In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

Sunt pregãtite mãsuri
Cum rezultatele nu pot fi în tota-

litate bune ºi foarte bune, ºeful în-
vãþãmântului doljean a fost întrebat
despre mãsurile care se vor adopta
pentru ca, în varã, când va avea

loc examenul real, sã fie obþinute
note care sã ateste promovarea.
„Aceste simulãri au douã obiective
principale. Primul este cel de veri-
ficare a nivelului de pregãtire a ele-
vilor. Acolo unde este cazul, vor
urma ºedinþe suplimentare cu tine-
rii care au lipsuri în pregãtire, cu
profesori specializaþi, mai ales cã
avem ºi un parteneriat cu Universi-
tatea din Craiova. Vom urmãri , cu
precãdere la instituþiile de învãþã-
mânt cu rezultate nesatisfãcãtoare,
în ce stadiu se aflã aceste ºedinþe
de pregãtire suplimentarã. Al doilea
obiectiv este cel al asigurãrii , din
punct de vedere tehnic, al condiþii-
lor în care se desfãºoarã examenul
de Bacalaureat, pânã în prezent ne-
fiind descoperite deficienþe majore,
dar, dacã, din pãcate, vor apãrea
vor fi remediate ”, a completat in-
spectorul ºcolar general.

CRISTI PÃTRU

unul pentru bibliotecar ºi laborant/
tehnician.
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Nataºa Raab este absolventã a
Institutului de Artã Teatralã ºi Ci-
nematograficã „I.L. Caragiale”
(clasa prof. Mircea Albulescu),
promoþia 1988, an din care a venit
ca actriþã la Naþionalul craiovean.

Dupã ce a stat faþã în faþã cu Geni Macsim,
Ilie Gheorghe ºi Adrian Andone, publicul cra-
iovean are ocazia, astãzi, sã întâlneascã alt ac-
tor al Teatrului Naþional „Marin Sorescu”:
Nataºa Raab. De la ora 19.00, în Sala „Ia te
uitã!”, „îndrãgita actriþã de teatru ºi film va
povesti despre cariera sa impresionantã, în-
tâmplãri din spatele cortinei, de la filmãri ºi
chiar din viaþa personalã”, precizeazã repre-
zentanþii teatrului.

În 1989 primea Pre-
miul UNITER pentru
debut, pentru rolul Ele-
na Andreevna din „Un-
chiul Vanea” de A.P.
Cehov, iar de atunci
zeci de roluri ºi nume-
roase premii i-au încu-
nunat cariera. „Nataºa

Raab, în Elena Andreevna, etalând
cu rafinament toalete sofisticate,
este frumoasã ºi seducãtoare. Apa-
riþia ei erotizeazã spaþiul, tulburân-
du-i pe eroi. Starea de plictis, trân-
dãvealã, disimularea în faþa cuce-

ririlor, lupta pentru a-ºi înfrunta
patimile îndelung reprimate sunt
sugerate cu fineþe ºi pregnanþã de
aceastã actriþã extraordinarã, Na-
taºa Raab”, scria criticul Ludmila
Patlanjoglu în „România literarã”,
în aprilie 1989.

Nu s-a limitat doar la scena tea-
trului: a fost model în anii ’80, pre-
zentatoare ºi realizatoare de emisi-
uni radiofonice la Radiodifuziunea
Românã, prezentatoare de specta-
cole ºi concerte, actriþã de film,
seriale TV ºi protagonista unor în-
drãgite reclame TV, colaboratoare

a Ansamblului Folcloric „Maria
Tãnase” din Craiova º.a. A obþinut
doctoratul în ªtiinþe umaniste – fi-
lologie la Universitatea din Craio-
va, iar în prezent este ºi conferen-
þiar universitar la Facultatea de Li-
tere – Departamentul de Artã Tea-
tralã al acestei instituþii. Este au-
toarea cãrþii „Tipologie femininã

în dramaturgia lui Cehov”, publi-
catã în anul 2004 la Editura „Aius”.

Biletele la evenimentul de astã-
searã – care face parte din proiec-
tul „Ia te uitã la…”, recent iniþiat
de Teatrul Naþional „Marin Sores-
cu” – costã 7,5 lei ºi pot fi procu-
rate de la Agenþia teatrului. Locu-
rile sunt limitate.

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Cu acest prilej, iubitorii muzicii
din Târgu Jiu sunt invitaþi sã au-
dieze pagini muzicale celebre din
creaþia compozitorilor Carl Nielsen
(Mica suitã pentru orchestrã de
coarde), Tomaso Albinoni (Adagio
în Sol minor), Johann Sebastian
Bach (Concertul în Do minor pen-
tru vioarã, oboi ºi orchestrã, BWV
1060 ºi Aria din Suita nr. 3 în Re
major pentru orchestrã, BWV
1068), Antonio Vivaldi (Concertul
nr. 1 în Mi major, op. 8, RV 269,
„La primavera” / „Primãvara”
din ciclul „Le quattro stagioni” /
„Anotimpurile” pentru vioarã ºi

„„„„„Armonii de primãvarãArmonii de primãvarãArmonii de primãvarãArmonii de primãvarãArmonii de primãvarã””””” la Târgu Jiu, la Târgu Jiu, la Târgu Jiu, la Târgu Jiu, la Târgu Jiu,
cu Orchestra de Camerã a Filarmonicii „Oltenia”cu Orchestra de Camerã a Filarmonicii „Oltenia”cu Orchestra de Camerã a Filarmonicii „Oltenia”cu Orchestra de Camerã a Filarmonicii „Oltenia”cu Orchestra de Camerã a Filarmonicii „Oltenia”

Orchestra de Camerã a Filarmonicii „Oltenia” susþine astãzi con-
certul extraordinar „Armonii de primãvarã”, în contextul manifestã-
rilor culturale organizate de Primãria municipiului Târgu Jiu spre a
marca împlinirea a 610 ani de atestare documentarã a oraºului. Eve-
nimentul are loc începând cu ora 18.00, în incinta „Anna Events –
Sala Rondã”, iar soliºtii serii sunt Gabriel Niþã (vioarã) ºi Liviu Fãr-
caº (oboi). La pupitrul dirijoral al orchestrei se aflã Ivan Iliev.

orchestrã de coarde), Nigel Hess
(coloana sonorã a filmului „Ladies
in Lavender” / „Doamnele de la
malul mãrii”: Fantezia pentru
vioarã ºi orchestrã), John Williams
(coloana sonorã a filmului „Schin-
dler’s List” / „Lista lui Schin-
dler”: Tema principalã) ºi Astor
Piazzolla („Libertango”).

Potrivit Iuliei Negrea, ºef Birou
Imagine în cadrul Filarmonicii „Ol-
tenia”, «începând din septembrie
2015, sub coordonarea artisticã a
muzicianului Ivan Iliev, Orchestra
de Camerã a susþinut concerte la
Calafat (Palatul „Marincu”), Cara-

cal (Teatrul Naþional), Slatina (Cen-
trul Cultural „Eugen Ionescu”),
Negotin/Serbia (Centrul Cultural
„Stevan Mokranjac”), în cadrul
proiectelor „Turneu în Oltenia” ºi
„Muzica clasicã uneºte oamenii de
peste Dunãre”».

