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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Terog, Popescule, sã dai un
anunþ la ziar: “Pierdut parcul
de la Teatrul Naþional”. actualitate / 3
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Poliþiºtii Secþiei 5 Craiova
au reuºit acum sã rezol-
ve o cauzã privind furtul
unei importante sume
de bani, mai exact
30.000 lei, dintr-o locuin-
þã din cartierul Craioviþa
Nouã, dupã mai bine
de 5 luni de audieri ºi
activitãþi intense de
cercetare. S-a dovedit
cã banii fuseserã luaþi
chiar de proprietara
locuinþei, care a rãvãºit
totul în acel moment
pentru ca fiica, soþul ei ºi
poliþiºtii sã nu-ºi dea
seama de nimic. Mai
mult, de pe o cartelã
telefonicã special achi-
ziþionatã, femeia îi trimi-
tea mesaje soþului prin
care îl ameninþa cã
membrii familiei sale vor
avea de suferit dacã
reclamã furtul la poliþie.
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justiþiarilor:justiþiarilor:justiþiarilor:justiþiarilor:justiþiarilor:
Godinã,Godinã,Godinã,Godinã,Godinã,
pe contrasensulpe contrasensulpe contrasensulpe contrasensulpe contrasensul
onestitãþii!onestitãþii!onestitãþii!onestitãþii!onestitãþii!

Marian Godinã este un poliþist
de la Brigada rutierã Braºov, aspi-
rant la glorie ºi rãsplatã, prin con-
curenþã nu constrângere, sugerea-
zã el, ºi nu de multã vreme autorul
cãrþii “Flash-uri din sens opus”
(Ed. Curtea Veche Publishing, Bu-
cureºti, 2016). O carte giratã de o
editurã de-a dreptul respectabilã,
la lansarea cãreia, în Capitalã, la
Biblioteca Centralã, a participat
însuºi premierul Dacian Cioloº,
care a mãrturisit cã acest gen de
comportament civic “are toatã
susþinerea sa ºi a Guvernului”.

8 Martie,8 Martie,8 Martie,8 Martie,8 Martie,
cu mesaj puterniccu mesaj puterniccu mesaj puterniccu mesaj puterniccu mesaj puternic
pentru apãrareapentru apãrareapentru apãrareapentru apãrareapentru apãrarea
familieifamilieifamilieifamilieifamiliei
tradiionaletradiionaletradiionaletradiionaletradiionale

Ziua de 8 Martie a fost aleasã
special de Coaliia pentru Familie
pentru a transmite, la Craiova, un
mesaj simbolic: familia tradiionalã
trebuie apãratã ’i consolidatã. Fãrã
sã intre în detalii de ordin religios,
care ar fi foarte multe în acest sens,
iniiatorii referendumului pentru re-
vizuirea articolului 48 din Constitu-
ie spun cã, în mod firesc, copilul
se na’te într-o familie formatã dintr-
un bãrbat ’i o femeie. Întâlnirea a
avut loc, ieri, la Centrul de Restau-
rare a Mitropoliei Oltenia.

România, tot la coada Europei
PrimimPrimimPrimimPrimimPrimim
iar un raportiar un raportiar un raportiar un raportiar un raport
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Prevederile din legea vânãtorii
referitoare la pãºunat au fost
suspendate de plenul Senatului

Senatorii au aprobat, ieri, suspen-
darea prevederilor referitoare la in-
terzicerea pãºunatului ºi la limitarea
numãrului de câini de pazã ºi însoþire
la stâni, cu 73 de voturi “pentru”,
ºapte “împotrivã” ºi cinci abþineri.
Senatul a aprobat astfel OUG prin
care au fost suspendate acele preve-
deri care au stârnit protestele cioba-
nilor, la sfârºitul anului trecut. Legea
vânãtorii ºi a protecþiei fondului ci-
negetic stabilea interzicerea pãºuna-
tului animalelor domestice pe tere-
nuri agricole în perioada 6 decembrie
– 24 aprilie ºi limitarea numãrului de
câini însoþitori la trei în zonele de
munte, doi în zonele de deal ºi un
câine în zonele de câmpie. În acest
numãr sunt incluºi ºi câinii care asi-
gurã paza stânei. Senatul este prima
camerã sesizatã, unde proiectul se
aflã în procedurã de urgenþã, iar Ca-
mera Deputaþilor este for decizional.

Cum va fi vremea în urmãtoarele
douã sãptãmâni

Estimarea este realizatã folosind
produsele numerice ale Centrului
European pentru prognoze pe medie
duratã (ECMWF) de la Reading, An-
glia. Sunt prognozate temperaturile
maxime ºi minime, mediate pentru fie-
care regiune a þãrii ºi adaptate local
cu modele statistice ºi sunt indicate
perioadele cu probabilitatea cea mai
ridicatã de apariþie a precipitaþiilor.
În Oltenia, în primele douã zile ale
intervalului vremea va fi mult mai cal-
dã decât în mod obiºnuit în prima -
decadã a lunii martie, cu medii regio-
nale ale valorilor maxime de 15...16
grade ºi minime în jurul valorii de 6
grade. În intervalul 10 – 14 martie,
valorile diurne se vor apropia de nor-
malul perioadei, respectiv o medie a
acestora de 10...11 grade, dar mini-
mele se vor menþine peste mediile
multianuale, urmând a fi de 3...5 gra-
de. Dupã data de 15 martie vremea
va deveni uºor mai rece decât în mod
obiºnuit, cu maxime, în medie, de 8...9
grade ºi minime în jur de 0 grade. Vor
fi ploi pe arii extinse în intervalul 9 –
11 martie, când cantitãþile de apã vor
fi mai importante. În restul intervalu-
lui precipitaþiile, în general slabe, se
vor semnala pe arii mai restrânse. 

Comisia pentru muncã ºi protecþie socialã
din Camera Deputaþilor a majorat indemniza-
þiile de creºtere a copilului pentru mame, eli-
minând totodatã plafonul maxim de 3.400 de
lei ºi înlocuindu-l cu 85% din media venituri-
lor din ultimele 12 luni.

Prin modificãrile aduse de comisie, indem-
nizaþia minimã va creºte de la 600 de lei cât
este în prezent, la peste 1000 de lei, dacã le-
gea intrã în vigoare. Totodatã, deputaþii au
stabilit cã indemnizaþia minimã va reprezenta
minim 85% din salariul minim brut garantat
în platã. Potrivit Ministerului Muncii, salariul
minim va creºte din luna mai la peste 1.250
de lei, astfel cã indemnizaþia va creºte pro-
porþional.

O altã modificare prevede cã femeile vor
beneficia de acelaºi nivel al indemnizaþiei, indi-
ferent dacã opteazã pentru 12 sau 24 de luni
de concediu maternal. Totodatã, femeile care
opteazã pentru revenirea în activitate dupã primele
12 luni vor primi un bonus de 50% din cuantumul
indemnizaþiei minime garantate. Conform calcule-
lor fãcute pe cifrele actuale, acest bonus s-ar ridica
la peste 500 de lei. De asemenea, deputaþii au stabi-
lit cã obþinerea indemnizaþiei va þine cont de salariul

Proiectul de lege referitor la pe-
depsirea cu închisoare de la 6 luni
la 3 ani a plagiatului va fi înaintat
plenului Senatului, fãrã o reco-
mandare a Comisiei juridice, care
nu a reuºit ieri sã ia o decizie în
privinþa iniþiativei legislative. “Am
supus votului un raport favorabil,
care nu a întrunit numãrul de vo-
turi. Am supus votului ºi raportul
de respingere, nici acela nu a într-
unit numãrul de voturi. Noi vom
face un raport cãtre plen ºi va
decide plenul pentru cã nicio va-
riantã nu a întrunit numãrul de
voturi necesar”, a declarat, ieri,
preºedintele Comisie juridice, libe-
ralul Cãtãlin Boboc, pentru ME-
DIAFAX.

Proiectul de lege, iniþiat de 24
parlamentari PNL, doi UNPR ºi
unul PSD, prevede pedepsirea pla-

Pensiile pentru militari, poliþiºti
ºi funcþionari publici cu statut spe-
cial ar putea fi calculate în cuan-
tum de 80% din baza de calcul, în
loc de 65%,iar pensia recalculatã
nu poate depãºi sutã la sutã din baza
de calcul, potrivit unor amenda-
mente adoptate marþi de Comisia
pentru buget a Senatului.

Militarii, poliþiºtii ºi funcþiona-
rii publici cu statut special, cu ve-
chime cumulatã de cel puþin 25
de ani, beneficiazã, la împlinirea
vârstei prevãzute de legea pensii-
lor de serviciu, de o pensie spe-
cialã în cuantum de 80% din baza
de calcul, potrivit unui amenda-
ment la proiectul de lege pentru
aprobarea OUG 57/2015, adoptat
în Comisia de muncã. Un alt
amendament, adoptat de senatorii
din Comisia pentru buget, preve-
de cã pensia stabilitã, recalculatã

Ministrul Muncii, Ana Costea, a
declarat, ieri, cã sperã ca sãptãmâna
aceasta sã existe o discuþie în Gu-
vern pe legea salarizãrii unitare ºi a
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din ultimele 12 luni ºi nu va mai fi plafonatã la 3.400
de lei. ‘’Indemnizaþia lunarã se stabileºte în cuan-
tum de 85% din media veniturilor în ultimele 12
luni din ultimii doi ani’’, este propunerea adoptatã
de deputaþii din comisia de specialitate. Pentru fe-
meile care vor naºte gemeni, tripleþi sau multipleþi,

nivelul indemnizaþiei lunare se majoreazã cu 85%
din cuantumul salariului minim brut. Aceste mo-
dificãri au fost susþinute de cãtre reprezentanþii
tuturor partidelor politice.

Ministrul Muncii, Ana Costea, a fost pre-
zentã la lucrãrile Comisiei de Muncã, dar a
explicat cã nu susþine toate modificãrile adop-
tate de deputaþi. ‘’Þinând cont de posibilitãþile
de susþinere bugetarã, chiar dacã o sã vã su-
pãraþi pe mine, nu pot sã vin sã vin sã susþin
tocmai pentru cã manifestãm o preocupare ºi
o grijã faþã de mame ºi femei (...) Vã solicit
renunþarea la cele douã opþiuni de concediu ºi
reglementarea pentru toate situaþiile a conce-
diului pânã la împlinirea, de cãtre copil, a vâr-
stei de doi ani sau trei ani în cazul copiilor cu
dizabilitãþim, menþinerea limitei maxime de
3.400 de lei, corelativ cu extinderea perioadei
de acordare a stimulentului de inserþie cu un
an. Pentru aceastã variantã estimãm o creºte-

re de aproximativ 4.000 de beneficiari ºi un efort
bugetar suplimentar pe 12 luni de aproximativ 180
de milioane de lei, efort bugetar pe care noi l-am
calculat’’, a declarat ministrul Muncii. Aceste mo-
dificãri ar putea intra în vigoare de la 1 iulie 2016,
Camera Deputaþilor fiind for decizional.

Ministrul Muncii: Sper ca sãptãmâna aceasta sã avem
o discuþie în Guvern pe legea salarizãrii unitare

precizat cã în continuare se fac cal-
cule pentru a vedea impactul buge-
tar, dar ºi sustenabilitatea mãsurilor
prevãzute în proiect. ‘’Existã un pro-

iect, Guvernul ºi-a achi-
tat obligaþiile pe care ºi
le-a asumat prin memo-
randumurile din 13 ia-
nuarie. Urmeazã sã se ia
o decizie, dupã care
vom fi în mãsurã sã fa-
cem public absolut toa-
te datele, sã rãspundem
la toate întrebãrile. Con-
form procedurilor, ºtiþi
foarte bine cã proiectul
urmeazã sã fie supus
dezbaterii publice, intrã
în consultare publicã,
dupã care va fi aprobat
de Guvern, dupã care
ajunge în Parlament’’, a
spus Ana Costea, refu-
zând sã dea detalii.

Ministrul Muncii a spus cã Gu-
vernul ‘’nu ascunde’’ acest proiect
de lege, dar trebuie respectate pro-
cedurile legale. ‘’Se va lua o decizie.
Eu sper sãptãmâna aceasta (...) Eu
nu doresc sã majorez aºteptãrile sau
sã creez confuzii în rândul cetãþeni-
lor, de aceea nu doresc sã emit ci-
fre, variante pânã când nu se cade
de acord asupra cãreia din variante
ºi care sã fie ºi sustenabilã. (...) Este
mult prea important acest proiect pen-
tru ca sã pot sã mã hazardez sã vin
cu cifre (...). Se calculeazã sustena-
bilitatea, cã nu-l ascundem, Doam-
ne, iartã-mã!’’, s-a justificat ea.