Nãscut în Bulgaria, Ivan Iliev
a absolvit cursurile Academiei de
Muzicã din Sofia. S-a perfecþio-
nat în domeniul dirijatului de or-
chestrã cu profesorii Michael Es-
selstrom (la Indiana University,
2003), Victor Yampolsky (la Nor-
thwestern University) ºi Julian
Shew (la Universitatea de Stat din
Louisiana). Studiile postuniversita-
re le-a absolvit, de asemenea, în
S.U.A., ca licenþiat al Universitãþii
din Indiana; în perioada 2006-2008
a urmat programul de studii doc-
torale al Universitãþii de Stat din
Louisiana, susþinând apoi teza de
doctorat la Academia Naþionalã de

Muzicã din Sofia.
În calitate de dirijor al

Orchestrei Simfonice a
Academiei Naþionale de
Muzicã din Sofia ºi ca di-
rijor principal al Orchestrei
Filarmonice din Plevna a
susþinut concerte acope-
rind o mare varietate de
repertorii, valoarea perfor-
manþelor sale profesionale
fiind unanim recunoscutã
de public ºi de criticii de
specialitate. Printre alte an-
sambluri simfonice în frun-
tea cãrora a evoluat, pe
parcursul carierei sale ar-
tistice, amintim South
Bend Symphony Orches-
tra, Louisiana Symphony Orches-
tra, Louisiana State University
Symphony Orchestra (S.U.A.),
Orchestra Filarmonicii – Sarajevo
(Bosnia-Herþegovina), Orchestre-

le Simfonice – Shumen ºi Gabro-
vo, Orchestra Operei – Stara Za-
gora (Bulgaria), Filarmonica „Ol-
tenia” ºi Opera Românã Craiova
(România).

În centrul atenþiei concertului Sloveniei din cadrul Stagiunii „Europa” a
Filarmonicii „Oltenia”, de vineri, 11 martie, ora 19.00, se va afla trompe-
ta. Solistul serii, Jure Gradisnik, va interpreta – în primã audiþie naþionalã
– „Rapsodia pentru trompetã ºi orchestrã” compusã de Alojz Ajdic. Tot
în premierã, simfonicul craiovean, dirijat de tânãrul Simon Dvorsak, va
prezenta o a doua lucrare, „Alkiona” de Rok Golob. Repertoriul include
ºi „Simfonia a IV-a” de Piotr Ilici Ceaikovski, dedicatã doamnei von
Meck, o mare admiratoare a compozitorului rus.

Programul Sãptãmânii Sloveniei mai cuprinde, pe lângã concertul ex-
traordinar de vineri seara, douã întâlniri ale invitaþilor sloveni cu meloma-
nii. Una a avut loc asearã, iar cealaltã este anunþatã pentru joi, 10 martie,
în Sala „Filip Lazãr” a Filarmonicii, cu dirijorul Simon Dvorsak ºi trom-
petistul Jure Gradisnik, sub genericul „Muzicienii sloveni se prezintã”.

De asemenea, astãzi, Muzeul de Artã Craiova gãzduieºte un recital ne-
convenþional susþinut de baritonul Domen Krizaj, student al Academiei de
Muzicã din Ljubljana. Toate evenimentele încep la ora 19.00 ºi sunt cu
intrare liberã, cu excepþia concertului de vineri, la care intrarea se face pe
bazã de bilet sau de abonament.

Concertul este transmis online pe pagina web a Radio România Oltenia Cra-
iova ºi, în direct, la TVR Craiova. În preambulul ºi în pauza concertului, muzi-
cologul Constantin Secarã o are invitatã pe compozitoarea Maia Ciobanu.

Muzica Sloveniei,  în Stagiunea „Europa”Muzica Sloveniei,  în Stagiunea „Europa”Muzica Sloveniei,  în Stagiunea „Europa”Muzica Sloveniei,  în Stagiunea „Europa”Muzica Sloveniei,  în Stagiunea „Europa”
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Cancelarul german Angela Mer-
kel a declarat ieri cã se opune în-
chiderii frontierelor în vederea opri-
rii afluxului de migranþi cãtre Euro-
pa, înaintea summitului UE-Turcia
vizând cãutarea unor soluþii în cri-
za migraþiei. Merkel a îndemnat la
o “soluþie durabilã împreunã cu
Turcia” în vederea reducerii valu-
lui migraþiei în “toate þãrile, inclu-
siv în Grecia”. Abordarea UE “nu
poate sã fie închiderea a ceva sau
altceva”, a subliniat ea. Cancelarul
a fãcut aceste declaraþii dupã ce þãri
din Balcanii de Vest au impus re-
stricþii pe ruta migraþiei cãtre nor-
dul Europei, ceea ce a condus la
blocarea a mii de migranþi ºi azi-
lanþi în Grecia. “Aceasta nu este
problema unei þãri, aceasta este o
problemã europeanã. Aºadar (noi)
trebuie sã gãsim soluþii comune”, a
declarat premierul grec Alexis Tsi-
pras înaintea întâlnirii liderilor eu-
ropeni cu premierul turc. ªefii de
state ºi de guverne UE urmeazã sã
analizeze la acest summit o “închi-
dere” a rutei balcanice a migraþiei,
însã Merkel se aflã printre cei care
se opun acestei mãsuri, potrivit
unor diplomaþi. Cei mai mulþi din-
tre migranþii care sosesc în Grecia
provin din Turcia. Premierul Ahmet
Davutoglu participã la acest sum-
mit. Davutoglu a îndemnat ieri la

Cehia propune achitarea
datoriilor Greciei, dacã
va construi centre de deportare
a imigranþilor

Grecia ar putea sã-ºi plãteas-
cã datoriile cãtre creditorii
internaþionali prin construirea
unor centre de deportare a
imigranþilor, oferind o soluþie
alternativã blocului european
în gestionarea crizei migraþiei,
a pledat preºedintele ceh Milos
Zeman. Într-un interviu
acordat postului TV ceh Prima,
Zeman a declarat cã unul
dintre consilierii sãi a venit cu
aceastã idee, “o idee originalã
prin care ar fi împuºcaþi doi
iepuri dintr-o loviturã”.
“Centrele de detenþie ar putea
fi construite pe insulele greceºti
de unde imigranþii care ajung
în Europa ar urma sã fie
deportaþi ºi astfel Grecia, prin
menþinerea acestor centre de
detenþie, ar putea sã-ºi plãteas-
cã datoriile faþã de creditorii
internaþionali”, a explicat
preºedintele ceh, care se opune
vehement primirii de imigranþi
în þarã. Zeman a declarat, în
mai multe rânduri, cã integra-
rea comunitãþilor musulmane
în statele europene este “practic
imposibilã” ºi a clasificat
fluxul de imigranþi din Europa
drept o “invazie organizatã”.
Premierul grec, Alexis Tsipras,
a solicitat solidaritarea statelor
europene în gestionarea crizei
imigranþilor ºi a criticat
politicile Austriei ºi ale þãrilor
balcanice care au impus
restricþii la frontiere în încerca-
rea de a reduce numãrul de
imigranþi, acuzându-le cã “au
distrus Europa”, prin blocarea
a circa 30.000 de imigranþi la
graniþa greco-macedoneanã.