Ana Costea a fost întrebatã de ce
a evitat sã participe la ºedinþele Co-
misiei de muncã din Camera Depu-
taþilor, unde fusese invitatã de mai
multe ori pentru a discuta legea sa-
larizãrii unitare. ‘’Acum am primit o
invitaþie scrisã, oficialã, mi s-a co-
municat agenda. Am rãspuns. Re-
gretau cã nu mi-au mai trecut ºi alte

puncte (...) Deci (pânã acum n.r.)
nu a fost o invitaþie oficialã’’, a ex-
plicat ministrul Muncii.

Premierul Dacian Cioloº a decla-
rat în data de 22 februarie cã nu exis-
tã încã un proiect de lege a salarizã-
rii finalizat. ‘’Sãptãmâna trecutã am
avut o ultimã discuþie pe acest sub-
iect ºi aºtept ca doamna ministru sã
vinã cu o propunere pe care chiar sã
o putem lua în considerare. Dânsa a
lucrat pe mai multe variante, dar fãrã
sã se coordoneze cu Ministerul de
Finanþe, deci am nevoie ºi de o co-
ordonare ºi cu Ministerul de Finan-
þe’’, a precizat el.

Vicepremierii, ministrul Muncii,
ministrul Justiþiei ºi reprezentanþii
confederaþiilor sindicale vor forma
un grupe de lucru care va elabora,
într-o lunã, noul proiect al legii sala-
rizãrii bugetare, care va cuprinde ºi
criterii de performanþã, anunþa pur-
tãtorul de cuvânt al Guvernului, Dan
Suciu, pe 13 ianuarie.

Militarii ºi poliþiºtii vor avea pensie specialã
în cuantum de 80% din baza de calcul

ºi actualizatã nu poate depãºi
cuantumul de 100% din baza de
calcul.

OUG 57/2015 a fost contestatã
de foºti militari, care au protestat
în faþa Guvernului la sfârºitul lunii
decembrie pentru cã ordonanþa nu
ar mai permite luarea în calcul a
unor sporuri ºi a altor drepturi bã-
neºti temporare sau susceptibile de
a fi introduse cu dedicaþie doar
pentru un eºantion restrâns de be-
neficiari, pensiile urmând sã fie cal-
culate în funcþie de soldã sau sala-
riul brut într-un interval de ºase luni
consecutive din ultimii cinci ani.

În forma iniþialã a OUG 57/
2015, formula de calcul pleacã de
la o bazã de 65% din salariu, la
care se adãuga unu la sutã pe an,
dupã 25 de ani de vechime, pro-
centajul putând creºte doar pânã
la 85%.

Senatorii vor decide asupra proiectului privind
pedepsirea plagiatului cu închisoarea

giatului cu închisoare de la 6 luni
la 3 ani sau cu amendã ºi nulitatea
lucrãrilor. “Folosirea sau prezen-
tarea ca originalã a unei lucrãri scri-
se sau a unei comunicãri orale, in-
clusiv în format electronic, în care
au fost incluse texte, expresii, idei,
demonstraþii, date, ipoteze, teorii,
rezultate ori metode ºtiinþifice ex-
trase din opere scrise, inclusiv în
format electronic, ale altor autori,
fãrã a menþiona acest lucru ºi fãrã
a face trimitere la sursele origina-
le, dacã are ca rezultat obþinerea
unei diplome, unui titlu universitar
sau academic sau a unei poziþii pro-
fesionale, constituie infracþiune ºi
se sancþioneazã cu închisoare de
la 6 luni la 3 ani sau cu amendã, iar
aceste lucrãri ºi comunicãri sunt
nule de drept”, potrivit proiectului
de lege.
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MIRCEA CANÞÃR
Marian Godinã este un poliþist

de la Brigada rutierã Braºov, as-
pirant la glorie ºi rãsplatã, prin
concurenþã nu constrângere, su-
gereazã el, ºi nu de multã vreme
autorul cãrþii “Flash-uri din
sens opus” (Ed. Curtea Veche
Publishing, Bucureºti, 2016). O
carte giratã de o editurã de-a
dreptul respectabilã, la lansarea
cãreia, în Capitalã, la Bibliote-
ca Centralã, a participat însuºi
premierul Dacian Cioloº, care a
mãrturisit cã acest gen de com-
portament civic “are toatã sus-
þinerea sa ºi a Guvernului”. ªi
a mai spus premierul tehnocrat
cã “societatea noastrã se poa-
te însãnãtoºi, atunci când
comportamentul unui om are
atâta susþinere”. Bietul nostru
premier! N-avea de unde sã ºtie
ce colecþie de insanitãþi greþoase
conþine cartea de debut a unui
poliþist tânãr ºi zelos, lansatã, ul-
terior, ºi la Târgul Gaudeamus de
la Craiova, anunþatã a fi lansatã
ºi la Braºov, dupã ce a fost pre-
zentatã ºi în localitatea Budila din
acelaºi judeþ, unde sãlãºluieºte o

comunitate de rromi, anunþatã fi-
ind prezenþa directoarei Editurii
“Curtea Veche”, Irene Arsene,
ºi actriþei Smaranda Nicolae pen-
tru un... moment de lecturã (!)!
Cartea lasã, dintr-un început, im-
presia unui amatorism masiv, do-
vedindu-se nimic altceva decât
un maculator cu conspecte ale
unui agent, din Poliþia Rutierã, lip-
sit de complexul studiilor prost
fãcute, fãrã acces, din copilãrie,
la o bibliotecã fie ea ºi de cartier.
Aºteptându-te sã conþinã ceva în
plus, în afara unei excesive cure
de vulgaritate, incalificabilã pen-
tru prestigiul editurii, ºtiut fiind
faptul cã o carte are exigenþele
ei, nu te alegi cu nimic, în afara
unei descumpãniri. Vremuri ve-
sele. Fiindcã Marian Godinã, în
relaþii de inamiciþie cu învãþãtu-
ra, prin liceul nenominalizat din
Braºov, absolvit prin 2004, cu
chiu, cu vai, cum mãrturiseºte, cu
5 la Românã, 8 la Purtare, “ma-
tematica îmi plãcea ºi o prin-
deam de la clasã, în rarele si-
tuaþii când dãdeam pe la ºcoa-
lã”, scapã de BAC, miraculos,