Atac sinucigaº la un tribunal
din Pakistan: Cel puþin opt
morþi ºi 27 de rãniþi

Cel puþin opt persoane au
murit ºi alte 27 au fost rãnite
într-un atac sinucigaº comis
ieri la intrarea într-un tribu-
nal din nord-vestul Pakista-
nului. Un responsabil din
cadrul poliþiei a declarat
pentru Reuters cã trei membri
ai forþelor de ordine care
lucrau acolo se numãrã
printre persoanele ucise, iar
alte 27 de persoane au fost
rãnite în explozie. “Atacatorul
sinucigaº încerca sã între în
clãdirea tribunalului din
oraºul Shabqadar ºi s-a
detonat atunci când poliþia l-a
împiedicat”, a spus Saeed
Wazir, un alt responsabil din
cadrul poliþiei. “Armata ºi
alte organisme responsabile
de asigurarea respectãrii
legislaþiei au ajuns la faþa
locului ºi au încercuit zona.
Cei rãniþi sunt transportaþi la
spitalele din apropiere”, a mai
spus un responsabil al poliþiei,
aflat la faþa locului în mo-
mentul în care a avut loc
atacul.

Un bãrbat înarmat a pãtruns, ieri
dimineaþã, într-o fabricã din Sydney,
situat în statul australian New South
Wales, unde a omorât o persoanã ºi
a rãnit alte douã, dupã ce ar fi luat
ostatici. Aflat mai multe ore sub ase-
diul forþelor de ordine care au încon-
jurat clãdirea, bãrbatul s-a sinucis,
împuºcându-se mortal, la scurt timp
dupã ce trei persoane ar fi ieºit din
clãdire. Nu se ºtie dacã cele trei per-
soane au fost þinute ostatice de ata-
cator. Iniþial, un purtãtor de cuvânt
al poliþiei din New South Wales, citat
de Reuters, a precizat cã ar fi vorba
de trei rãniþi, fãrã a adãuga nimic
despre vreun deces. Poliþia din statul
australian New South Wales, unde s-
a înregistrat incidentul, declarase, în
primele ore ale zilei de luni, cã efec-

UE aºteaptã de la Turcia sã reprimeascã “toþi
refugiaþii care nu sunt sirieni” ºi sã facã totul pen-
tru a opri plecarea migranþilor sirieni de pe coas-
tele turce, a subliniat ieri premierul olandez Mark
Rutte, la sosirea la summitul menit sã impulsione-
ze cooperearea UE-Turcia în criza migraþiei. “Este
foarte important ca Turcia sã fie mai întâi pregã-
titã sã reprimeascã toþi refugiaþii care nu sunt siri-
eni”, a declarat Rutte, care a asistat duminicã sea-
ra la o reuniune de coordonare cu cancelarul ger-
man Angela Merkel ºi premierul turc Ahmet Da-
vutoglu. “Însã acest lucru nu este suficient. Într-
un final dorim ca valul de refugiaþi sirieni (care
pleacã de pe coastele turce) sã fie zero. Vom ve-

“solidaritate”, subliniind cã UE ºi
Turcia au nevoie una de cealaltã.
“Trebuie sã vedem întreaga imagi-
ne - nu doar migrarea fãrã acte.
Viitorul întregului nostru continent
este pe masã”, a spus el. Cancela-
rul Austriei, Werner Faymann, a
solicitat Germaniei sã stabileascã o
limitã clarã privind numãrul de so-
licitanþi de azil pe care îi va accepta
pentru a contribui la diminuarea flu-
xului de imigranþi din Europa. “Ger-
mania trebuie sã impunã un numãr-
limitã de refugiaþi pe care se pregã-
teºte sã-i transfere din Siria ºi Tur-
cia pe teritoriul sãu. Germania tre-

buie sã clarifice situaþia, în caz con-
trar, refugiaþii vor continua sã se în-
drepte spre Germania”, a declarat
Faymann. “Dacã luãm în conside-
rare statisticile Austriei, Germania
ar putea stabili o cotã maximã de
400.000 de refugiaþi. Atâta timp cât
Germania nu va face acest lucru,
este clar ce se va întâmpla. Refu-
giaþii vor continua sã creadã cã vor
putea sã se îndrepte (spre Germa-
nia)”, a explicat cancelarul austriac.
În Germania, anul trecut s-au înre-
gistrat peste 1,1 milioane de solici-
tãri de azil. Austria a impus luna tre-
cutã cote zilnice pentru imigranþii

clandestini, permiþând 3.200 de so-
siri pe zi, decizie care a fost criti-
catã de Comisia Europeanã ºi de
organizaþii pentru protecþia dreptu-
rilor omului. În Austria, o þarã cu o
populaþie de 8,5 milioane de locui-
tori, au fost înregistrate 90.000 de
solicitãri de azil anul trecut. Din
aceastã cauzã, guvenul austriac a
stabilit la începutul anului în curs
un numãr-limitã de 37.500 de ast-
fel de solicitãri. Faymann a expli-
cat cã în cadrul summitului UE-
Turcia organizat ieri, la Bruxelles,
ar trebui sã hotãrascã trei chestiuni:
îmbunãtãþirea cooperãrii dintre UE
ºi Turcia în privinþa combaterii re-
þelelor de trafic de persoane ºi a de-
portãrii imigranþilor ale cãror soli-
citãri au fost respinse, reducerea
fluxului de imigranþi din Europa ºi
convenirea unui sistem pentru sta-
tele UE în acord cu Înaltul Comisa-
riat al ONU pentru Refugiaþi privind
preluarea imigranþilor din taberele de
refugiaþi din Turcia. Într-un inter-
viu separat acordat ziarului “Oster-
reich”, ministrul austriac al Apãrã-
rii, Hans Peter Doskozil, a anunþat
cã Austria nu va mai accepta siste-
mul de cote obligatorii pentru re-
partizarea a 160.000 de imigranþi din
Grecia în statele membre, sistem
adoptat de UE în luna septembrie a
anului trecut.

dea ce mãsuri pot fi luate” în acest sens, a adãu-
gat premierul olandez, a cãrui þarã asigurã preºe-
dinþia semestrialã a Uniunii Europene. Rutte s-a
declarat totodatã “optimist moderat” atunci când
a fost întrebat despre “concesiile” pe care Turcia
le-ar putea face UE. Uniunea are nevoie disperatã
de cooperarea Ankarei în vederea reducerii nu-
mãrului unor noi sosiri pe coastele Greciei, care
urmeazã sã se creascã odatã cu venirea primãve-
rii ºi îmbunãtãþirea vremii. Europenii sperã ca
Ankara sã punã în aplicare, începând din iunie,
aºa cum a promis, un acord de readmisie a tutu-
ror migranþilor economici ºi a tuturor solicitanþi-
lor de azil refuzaþi în Europa ºi care au sosit pe

continent din Turcia, care urmeazã, la rândul ei,
sã-i trimitã în þãrile de origine. Însã aceste exi-
genþe prezentate de cãtre Mark Rutte - care îi
privesc pe eventuali solicitanþi de azil irakieni,
eritreeni sau afgani - provoacã rezerve unor
ONG-uri ºi ONU în ceea priveºte legalitatea lor
în baza dreptului internaþional. Turcia ºi UE sunt
“de acord cã trebuie sã reia controlul etapã cu
etapã, lucru valabil atât pentru refugiaþii care nu
sunt sirieni, cât ºi pentru refugiaþii sirieni, în fi-
nal (...). Aceasta este ambiþia noastrã comunã,
de a pune capãt «business modelului» traficanþi-
lor de fiinþe umane ºi traversãrii periculoase” a
Mãrii Egee, a subliniat premierul olandez.

Atac armat în Australia: Doi morþi ºi doi rãniþi,
într-o luare de ostatici într-o fabricã din Sydney

tua o operaþiune “delicatã” în subur-
bia industrialã Ingleburn din sud-ves-
tul oraºului Sydney. Doi bãrbaþi rã-
niþi au fost transportaþi la spital ºi sunt
stabilizaþi, a precizat conducerea spi-
talului pentru BBC. Unul dintre bãr-
baþi a fost operat de urgenþã, în timp
ce al doilea a suferit rãni superficiale
pe jumãtatea inferioarã a corpului.
Potrivit presei australiene, bãrbatul ar
fi avut asupra lui o puºcã automatã.
Poliþia a încercuit timp de mai multe
ore clãdirea fabricii Inline National
Signage, iar un bãrbat a fost arestat
de autoritãþi pentru perturbarea ope-
raþiunilor desfãºurate. Autoritãþile
exclud ipoteza unui atac terorist.
Potrivit presei locale, ar fi fost vorba
despre o disputã familialã, în care ar
fi fost implicaþi patronii fabricii.
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Teleportaþi
în adolescenþã 2

Se difuzeazã la HBO,
ora 21:30

Când Lou, care a devenit
"pãrintele internetului",
este împuºcat de un necu-
noscut, Jacob ºi Nick por-
nesc din nou maºina tim-
pului pentru a-ºi salva
prietenul.
Cu: Adam Scott, Rob Cor-

ddry, Craig Robinson, Clark
Duke, Chevy Chase

American Psycho

Se difuzeazã la PRO Cinema,
ora 22:15

American Psycho e o puterni-
cã satirã socialã, care reflectã
viaþa urbanã de la sfârºitul
anilor '80 prin ochii unui crimi-
nal în serie, silind audienþa sã
pãtrundã în mintea lui tulbure
ºi sã-i înþeleagã motivaþia
acþiunilor. Specimen superb,
care pare sã aibã toate calitãþi-
le unui tânãr "stãpân al univer-
sului", Patrick Bateman apare
ca un personaj perfect, cel
puþin la fel de "perfect" ca ºi
cei din jurul sãu.

Corupþi de libertate 2

Se difuzeazã la Antena 1, ora  01:00

În Corupþi de libertate 2, saga
fraþilor Jian-Wa ºi Wago Chang
continua. Astfel, implicat fãrã
sã vrea în conflictele mafiote,
Jian Wa reuºeºte sã pãrãseas-
cã Los Angeles dupã ce scapã
cu bine dintr-o confruntare
între douã bande rivale. Cãlã-
torind spre sud, în speranþa cã
va reuºi sã scape de proble-
me, Jian Wa nu rezistã multã
vreme departe de misiunea sa
de cavaler al dreptãþii.

MARÞI - 8 martie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Starea naþiei
09:50 Opinii fiscale
10:00 Tot ce conteazã
11:00 Necazuri de puºtoaicã
2000, Canada, SUA, Comedie,

Dramã, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Nocturne
18:00 Europa mea
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
19:57 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Între bine ºi rãu
22:25 Starea zilei
22:30 Starea naþiei
23:30 Când bãrbaþii nu-ºi dau

pace
1992, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
01:15 Exclusiv în România
01:55 Vorbeºte corect!
02:00 Revizie tehnicã
06:00 În grãdina Danei
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Arta fericirii
09:20 ’’Brâncuºi, sculptorul

luminii’’-140 de ani de la naºtere
09:30 A doua emigrare
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
11:45 Teleshopping
12:00 La fix
13:00 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:10 Jurnal de secol
13:20 Arta fericirii
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 ’’Brâncuºi, sculptorul

luminii’’-140 de ani de la naºtere
17:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Telerecital
19:30 Locuri, oameni ºi comori
20:10 Vicky Cristina Barcelona
2008, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
22:00 Ora de ºtiri
23:10 În umbra legii
2005, Canada, Crimã
00:00 La fix
01:00 Memorialul Durerii
02:00 REVIZIE TEHNICA
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României

TVR 2

07:30 Acel moment penibil
09:05 Nunta lui Jenny
10:40 Din greºealã împreunã
12:40 Sub acelaºi acoperiº
13:15 Autopsia extratereºtrilor
14:50 Jucãtorul
16:40 Spune orice...
18:20 Tammy
20:00 Chocolate City
21:30 Teleportaþi în adolescenþã 2
23:05 All Is Bright
00:55 Northmen. Saga vikingilor
02:35 Hãrþi cãtre stele
04:25 Teleportaþi în adolescenþã 2
06:00 Autopsia extratereºtrilor

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ferma vedetelor
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 Lista neagrã
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Mister, Thriller
00:00 Spitalul de demenþã
2012, România, Comedie
01:00 ªtirile Pro Tv (R)
02:15 Vorbeºte lumea (R)
04:00 La Mãruþã (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
08:30 Teleshopping
08:45 Lupta rozelor (R)
11:00 Teleshopping
11:15 In umbra trecutului (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Pasiune interzisã
15:00 Diamantul nopþii
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Lupta rozelor
20:00 In umbra trecutului
22:00 Avenida Brasil
23:00 Regina
01:15 Lupta rozelor (R)
03:15 Ce se intampla, doctore?
04:00 Regina (R)
05:15 Ce se întâmplã, doctore?
06:00 Vorbeºte lumea

08:00 La Mãruþã (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Umbrele fericirii (R)
14:00 Karate Kid II (R)
16:15 La bloc
18:30 Secretul Evei
20:30 Punct de impact
22:15 American Psycho
00:30 Punct de impact (R)
02:15 Cine A.M.
06:00 Condamnat pe nedrept

(R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Chefi la cuþite
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Corupþi de libertate II
1994, SUA, Acþiune, Dramã
02:45 Observator (R)
03:30 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Teo Show (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Iffet
2005, Turcia, Dramã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Furtuna pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Furtuna pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 World’s most amazing

videos (R)
08:45 Focus din inima României

(R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Cireaºa de pe tort
12:30 Focus Magazin (R)
13:20 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Mondenii
2006, România, Comedie
15:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Camera de râs
18:00 Focus
19:15 Mama mea gãteºte mai

bine
20:15 Cronica cârcotaºilor
21:00 Panicã la Hollywood
2008, SUA, Comedie, Dramã
23:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
23:45 Focus din inima României
00:15 Focus Magazin
01:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
02:00 Cronica cârcotaºilor (R)
02:45 Panicã la Hollywood (R)
2008, SUA, Comedie, Dramã
04:45 Adevãrul Live
05:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
06:15 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
21:45 Fotbal UEFA Champions

League: Real Madrid - AS Roma
23:45 Rezumate UEFA Cham-

pions League
01:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
02:00 ªtiri Sport.ro
02:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
04:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În mare parte
senin, izolat averse

slabe de ploaiemarþi, 8 martie - max: 15°C - min: 4°C

$
1 EURO ........................... 4,4626 ............. 44626
1 lirã sterlinã................................5,7604....................57604

1 dolar SUA.......................4,0747........40747
1 g AUR (preþ în lei)........166,1278.....1661278

Cursul pieþei valutare din 8 martie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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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.