pentru a intra la ªcoala de Agenþi
de Poliþie din Câmpina, graþie pro-
bei sportive precumpãnitoare la
media generalã. Toate acestea,
completate cu relatarea searbã-
dã, pigmentatã cu trivialitãþi, a
unor întâmplãri din ºcoala de
agenþi ºi cariera de poliþist, cu
pusee siropoase din idilele con-
venþionale ºi, evident, “închide-
rea ºi deschiderea paginii de
facebook”, care îl aºeazã într-o
posturã viralã, de frondã cu su-
periorii, consideraþi învechiþi ca
mentalitate, constituie materialul
epic descântat al cãrþii. Deºi, ei
superiorii, cu toate pãcatele lor
sunt mult mai umani. A reuºit sã
atragã un numãr mare de persoa-
ne pe facebook, deºi, când prin-
de pe la colþuri, limba românã îi
“ciordeºte” pensia din poºetã ºi
o dã trebuinþelor lumeºti. La
Academia de Poliþie nu a intrat,
încã, dar povesteºte cã a avut
media ultimului admis, acesta cu
o notã mai mare... la limba ro-
mânã. Nu-i o îngrijorare. Pânã la
admitere, Marian Godinã va de-
veni probabil doctor în Litere, fi-

indcã, aºa cum ne asigurã pe site-
ul revistei Art-Emis col. (r.) Ma-
rin Neacºu, unul din branºã, în ar-
ticolul “Poliþia Românã între
Giginã ºi Godinã”, cel la care
ne referim “are pe lângã curaj
ºi coloanã, cu adevãrat, ºi ta-
lent literar”. Asta era! Regur-
gitatul ignobil, în doze mici, are
pentru unii gust de dulceaþã, deºi
– e bine de ºtiut – semidocþii spe-
rie mai mult decât analfabeþii.
“Parlesc câteva limbi, dar ita-
liana chiar nu o bunghesc”, ne
spune în argou, undeva (pag. 68),
vorbitorul „de limbã românã” de
la Brigada Rutierã Braºov, cu
paginã de facebook, cãruia
“adrenalina din corpul meu,
îºi aduce aportul” (pag. 17). ªi
sentimentul e de penibil repetat.
Acum, ce-ºi face omul cu mâna
lui nici dracu nu desface ºi car-
tea “Flash-uri din sens opus”,
salutatã de amatorii de bârfã bi-
zantinã, nu este altceva decât un
monument de prostie, cãruia i se
aduc osanale, pe care nu le-au
avut alþii, poate mult mai înzes-
traþi ºi sã zicem cã aºa ne trebu-

ie. Oricum, cartea trebuie as-
cunsã... de copii. ªi puþinã ru-
ºine ar fi preferabilã cisternei
de tupeu autobiografic. Fiindcã
demnitatea e antonimul umilin-
þei. Dacã Marian Godinã e sem-
nalul unei noi generaþii de poli-
þiºti “la rutierã”, atunci spaima
de prezent devine suportabilã.
Neîndoielnic superiorii lui Go-
dinã au desigur defecte. Într-
un spectacol de douã parale,
acesta ne demonstreazã cã sta-
tul de drept pentru care unii sunt
gata sã-ºi dea viaþa este, de
fapt, statul de drept preferenþi-
al: libertate maximã, autocon-
trol deloc. Cartea antisistem a
lui Marian Godinã - “Flash-uri
din sens opus” - este totuºi o
excepþie prin faptul cã nicioda-
tã pânã acum o scriere atât de
proastã - stilistic - cu cuvinte
prost mânuite, fãrã limite lega-
le, fãrã autolimitãri impuse de
bunul simþ, alunecãri greu scu-
zabile, n-a fost anturatã de o
galerie atât de iraþionalã, stra-
nie sobrietate, judecãþi anapoda,
îndoielnicã rigoare interioarã.

Planul multianual a fost elaborat dupã o
analizã a unor aspecte ale stãrii de sãnãta-
te a populaþiei pe baza studiilor efectuate
la nivel naþional ºi a hãrþii celor 28 de þãri
publicatã la Berlin în anul 2015 care aratã
poziþia consecventã a þãrii noastre pe ulti-
mele trei locuri la principalii indicatori de
sãnãtate.

Planul multianual integrat de promova-
re a sãnãtãþii ºi educaþie pentru sãnãtate
este elaborat pentru punerea în aplicare a
direcþiilor strategice prevãzute în Strate-
gia Naþionalã de Sãnãtate 2014 – 2020 ºi
rãspunde nevoii de sprijinire a populaþiei
în vederea adoptãrii unor comportamente
favorabile sãnãtãþii. Principiile care au stat
la baza dezvoltãrii acestui Plan sunt echi-
tatea ºi accesul universal la servicii de sã-
nãtate preventive ºi centrarea serviciilor pe
nevoile specifice ale beneficiarilor ºi res-
pect faþã de aceºtia.

Categoriile de populaþie vizate sunt: copiii
(preºcolari ºi ºcolari), persoanele din comu-
nitãþile rurale, persoanele din grupuri vulne-
rabile (indiferent de rezidenþã) ºi femeile în-
sãrcinate. Planul va fi implementat la nivelul
comunitãþilor prin programe de promovare
a sãnãtãþii ºi educaþie pentru sãnãtate mul-
tianuale integrate. Ele îºi propun modifica-
rea unor comportamente ce constituie fac-
tori de risc pentru principalele boli înregis-
trate în România.