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

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

SOARELUI – Performer
3. ORZOAICÃ PRIMÃVA-

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

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

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

Anunþul tãu!
Primãria Pleºoi organizeazã

concurs, la sediul instituþiei pen-
tru ocuparea funcþiei publice de
execuþie, vacante, de INSPEC-
TOR, GRAD PROFESIONAL DE-
BUTANT, în cadrul compartimen-
tului financiar contabilitate-impo-
zite ºi taxe, în data de 6.04.2016.
Dosarele de înscriere la concurs
se vor depune, în termen de 20 de
zile de la publicarea anunþului de
concurs în Monitorul Oficial al
României partea a- III-a, la sediul
Primãriei Pleºoi. Relaþii suplimen-
tare la telefon/ fax: 0251/ 454.246.

VULPE Marcel ºi Vulpe Feli-
cia, titular al proiectului „Mansar-
dare (cu destinaþia de birouri)
depozit materiale de construcþii-
modificare temã de proiectare pe
parcursul execuþiei lucrãrilor
conf. Art.66 din Ordinul 839/2009,
amplasare spãlãtorie auto (con-
strucþie provizorie) cu durata de
15 ani ºi puþ forat”, anunþã pu-
blicul interesat asupra luãrii de-
ciziei etapei de încadrare de cã-
tre APM Dolj- Fãrã evaluarea im-
pactului asupra mediului ºi fãrã
evaluare adecvatã pentru proiec-
tul menþionat, propus a fi ampla-
sat în Municipiul Craiova, Str.
Brestei, nr. 561A. Proiectul deci-
ziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consul-
tate la sediul APM Dolj, Strada
Petru Rareº, nr. 1, în zilele de L-
V, între orele 09.00-14.00, precum
ºi la urmãtoarea adresã de inter-
net: www.apmdj.anpm.ro. Publi-
cul interesat poate înainta comen-
tarii/observaþii la proiectul decziei
de încadrare în termen de 5 zile.

Anunþul tãu!
Spitalul Municipal “Prof. Dr.

Irinel Popescu” Baileºti, judeþul
Dolj, organizeazã în data de 30
martie 2016 ora 10.30 concurs /
examen pentru ocuparea postu-
lui de director medical. Regula-
mentul de organizare ºi desfãºu-
rare a concursului, bibliografia ºi
tema-cadru pentru proiectul de
management sunt afiºate la se-
diul Spitalului Municipal “Prof. Dr.
Irinel Popescu” Baileºti ºi pe
site-ul www.spitalbailesti.ro. Re-
laþii suplimentare se pot obþine
la compartimentul RUONS, tele-
fon 0251.311.207, int. 613. In-
scrierea la concurs se face la se-
diul Spitalului – Compartimentul
RUONS pânã la data de 22 mar-
tie 2016, în zilele lucrãtoare, zil-
nic între orele 8.00- 14.00.

S.C. MECSOL Cârcea anun-
þã Adunarea Generalã în data de
23.03.2016, ora 10.00 cu urmã-
toarea ordine de zi: 1. Micºora-
rea capitalului social. 2. Alege-
rea administratorilor, cenzorilor
ºi Consiliului de administraþie.
3. Aprobarea bilanþului ºi a con-
tului de profit ºi pierderi. 4. Pro-
bleme organizatorice.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
Clubul Sportiv Judetean Stiinta “U” Craiova
Craiova-200217, str. Constantin Lecca nr. 32,
Cod fiscal 15660390
Tel/Fax: 0251/413.827

În conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul-cadru pri-
vind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzãtor funcþiilor contractuale ºi a criteriilor
de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publi-
ce, aprobat prin Hotarârea nr. 286/2011, astfel cum a fost modificat
prin Hotarârea de Guvern nr.1027/2014, Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa
“U” Craiova  organizeazã concurs la sediul din str. Constantin Lecca,
nr. 32, pentru ocuparea a douã posturi vacante, în regim contractual,
pe perioadã nedeterminatã de îngrijitor din cadrul Centrului Turistic
pentru Agrement ºi Sport la Compartimentul Administrativ.

Concursul pentru ocuparea celor douã posturi vacante va consta în 3
etape succesive, dupã cum urmeazã:

- selecþia dosarelor de înscriere;
- proba scrisã  - 30.03.2016, ora 10,00;
- interviul – 04.04.2016, ora 10,00.
Potrivit art.3 din acelaºi Regulament-cadru, în vederea participãrii la

concurs, candidatul trebuie sa îndeplineasca urmãtoarele condiþii:
Condiþii generale:

    - are cetãþenia românã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor apartinând Spaþiului Economic European ºi
domiciliul în România;

    -  cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit;
    -  are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
    -  are capacitate deplinã de exerciþiu;
    - are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care can-

dideazã, atestatã pe baza adeverinþei medicale eliberate de medicul de
familie sau de unitãþile sanitare abilitate;

    -  îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime sau alte
condiþii specifice potrivit cerinþelor postului scos la concurs;

    -  nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârsirea unei infracþiuni
contra umanitãtii, contra statului ori contra autoritãþii, de serviciu sau
în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori
a unor fapte de corupþie sau a unei infracþiuni sãvârþite cu intenþie, care
ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu excepþia situaþiei în
care a intervenit reabilitarea.

            Condiþii specifice :
- studii generale;
      Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe

data de 22.03.2016, ora 16,00 la sediu Clubului Sportiv Jude-
þean ªtiinþa “U” Craiova  din str. Constantin Lecca, nr. 32.

      Informaþii suplimentare se pot obþine de la Clubul Sportiv Ju-
deþean ªtiinþa “U” Craiova, Compartimentul Resurse Umane, sau la
telefon  0251/413827.

ANIVERSÃRI
Cu prilejul aniver-
sãrii zilei de naºte-
re pãrinþii ºi bunicii
ureazã scumpei lor
fiice ºi nepoate HA-
YAT SHIRIN, sãnã-
tate, noroc în viaþã
ºi „La Mulþi Ani!”.

OFERTE SERVICIU
Angajez vânzãtoare
Electroputere Mall. Te-
lefon: 0771/780.018.
ANGAJEZ bãrmãniþã
Podari la Giubanu. Te-
lefon: 0765/581.416.
Salon de înfrumuse-
þare angajeazã per-
soanl frizerie - coa-
furã, manichiurã -
pedichiurã, cosmeti-
cã. Telefon: 0764/
125.224.
CERERI SERVICIU
Pensionar serios
asigur pazã locuinþã
contra cazare indife-
rent localitatea. Tele-
fon: 0748/313.683.
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat la
un patron cu maºina
proprie, marca Es-
pero. Telefon: 0760/
084.961.