DSP Dolj organizeazã consultãri peDSP Dolj organizeazã consultãri peDSP Dolj organizeazã consultãri peDSP Dolj organizeazã consultãri peDSP Dolj organizeazã consultãri pe
marginea unui plan naþional de sãnãtatemarginea unui plan naþional de sãnãtatemarginea unui plan naþional de sãnãtatemarginea unui plan naþional de sãnãtatemarginea unui plan naþional de sãnãtate
Pânã la data de 6 mai a.c., Ministerul Sãnãtãþii organizeazã consultãri în vederea finalizãrii

Planului naþional multianual integrat de promovare a sãnãtãþii ºi educaþie pentru sãnãtate. Acestea
se vor organiza pe domenii de sãnãtate publicã: sãnãtatea mamei ºi copilului, boli transmisibile, boli
netransmisibile, violenþa domesticã ºi egalitatea de gen. În judeþul Dolj dezbaterile vor avea loc sub

tutela Direcþiei de Sãnãtate Publicã, pânã în luna aprilie.

Cum se poate participa la consultãri
Pentru a participa la consultãri, persoanele

interesate sã îºi spunã punctul de vedere tre-
buie sã respecte câteva cerinþe. Propunerile
concrete, argumentate, vor fi transmise în
completarea formularului ºi nu vor depãºi
echivalentul a maximum douã pagini A4.

Pentru formularea unei propuneri trebuie
avute în vedere mai multe aspecte: prezen-
tarea problemei care urmeazã a fi soluþiona-
tã; definirea beneficiarilor cãrora li se adre-
seazã propunerea; obiectivul, respectiv ob-
iectivele specifice propuse sau, dupã caz,
încadrarea în cele cuprinse în Planul naþio-
nal multianual integrat de promovare a sã-
nãtãþii ºi educaþie pentru sãnãtate; activitãþi-
le propuse ºi justificarea necesitãþii lor;  re-
zultate aºteptate (pe termen scurt, mediu ºi
lung) în termeni de indicatori realiºti, mãsu-
rabili ºi delimitaþi în timp; parteneriate nece-
sare pentru implementarea soluþiei propuse.

Pentru a fi luatã în considerare ºi analiza-
tã, soluþia va fi însoþitã de argumente, posi-
bilele efecte ale acestei mãsuri, impact so-
cial/economic semnificativ, beneficii pentru
posibile grupuri de beneficiari. În consecin-
þã, este de dorit ca soluþia propusã sã între-
vadã/evidenþieze posibila susþinere a cât mai
multor aderenþi, care îºi descoperã benefi-
ciul în aceasta.

Semnatarul trebuie, de asemenea, sã in-

cludã o concluzie a
punctului de vedere,
formulatã în maxi-
mum 2 paragrafe.
Trimiterea materiale-
lor ºi propunerilor
scrise la nivel naþio-
nal se realizeazã la
adresele de email: ra-
luca.puiu@ms.ro,
pentru domeniile boli
transmisibile ºi vio-
lenþã domesticã ºi egalitatea de gen, respec-
tiv sps@ms.ro pentru domeniile sãnãtatea
mamei ºi copilului ºi boli netransmisibile.

Persoanele interesate pot transmite
puncte de vedere pe toatã durata consul-
tãrilor: 7 martie – 6 mai a.c. Pentru parti-
ciparea la consultãrile organizate la nivel
naþional (sub coordonarea Ministerului Sã-
nãtãþii), înscrierile se vor realiza prin com-
pletarea formularului de înscriere dispo-
nibil pe site-ul ms.ro.

Pânã pe 11 martie au loc înscrierile
pentru dezbaterile

organizate de DSP Dolj
La nivelul DSP Dolj pânã pe 11 martie

a.c. au loc înscrierile la consultare prin
transmiterea Formularului de înscriere la
adresa de e-mail  consultare.dolj@gmail-

.com sau la registratura DSP Dolj, Craio-
va, strada „Tabaci”, nr.1. Pe 11 martie este
programatã afiºarea listelor cu participanþii
înscriºi la procesul de consultare  pe siteul
www.dspdolj.ro/consultare publicã. Apoi,
între 21 ºi 25 martie a.c. vor avea consul-
tãri privind sãnãtatea mamei ºi copilului, res-
pectiv violenþa domesticã ºi egalitatea de
gen. În perioada 28 martie – 1 aprilie 2016
vor avea loc consultãri privind bolile trans-
misibile ºi bolile netransmisibile. ªedinþele
de consultãri se vor desfãºura în sala de
conferinþe a DSP Dolj, Craiova, strada „Ta-
baci” nr.1, la  date ºi orã care vor fi anun-
þate din timp.

În procesul de consultare, fiecare sus-
þinere a punctului de vedere/formulare a
propunerii se va încadra într-un interval
de 5 minute.

RADU ILICEANU
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Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
Dolj, totul a început pe 29 septem-
brie 2015, când poliþiºtii craioveni
au fost sesizaþi de Mãdãlina Stã-
noiu, de 21 de ani, din Craiova, cu
privire la faptul cã, în cursul ace-
leiaºi zile, în intervalul orar 13.00-
16.00, persoane necunoscute, prin
folosirea de chei potrivite, au pã-
truns în locuinþa familiei, din car-
tierul Craioviþa Nouã, de unde au
sustras suma de 30.000 lei. A fost

ªi în acest an, cu prilejul sãrbã-
toririi „Zilei Internaþionale a Feme-
ii”, poliþiºtii rutieri doljeni împreu-
nã cu colegii din cadrul Serviciului
Public Comunitar Regim Permise
de Conducere ºi Înmatricularea
Vehiculelor Dolj, dar ºi cu repre-
zentanþii firmei de software Ne-
trom, au desfãºurat „o acþiune” în
municipiul Craiova, în cadrul cã-
reia au fost vizate doamnele ºi
domniºoarele participante la trafic-
. Astfel, ziua de 8 Martie a repre-
zentat un nou prilej pentru ca poli-
þiºtii rutieri sã le întâmpine pe par-
ticipantele la trafic cu flori, felici-
tãri, toate însoþite de urãri de „La
mulþi ani!” ºi, bineînþeles, de sfa-

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, primul eveniment rutier s-a
petrecut luni, în jurul orei 9.00, pe
D.N. 56, în comuna Podari, în afa-
ra satului Braniºte. Florin  M., de
34 de ani, din Bãileºti, în timp ce
conducea un autoturism, din direc-
þia Calafat cãtre Craiova, s-a an-
gajat în depãºirea unei coloane de
autovehicule în zona de acþiune a
indicatorului depãºirea interzisã ºi
l-a accidentat grav pe Marian O.,
de 61 de ani, din comuna Podari,
care traversa drumul prin loc ne-
permis. Prin extinderea investiga-
þiilor, poliþiºtii rutieri au stabilit ºi
faptul cã autoturismul a fost radiat
din circulaþie la data de
13.04.2015. În aceastã cauzã oa-
menii legii au întocmit un dosar
penal ºi continuã cercetãrile sub
aspectul comiterii infracþiunilor de

Pietoni rãniþi grav în timp cePietoni rãniþi grav în timp cePietoni rãniþi grav în timp cePietoni rãniþi grav în timp cePietoni rãniþi grav în timp ce
traversau neregulamentartraversau neregulamentartraversau neregulamentartraversau neregulamentartraversau neregulamentar
Doi pietoni au ajuns la spital, rãniþi grav, în urma

unor accidente de circulaþie petrecute în cursul zilei
de luni în Craiova ºi Podari. Potrivit poliþiºtilor, în
ambele cazuri pietonii s-au angajat în traversarea

strãzilor prin locuri nemarcate ºi fãrã sã se asigure.

conducerea unui autoturism neîn-
matriculat pe drumurile publice ºi
vãtãmare corporalã din culpã.

ªi tot luni, în jurul orei 16.30,
pe Calea Bucureºti din Craiova,
Sorin C., de 39 de ani, din localita-
tea Bistreþ, în timp ce conducea un
autoturism, ajuns la intersecþia cu -
strada ªtefan Velovan, l-a acciden-
tat grav pe Constantin ª., de 66 de
ani, din Craiova care a traversat
strada prin loc nemarcat sau sem-
nalizat ºi fãrã sã se asigure. „ªi în
acest caz poliþiºtii rutieri ajunºi la
faþa locului au întocmit dosar pe-
nal sub aspectul comiterii infrac-
þiunii de vãtãmare corporalã din
culpã, victima fiind transportatã
la Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova pentru îngrijiri”, a
declarat subcomisar Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

A înscenat furtul banilor…A înscenat furtul banilor…A înscenat furtul banilor…A înscenat furtul banilor…A înscenat furtul banilor…
din propria casãdin propria casãdin propria casãdin propria casãdin propria casã

Poliþiºtii Secþiei 5 Craiova au reuºit acum
sã rezolve o cauzã privind furtul unei impor-
tante sume de bani, mai exact 30.000 lei,
dintr-o locuinþã din cartierul Craioviþa Nouã,
dupã mai bine de 5 luni de audieri ºi activi-
tãþi intense de cercetare. S-a dovedit cã ba-
nii fuseserã luaþi chiar de proprietara locuin-

þei, care a rãvãºit totul în acel moment pen-
tru ca fiica, soþul ei ºi poliþiºtii sã nu-ºi dea
seama de nimic. Mai mult, de pe o cartelã
telefonicã special achiziþionatã, femeia îi tri-
mitea mesaje soþului prin care îl ameninþa
cã membrii familiei sale vor avea de suferit
dacã reclamã furtul la poliþie.

deschis un dosar penal la momen-
tul respectiv, iar în urma anchetei
desfãºurate, dupã luni de audieri ºi
culegeri de informaþii, au reuºit sã
probeze cã hoþul era… din casã.

Mai exact, poliþiºtii Secþiei 5
Craiova au stabilit cã, în data res-
pectivã, Maria Stãnoiu, în vârstã
de 47 de ani, din Craiova, mama
celei care a sesizat furtul, s-a dus
acasã dupã ora 13.00, când ºtia
cã lipsesc ºi soþul ºi fiica sa, a
rãvãºit totul prin locuinþã, a luat

30.000 lei din cei 40.000 lei pe
care îi aveau puºi în acelaºi loc,
întrucât vânduserã un teren, apoi
a plecat înapoi la serviciu, lãsând
deschisã uºa apartamentului. De
asemenea, craioveanca de 47 de
ani, folosind un numãr de telefon
necunoscut de soþ, l-a ºantajat pe
acesta prin mesaje telefonice,
ameninþându-l din postura de per-
soanã necunoscutã cã „dacã va
reclama respectiva faptã de furt
la poliþie, vor avea de suferit

membrii familiei”. Prin conþinu-
tul altor mesaje trimise de pe acel
numãr, femeia a încercat sã indu-
cã în eroare anchetatorii cu privi-
re la aspecte esenþiale referitoare
la modul de comitere a faptei, ast-
fel încât adevãrul sã nu fie aflat.

Oamenii legii spun cã femeia a
înscenat furtul pentru cã avea o lip-
sã consistentã în gestiune, fiind
angajatã la un magazin de bijuterii
ºi, din câte se pare, ar fi intenþio-
nat sã plece ºi într-o vacanþã, sin-

gurã. „Din cercetãrile efectuate ºi
din declaraþiile date ulterior în faþa
organelor de cercetare penalã, s-a
stabilit cã femeia a înscenat co-
miterea infracþiunii de furt califi-
cat. Acum craioveanca este cerce-
tatã penal de poliþiºtii craioveni,
în stare de libertate, pentru comi-
terea infracþiunilor de furt, ºantaj
ºi inducerea în eroare a organelor
judiciare”, ne-a declarat subcomi-
sar Alin Apostol, purtãtorul de cu-
vânt al IPJ Dolj.

Zeci de ºoferiþe au fost
„sancþionate”, ieri, de poliþiºtii
rutieri ºi poliþiºtii examinatori
din cadrul SPCRPCÎV cu flori
ºi felicitãri, acesta fiind modul
în care oamenii legii au vrut sã
le ureze “La mulþi ani” partici-
pantelor la trafic cu ocazia Zilei
Internaþionale a Femeii.

turi ºi recomandãri preventive. 
Poliþiºtii au oprit în trafic, doam-

nele sau domniºoarele care con-
duceau autovehicule pe strãzile din
Craiova ºi, spre surprinderea aces-
tora, în loc sã le solicite documen-
tele pentru a le controla, oamenii
legii ºi informaticienii le-au „sanc-
þionat” cu flori ºi felicitãri. Un
moment inedit a fost acela când în
trafic a fost oprit ºi un echipaj al
Serviciului de Ambulanþã Dolj, iar
asistenta a fost felicitatã de poli-
þiºti, fiind foarte surprinsã de ges-
tul acestora. În plus, o tânãrã a dat
„nas în nas” cu echipajele poliþiei
dotate cu flori chiar în momentul

în care susþinea proba practicã a
examenului de obþinere a permisu-
lui de conducere.