DOAMNÃ serioa-
sã, cu experienþã
în strãinãtate, caut
familie pentru me-
naj - îngrijire bã-
trân ºi copil. Rog
seriozitate. Tele-
fon: 0770/505.596.
Îngrijesc ºi fac menaj la
persoane în vârstã. Te-
lefon: 0767/323.821.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la domici-
liu Telefon: 0251/
446.535; 0760/071.644.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã în
Bucureºti (zona
Dristor). Telefon:
0724/167.883.
Vând garsonierã
Bucureºti, ªoseaua
Panduri (vis-a -vis de
Spitalul Clinic Pan-
duri) Telefon: 0741/
072.812.
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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

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ titular al proiectului Reabilitare DJ 643D,
DN 65C (Bulzeºti)-Prejoi-Înfrãþirea- Frãþila- lim. jud. Vâlcea, km 0+000-
16+000, tronson km.0+000-8+000 anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre APM Dolj - Fãrã evaluarea impactului asupra me-
diului si fara evaluare adecvatã pentru proiectul menþionat, propus a fi amplasat în
intravilanul comunei Bulzeºti, satele: Gura Racului, Bulzeºti, Seculeºti, Prejoi, judeþul
Dolj – domeniul public al judeþului Dolj.

         Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consul-
tate la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr.1, în zilele de L-V, între orele 9-14,
precum ºi la urmãtoarea adresã de internet www.apmdj.anpm.ro

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de
incadrare în termen de 5 zile.

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 came-
re decomandate etaj
1. Telefon: 0763/
857.756.
Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentralã,
coloanã apã sepa-
rat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. Telefon: 0746/
660.001.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4
camere, bilateral, ul-
tracentral. Telefon:
0721/290.286.
Vând apartament
3 camere deco-
mandate Brazdã
parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + dependinþe,
apã curentã, canali-
zare la poartã, teren
4300 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Casã mare boie-
reascã cu toate utili-
tãþile superîmbunã-
tãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.
Vând casã 250 mp
ºi curte 500 mp re-
novatã, în localitatea
Segarcea. Telefon:
0764/366.984.
Casã bãtrânescã (ne-
locuibilã) sat Dobromi-
ra, 3700 mp. 25000 lei,
negociabil Telefon:
0744/648.927; 0741/
197.391.
Vând casã comuna
Periºor,  cadastru, te-
ren 2000 mp, fântâ-
nã în curte, vie, pomi
fructiferi + Anexe,
zonã centralã. Tele-
fon: 0751/035.819;
0730/366.954.

VÂND casã, 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
apartament + dife-
renþã. Telefon: 0752/
641.487.
Vând casã nouã
Bordei cu 700 m te-
ren vie, pomi sau
schimb cu aparta-
ment + diferenþa. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
418.864.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon: 0722/
297.009.
Vând casã boie-
reascã mare - cen-
tral, pretabilã clinicã,
pensiune, firmã. Te-
lefon: 0741/219.483.

TERENURI
Vând teren intravilan
Craiova 700 mp. Te-
lefon: 0745/791.801.

Vând teren agricol
2,65 ha pe raza co-
munei Mârºani, ca-
dastru, taxe la zi, preþ
3000 euro/ha. Tele-
fon: 0766/694.623
Vând – sau schimb
teren intravilan
4300 mp la 10 km
de Craiova, cadas-
tru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp,
22 Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând teren Lot 500
mp Craiova - Cartier
ªimnicu de Jos la DJ
– cadastru. Telefon:
0744/563.823.
7000 mp, Bodãeºti
(Melineºti) deschide-
re 270 m. Telefon:
0770/842.054.
Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua
Naþionalã Craiova-
Bechet, localitatea
Secui. Preþ convena-
bil. Telefon: 0764/
214.269.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000 Euro.
Telefon: 0752/641.487.

Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000
Euro ºi parcelat.
Telefon. 0752/
641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând auto Volkswa-
gen Golf 4 din 2002,
înmatriculat în Româ-
nia, benzinã. Detalii la
telefon: 0768/954.944.
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; - An
fabricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airba-
guri; - Geamuri Elec-
trice; Inchidere centra-
lizata; ABS; Servodi-
rectie; Xenon; - Interi-
or recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Re-
latii la telefon: 0765/
312.168.
RENAULT Fluence,
noiembrie 2010,
60.000 km, 110 CP,
benzinã, unic proprie-
tar, 6.800 Euro, echi-
pare full-option. Tele-
fon: 0727/620.091.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar- de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
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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.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând car bãtrânesc,
original, stare foarte
bunã, pretabil terase,
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 loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse, bocanci
din piele mãrimea 43
îmblãniþi. Telefon:
0771/385.734.
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã
ora 16.00.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex)
D 125 / 850W, canis-
tre aluminiu  20 litri
noi, reductor oxigen
sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoare
gaz sobã D 600.  Te-
lefon: 0251/427.583.

Vând bicicletã copiii
cu 3 roþi - 60 lei ne-
gociabil, cãruþ copil
sport - 50 lei. Tele-
fon: 0351/181.202.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de tri-
cotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând hotã nouã,
mãturã electricã.
Telefon: 0351/
459.314.
Vând cadru meta-
lic inox nou pentru
handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând calorifer cu
11 elemenþi electric
nou, radiator cu 3
trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
Calorifere fontã – 10
lei elementul, televi-
zor color Philips 100
lei, bicicletã copii 50
lei, 2 gropi fãcute
Romaneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând maºini de
tricotat rectilinie ºi
circular. Preþ bun.
Telefon: 0745/
589.825.

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 Bres-
tei). Telefon 0762/
484.755; 0351/
464.628.
Închiriez apartament
3 camere mobilat cu
centralã, zona A,
Ciupercã, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0251/
510.581.

Uscãtorie Bloc O 14
str. Spania. Telefon:
0752/520.508.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restaurant
50 locuri (Piaþa Gã-
rii). Telefon: 0744/
629.775.
MATRIMONIALE
Domn , 44 - servici,
permis auto, doresc
doamnã cu locuinþã
fãrã obligaþii, pentru
cãsãtorie. Telefon:
0764/816.927.

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

PIERDERI
Pierdut Certificatul de
Înregistrare ºi Anexe-
le aparþinând S.C.
BURBET COM SRL,
având J16/ 1462/
1996 ºi CUI 9027808.
Se declarã nul.

COMEMORÃRI
Pe data de 8 martie
se împlinesc 10 ani
de la decesul dragei
mele prietene ºi co-
lege MARIA BANC.

Îmi este dor de tine
ºi de anii frumoºi pe-
trecuþi împreunã.
Dumnezeu sã te
odihneascã! Dorina
Pe data de 8.03.2016,
se împlinesc 10 ani
de la trecerea în
eternitate a celei ce
a fost BANC MARIA,
soþie, mamã ºi buni-

cã iubitoare a cãrei
amintire o vom pãstra
veºnic în sufletele
noastre. Dumnezeu
sã o odihneascã în
pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Desearã, în direct la Sport.ro
ºi pe canalele Dolce, vom afla pri-
mele sfert-finaliste din Liga Cam-
pionilor.

La Madrid, Realul o primeºte
pe AS Roma, iar partida porneºte
de la scorul de 2-0 în favoarea
“galacticilor”. Deºi lucrurile par
rezolvate, statistica ne dezvãluie
faptul cã formaþia din capitala Ita-
liei are bilanþ pozitiv pe “Berna-
beu”, douã victorii, o remizã ºi o
înfrângere.

Ronaldo ºi compania, pe trei în
la Liga, la 12 puncte de liderul Bar-
celona, vin dupã ce au distrus-o
pe Celta Vigo, 7-1, meci în care
starul portughez a reuºit patru go-

LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA RETUR

Real ºi WReal ºi WReal ºi WReal ºi WReal ºi Wolfsburg, în faþa unor formalitãþi?olfsburg, în faþa unor formalitãþi?olfsburg, în faþa unor formalitãþi?olfsburg, în faþa unor formalitãþi?olfsburg, în faþa unor formalitãþi?
luri, în timp ce capitolinii s-au dis-
trat cu Fiorentina lui Tãtãruºanu,
4-1, într-un veritabil duel pentru
ultima treaptã a podiumului.

Partida de la Madrid va fi arbi-
tratã de o brigadã polonezã, cu
Szymon Marciniak la centru.

În cealaltã disputã a zilei, nemþii
de la Wolfsburg joacã acasã cu
belgienii de la Gent, dupã 3-2 în
tur. Nici aici nimic nu pare cert dacã
consultãm statistica, Gent plecând
victorioasã din cele douã vizite fã-
cute pânã acum în Germania, con-
tra lui Frankfurt, 1-0 în 1991, ºi
Werder Bremen, 3-2 în 2001.

În weekend, “lupii” au urcat pe
7 în Bundesliga, graþie unui suc-

ces cu Monchengladbach, 2-1, pe
când Gent a lãsat-o singurã la
ºefie pe Bruges, dupã ce s-a po-
ticnit, pe teren propriu, în com-
pania ante-penultimeia clasate,
Leuven, scor 1-1.

Slovenul Damir Skomina a fost
desemnat sã împartã dreptatea la
acest meci.

Restul programului: Zenit –
Benfica (în tur 0-1), Chelsea –
Paris SG (1-2) – mâine, Atletico
Madrid – PSV Eindhoven (0-0),
Manchester City – Dinamo Kiev
(3-1) – marþea viitoare, Barcelo-
na – Arsenal (2-0), Bayern Mun-
chen – Juventus (2-2) – miercu-
rea viitoare.

Selecþionerul Anghel
Iordãnescu a anunþat,
duminicã searã, lista lãrgitã
a jucãtorilor care evolueazã
la cluburi din afara þãrii ºi
care au fost convocaþi
pentru jocurile de pregãtire
cu Lituania (23 martie, la
Giurgiu) ºi Spania (27
martie, la Cluj).

Aceasta cuprinde 15
nume, dupã cum urmeazã:

Portari: Ciprian Tãtãruºa-
nu (Fiorentina/Italia), Costel
Pantilimon (Watford/
Anglia);

Fundaºi: Alexandru Mãþel
(Dinamo Zagreb/Croaþia),
Vlad Chiricheº (SSC Napoli/Italia), Dragoº
Grigore (Al Sailiya/Qatar), Cosmin Moþi (Ludo-

Simona Halep rãmâne pe locul
5 în clasamentul WTA, dat publi-
citãþii ieri. Dupã un început slab de
an, în care a plecat de pe poziþia
secundã, pentru Halep urmeazã
Indian Wells (10-20 martie), tur-
neu pe care l-a câºtigat în 2015, ºi
Miami (21 martie – 3 aprilie), aco-
lo unde a jucat finala anul trecut.

A doua româncã din ierarhia
WTA este Monica Niculescu, aflatã

Iordãnescu a anunþat lista preliminarã a stranierilor,
pentru amicalele cu Lituania ºi Spania

goreþ/Bulgaria), Laszlo Sepsi
(FC Nurnberg/Germania 2);

Mijlocaºi: Ovidiu Hoban
(Hapoel Be’er Sheva/Israel),
Lucian Sânmãrtean (Al
Ittihad/Arabia Sauditã),
Gabriel Torje (Osmanlispor/
Turcia), Alexandru Maxim
(VfB Stuttgart/Germania);

Atacanþi: Bogdan Stancu
(Genclerbirligi/Turcia),
Claudiu Keºeru (Ludogoreþ/
Bulgaria), Florin Andone
(Cordoba/Spania 2), Raul
Rusescu (Osmanlispor/
Turcia).

Lista definitivã a jucãtorilor
din strãinãtate care vor fi

prezenþi la reunirea lotului va fi anunþatã vineri,
18 martie.

Halep se menþine pe locul 5 WTA
în continuare pe locul 34. Irina
Begu a urcat o poziþie ºi este pe
35, iar Alexandra Dulgheru a co-
borât 26 de locuri ºi se aflã pe 93.
Alte patru românce se aflã în Top
200: Andreea Mitu – pe 112 (în
regres douã poziþii), Patricia Þig –
pe 130 (de pe 126), Sorana Cîr-
stea – pe 148 (de pe 155), Ana
Bogdan – pe 156 (de pe 162).

Top 10 mondial: 1 Serena Wil-
liams (SUA) – 9.245p,
2. Angelique Kerber
(Germania) – 5.700p,
3. Agnieszka Radwan-
ska (Polonia) – 5.450p,
4. Garbine Muguruza
Blanco (Spania) –
4.831p, 5. Simona Ha-
lep – 4.745p, 6. Carla
Suarez Navarro (Spa-
nia) – 4.015, 7. Maria
ªarapova (Rusia) –
3.562, 8. Belinda Ben-
cic (Elveþia) – 3.505,
9. Petra Kvitova (Ce-
hia) – 3.483p, 10. Ro-
berta Vinci (Italia) –
3.455p.

Vulturul Cernãteºti – Viitorul Valea Fântânilor 3-1
AS Rojiºte – Atletico Zãnoaga 6-1
Victoria Celaru – Unirea Tricolor Dãbuleni 5-0
Viitorul Ghindeni – Fulgerul Mârºani 5-7
Ajax Dobroteºti – Sporting Leu 3-1
Voinþa Caraula – Victoria Pleniþa 4-7
Voinþa Belcin – Inter Secui 1-3
Progresul Mischii – Rapid Potmelþu 2-1

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

Aktiv Padea – Viitorul Mãceºu de Sus 1-1
Unirea Goicea – Viitorul Siliºtea Crucii 5-0
Dunãrea Negoi – Dunãrea Gighera 4-2
Recolta Urzicuþa – Progresul Cerãt 0-9
Triumf Bârca – Progresul Bãileºti 0-3
Gloria Catane – Recolta Mãceºu de Jos 1-6
Viitorul Giurgiþa – Fulgerul Întorsura 8-2
Recolta Seaca de Câmp a stat.
Clasament primele 5 poziþii: 1. Cerãt 40p, 2. Bãileºti 36p, 3. Mãceºu

S. 35p, 4. Goicea 34p, 5. Mãceºu J. 29p.
Celelalte patru serii revin weekend-ul viitor.

CUPA ROMÂNIEI – FAZA
JUDEÞEANÃ – ETAPA A 2-A

Confruntarea dintre SCM U
Craiova ºi CSU Atlassib Sibiu, din
etapa a patra a Grupei 1-6 din
Liga Naþionalã, programatã mâi-
ne, de la ora 19:00, se va disputa
în Sala Sporturilor “Ion Constan-
tinescu”, din cauza faptului cã la
Polivalentã se þine un concert de
muzicã popularã.