 „Sperãm cã i-am purtat noroc
ºi cã ne vom întâlni în trafic doar
în astfel de condiþii plãcute. Acþi-
unea poliþiºtilor rutieri a fost pri-
mitã cu bucurie ºi zâmbete din
partea ºoferiþelor ºi în speranþa cã
prin aceastã activitate poliþiºtii
rutieri au reuºit sã le facã pe doam-
ne si domniºoare sa uite, mãcar
pentru moment, de problemele co-
tidiene, le urãm încã o datã „La
mulþi ani!”, a precizat subcomi-
sar Alin Apostol, purtãtorul de cu-
vânt al IPJ Dolj.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Cãderea, în 1989, a Zidului de la Berlin a
intrat în istorie, concurând, meritat ori nu,
cu alte „cãderi”, precum a Constantinopo-
lului ori a Romei, la pretenþia de simbol al
unei schimbãri epocale. ªi cum întâmpla-
rea aceea de toamnã târzie nu s-a limitat
doar la spaþiul restrâns al unui oraº despãr-
þit samavolnic în douã din raþiuni geopoliti-
ce cu un detestabil suport „ideologic”, ori-
ce referinþã la acel zid capãtã mãsura unui
etalon, în miºcare, a Europei, punându-i la
grea încercare însuºi proiectul unificator.

Ce-i drept, criza refugiaþilor – imigranþi
sau doar „aventurieri” – a sfârºit, într-un
timp record, prin apariþia altor ziduri, toa-
te mai întinse ºi mai sofisticate decât cel
din vechea ºi bãtrâna capitalã germanã.
Tonul l-a dat, numai în aparenþã neaºtep-
tat, Ungaria lui Victor Orban ºi, cu o con-
secvenþã nu mai puþin belicoasã, tot ea a
reuºit sã amâne, la începutul sãptãmânii,
adoptarea unei decizii la summit-ul de la
Bruxelles privind soluþia turcã, unde nu s-
a putut depãºi faza unui acord bazat ex-
clusiv pe… principii.

Între timp, valurile de refugiaþi împân-
zesc sudul Europei, din insulele greceºti ºi

Zidul – proba de foc a mareluiZidul – proba de foc a mareluiZidul – proba de foc a mareluiZidul – proba de foc a mareluiZidul – proba de foc a marelui
joc al lumii contemporanejoc al lumii contemporanejoc al lumii contemporanejoc al lumii contemporanejoc al lumii contemporane

din satele macedonene, unde sute de mii
de oropsiþi ai sorþii îndurã chinurile frigului
ºi al foamei ca în vremuri ce pãreau defini-
tiv confiscate doar în arhive istoriografice.

Un jurnalist ºi scriitor relativ tânãr,
Alessandro Leogrande, a publicat recent
o carte-document a cãrui lecturã nu poa-
te sã nu tulbure: intitulatã, cu o simplita-
te asumat provocatoare, „Frontiera”, car-
tea descrie, de la faþa locului, câteva din-
tre tragediile petrecute în Mediteranã unde
ºi-au pierdut viaþa câteva mii de imigranþi
sosiþi din inima Africii ºi din Orientul
Mijlociu. Scenele sunt cutremurãtoare,
iar lectura te întoarce, în timp, la pagini
virgiliene ori danteºti, din ºtiutele capo-
dopere fondatoare ale literaturii ºi cultu-
rii occidentale. E vorba de scene ale in-
tervenþiei militarilor italieni din insulele ita-
liene, Lampedusa, în primul rând, cu sca-
fandrii pescuind din adâncuri sutele de

cadavre cãzute victime unui trafic de ne-
oprit dintre Africa spre inima Europei.

Teza autorului nu e, cum ne-am aºtep-
ta, nici cea a sãrãciei ºi a rãzboiului (deºi
africanii din Eritrea acuzã responsabilita-
tea Italiei în semn de memento pentru pe-
rioada colonialistã mussolinianã), ci a unei
antiteze mai vechi, cea dintre Nordul lu-
mii („democrat, liberal ºi civilizat”) ºi Su-
dul („sãrac, jupuit de rãzboaie, întârziat ºi
antidemocratic”). Pe marginea acestei
frontiere – susþine Leogrande – se joacã
Marele joc al lumii contemporane”. Fiind-
cã, e un þãrm intangibil, indefinibil, imate-
rial, iar simþurile nu ajung spre a cuprinde
la nivelul conºtiinþelor noastre adormite
realitatea vie a faptelor.

În foºnetul celor o sutã de pagini de re-
portaj dens, cu date ºi întâmplãri la limita
absurdului ºi, deopotrivã, a surrealului, toc-
mai frontiera aceasta de sute de kilometri,

incitã la raþiune ºi la îngrijorare peste limi-
tele oricãrei „corectitudini politice”, fiind-
cã, suntem avertizaþi, ea devine, de la o zi
la alta, o limitã care traverseazã materia ºi
timpul, nopþile ºi zilele, generaþiile ºi glasu-
rile care ne vorbesc de ea, ce se înºirã, se
amestecã, se contrazic, se comprimã, se
dilatã” ºi, finalmente, nu ne putem sustra-
ge întrebãrii urmaºilor noºtri cum de am
lãsat sã se întâmple toate acestea.

Nu cred cã defunctul Zid berlinez va
fi dat uitãrii ºi nu cred cã-ºi va pierde
ceva din simbolistica atât de bogatã, mã
tem însã cã zidurile vastului ºi nedoritu-
lui „ºantier” deschis pe cotloanele Fron-
tierei UE, vor reuºi sã compromitã, cum
deja se întâmplã, însuºi proiectul unui vis
început cu zeci de ani în urmã, al unui
continent compact restituit, cu gânduri
paºnice, unei glorii ºi unui orgoliu de ci-
vilizaþie comun împãrtãºite.

Articolul 48 din Constituþia Ro-
mâniei spune aºa: „Familia se în-
temeiazã pe cãsãtoria liber consim-
þitã între soþi”.