Clubul craiovean a anunþat,

BASCHET (M)

Meciul cu Atlassib se disputã în Sala “Ion Constantinescu”,
iar accesul se va face numai pe bazã de invitaþii

ieri, cã accesul la aceastã partidã
se va face numai pe bazã de invi-
taþii, care vor fi eliberate de la
sediul clubului, începând de as-
tãzi, de la ora 12:00, ºi vor fi
acordate pentru numãrul de locuri
prevãzut de reglementãrile lega-
le. Se vor acorda maxim 2 invi-
taþii de persoanã în limita celor
450 de locuri.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 1

19:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Gaz Metan
Mediaº – FC Braºov.

DOLCE SPORT 1

19:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Gaz Metan
Mediaº – FC Braºov / 21:45 – FOTBAL –
Liga Campionilor: Real Madrid – AS Roma.

DOLCE SPORT 2

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Wolfsburg
– Gent.

SPORT.RO

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor:
Real Madrid – AS Roma.

EUROSPORT 1

17:00 – CICLISM – Cursa Paris-Nisa,
în Franþa / 21:45 – SCHI FOND (M, F) –
Cupa Mondialã, la Canmore, în Canada.

EUROSPORT 2

15:00, 21:00 – SNOOKER - Marele Premiu Mon-
dial, la Llandudno, în Þara Galilor: etapa întâi.



16 / cuvântul libertãþii marþi, 8 martie 2016
Paginã realizatã de COSMIN STAICUsportsportsportsportsport

Dupã prestaþia excelentã din me-
ciul cu FC Voluntari, Andrei Ivan a
fost propus în lotul pentru Euro 2016
inclusiv de preºedintele oaspeþilor,
Miticã Dragomir, însã atacantul de 19
ani spune cã este conºtient cã doar
evoluþiile constant bune ale sale ºi
rezultatele echipei îl pot propulsa la
competiþia din Franþa. „Nu se ajunge
aºa de uºor la Euro, dupã un meci, dar
sper sã fiu în lot, sã merg în Franþa cu
echipa naþionalã în primul rând ºi sã
fiu sãnãtos pânã la Euro. Îi mulþumesc
lui Miticã Dragomir pentru declaraþia
fãcutã, cã mã vede titular la Euro. O
sã muncesc la fiecare meci ºi o sã în-
cerc sã ajut echipa sã câºtige, sã fim
pe primul loc în play-out. Mai sunt 13
partide ºi sperãm sã ne facem bine
treaba la fiecare întâlnire. Sunt bucu-
ros cã am marcat douã goluri, dar ºi
mai bucuros sunt cã a câºtigat echipa
mea ºi cã sunt fanii lângã noi la fieca-
re meci” a spus Ivan, care a þinut sã
dedice golurile familiei sale.

ªi pentru Bogdan Vãtãjelu meciul
cu FC Voluntari a fost unul special,
el purtând în premierã în Liga I ban-
derola de cãpitan, în absenþa lui Iliev
ºi a lui Izvoranu. „Ne bucurãm sã

Clasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-off
1. Astra 1 1 0 0 2-0 29
2. Dinamo 1 0 1 0 1-1 25
3. Pandurii 0 0 0 0 0-0 24
4. Steaua 1 0 1 0 1-1 23
5. Viitorul 1 0 0 1 0-2 23
6. ASA 0 0 0 0 0-0 19

Astra – Viitorul 2-0
Au marcat: Gãman 35, Alibec 87.
Dinamo – Steaua 1-1
A marcat: Bicfalvi 78 / Hamroun 22.

Play-off, etapa IPlay-off, etapa IPlay-off, etapa IPlay-off, etapa IPlay-off, etapa I

Clasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-out
1. Craiova 1 1 0 0 3-0 19
2. CSMS Iaºi 1 0 0 1 0-2 19
3. CFR Cluj 1 1 0 0 2-0 17
4. Botoºani 1 1 0 0 1-0 16
5. ACS Poli 0 0 0 0 0-0 13
6. Voluntari 1 0 0 1 0-3 12
7. Concordia 0 0 0 0 0-0 9
8. Petrolul 1 0 0 1 0-1 4

„U” Craiova - FC Voluntari 3-0
Au marcat: Ivan 32, 50, Nuno Rocha 70.
FC Botoºani – Petrolul 1-0
A marcat: Vaºvari 72 – pen.
CSMS Iaºi - CFR Cluj 0-2
Au marcat: Bud 20, Dani Coelho 90.
Meciul Chiajna - ACS Poli s-a jucat asearã.

Play-out, etapa IPlay-out, etapa IPlay-out, etapa IPlay-out, etapa IPlay-out, etapa I

Atacantul de 19 ani a ajuns
la 6 goluri în acest sezon,
fiind golgheter
al Universitãþii,
alãturi de Nuno Rocha

suntem pe locul ºapte ºi cã am luat
cele trei puncte din meciul cu Volun-
tari. Ne dorim de la meci la meci sã
luãm cele trei puncte ºi sã nu mai pier-
dem locul ºapte. M-am simþit foarte
bine în postura de cãpitan. Mã bu-
cur cã sunt apreciat la Craiova, sper
sã muncesc la fel de mult ºi dacã voi
avea ºansa poate voi fi în continua-
re cãpitan. Valentin Iliev ºi Silviu Iz-
voranu sunt cei doi cãpitani ai Uni-

versitãþii, iar dacã ei nu vor putea sã
joace atunci voi avea ºi eu ºansa sã
port banderola” a spus Vãtãjelu.

Daniel Mogoºanu a tras ºi el con-
cluziile partidei cu FC Voluntari, in-
sistând pe evoluþia lui Ivan ºi pe de-
butul juniorilor Petre ºi Ciocotealã:
„Am trecut pe locul întâi din play-
out, e important pentru noi. Am fã-
cut un joc bun ºi am obþinut un re-
zultat pe mãsurã. Sper sã continuãm

pe aceeaºi linie, sã fim încrezãtori ºi
sã fim atenþi la modul cum gestionãm
aceastã perioadã. Mã bucur cã în zi-
lele urmãtoare, când vom începe an-
trenamentele o sã intre în program
normal ºi Mateiu, ºi Iliev, deci vom fi
în efectiv complet ºi putem pregãti
foarte bine jocul de la Chiajna. Eu
sunt convins cã Ivan intrã în lupta
pentru Euro. Dacã va continua pe
aceeaºi linie ºi va avea în fiecare joc
realizãri sunt convins cã va fi în aten-
þia echipei naþionale. Pentru el este
foarte important dupã aceastã zi sã

gestioneze bine urmãtoarea perioa-
dã, sã fie atent cum se antreneazã,
cum se odihneºte ºi lucrurile vor fi în
regulã. Vizavi de jocurile trecute, a
trecut ºi el printr-o perioadã mai grea,
dar mã bucur cã a reveni ºi a gestio-
nat foarte bine aceastã perioadã ºi
acest joc cu goluri. Au debutat ºi doi
copii din cadrul Centrului nostru de
juniori, e vorba de Ciocotealã ºi Pe-
tre. Sper din tot sufletul ca în urma
rezultatelor pozitive, dacã le vom avea
în urmãtoarea perioadã, sã mai vedeþi
ºi alþi copii cã vor debuta în Liga I”.
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Meciul ASA – Pandurii
s-a jucat asearã.