Coaliþia pentru Familie, alcãtui-
tã din mai multe asociaþii la nivel
naþional, susþine cã textul acesta
este ambiguu ºi a declanºat o ini-
þiativã cetãþeneascã pentru revizui-
rea sa. „Acest grup de iniþiativã
propune un proiect de lege pentru
modificarea termenului „soþi”, care
este ambiguu, ºi precizarea în mod
expres „cãsãtoria sã fie între un
bãrbat ºi o femeie”. Scopul aces-
tui demers este protejarea familiei
tradiþionale. O altã motivaþie este
ºi problema demograficã. Suntem
într-un trend descendent. În 2000,
populaþia era de 20 milioane ºi se
estimeazã cã în 2100 vom ajunge
la 10,7 milioane. Copiii nãscuþi în
afara cãsãtoriei sunt de 30%. Ca
sã nu mai vorbim cã, în România,
este o cutumã socialã în ceea ce
priveºte cãsãtoria. Ne aflãm pe lo-
cul 5 în UE în ceea ce priveºte
numãrul de cãsãtorii, deci românii
au aceastã înclinaþie, prin firea lor,
de a se cãsãtori”, a explicat Mihai
Constantinescu, lector la Univer-
sitatea din Craiova ºi preºedintele
comitetului de implementare din
judeþul Dolj.

S-au strâns 2,3 milioane
de semnãturi

Cum revizuirea se referã la un
articol din Constituþie, acest lucru
este posibil doar printr-un referen-
dum. Coaliþia pentru Familie a în-
ceput sã strângã semnãturi, care

Ziua de 8 Martie a fost aleasã special
de Coaliþia pentru Familie pentru a trans-
mite, la Craiova, un mesaj simbolic: fami-
lia tradiþionalã trebuie apãratã ºi consoli-
datã. Fãrã sã intre în detalii de ordin reli-
gios, care ar fi foarte multe în acest sens,

iniþiatorii referendumului pentru revizuirea
articolului 48 din Constituþie spun cã, în
mod firesc, copilul se naºte într-o familie
formatã dintr-un bãrbat ºi o femeie. Întâl-
nirea a avut loc, ieri, la Centrul de Resta-
urare a Mitropoliei Oltenia.

au ajuns la 2,3 milioane de semnã-
turi, de cinci ori peste cele 500.000
de semnãturi, câte le prevede le-
gea pentru acest demers. „Noi
dorim sã strângem cât mai multe
semnãturi pentru cã acesta trebu-
ie sã fie un semnal la nivelul con-
ºtiinþei general ºi la nivelul clasei
politice cã românii conºtientizeazã
importanþa familiei”, a precizat Mi-
hai Constantinescu.

Judeþele au intrat în cascadã, nu-
mãrul minim pentru fiecare judeþ
fiind de 20.000. Doljul ºi Gorjul
sunt printre ultimele intrate în acest
proces, iar pânã acum, din Dolj,
s-au strâns 79.000 de semnãturi.

În aprilie se va încheia procesul
de strângere de semnãturi ºi, dupã
ce vor fi verificate datele de identi-
tate de cãtre fiecare primãrie, vor
fi trimise Parlamentului României,
cu propunerea ca referendumul

pentru revizuirea articolului 48 din
Constituþie sã fie organizat odatã cu
alegerile parlamentare din toamnã.

„Nu este vorba
de discriminare”

Iniþiatorii spun cã demersul are
sprijinul tuturor celor 18 culte re-
cunoscute în România ºi se bazea-
zã pe Legea nr. 189/1999, fiind în-
registrat în Monitorul Oficial, Par-
tea I nr. 883/25 noiembrie 2015.

„Probabil cã sunt voci care
contestã acest demers. Nu este
vorba de discriminare, pentru cã
persoanele homosexuale pot exis-
ta. Noi le permitem existenþa, dar
este prea mult o cãsãtorie. Ei în-
cearcã o legalizare a parteneriatu-
lui civil întrucât au privit ce s-a
întâmplat în întreaga lume, cã
acesta a fost un preambul al lega-
lizãrii cãsãtoriei. Dorim sã interve-
nim la momentul oportun pentru
acest lucru. Personal, am rãmas

surprins cã, în Grecia, care este o
þarã creºtinã, prin excelenþã orto-
doxã, s-au legalizat parteneriatele
creºtine între persoane de acelaºi
sex. S-a fãcut asta nu neapãrat cu
acordul poporului, cu acordul cre-
dincioºilor, ci numai cu acordul
puterii politice”, a mai arãtat Mihai
Constantinescu.

13 þãri din UE au legalizat
deja cãsãtoria între persoane
de acelaºi sex

Cifrele spun cã 18 þãri din în-
treaga lume au legalizat cãsãtoriile
între persoane de acelaºi sex, din-
tre care 13 dintre ele se aflã în UE.
Olanda a dat tonul în 2001, deo-
potrivã cu adopþia de copii, Belgia
în 2003, iar în 2006 – adopþia de
copii, Spania – în 2005, cu tot cu
adopþia de copii. Norvegia ºi Sue-
dia 2009, ultima dupã ce legaliza-
se adopþia de copii în 2003, Portu-
galia în 2010, dar fãrã adopþia de
copii deocamdatã. Islanda în 2010,
cu adopþie de copii în 2006; Da-
nemarca în 2012 – dar a legalizat

aceste parteneriate în 1989; Fran-
þa în 2013, Anglia – în 2013, Sco-
þia – în 2014, Luxemburg – în
2015, Finlanda – în 2014.

„Vãzând acest trend, este nor-
mal ca, într-o þarã majoritar orto-
doxã ca România, sã ne motiveze
un astfel de demers întrucât fami-
lia este fãcutã pentru copil ºi nu
copilul pentru familie. Copilul se
naºte într-o familie formatã dintr-
un bãrbat ºi o femeie. Este inad-
misibil, din punct de vedere moral
– este vorba de ordinea creaþiei –
ca un copil sã se nascã dintr-o fe-
meie-surogat ca apoi sã fie adop-
tat, prin lege, de o familie de ho-
mosexuali. Sau ca într-un cuplu de
lesbiene, ea sã aibã o relaþie cu un
bãrbat, sã aibã un copil, dar copi-
lul, prin lege, sã aparþinã acelui
cuplu de lesbiene. În Vechiul Tes-
tament, astfel de acte homosexua-
le erau pedepsite cu moartea”.

La polul opus, un exemplu de
urmat este cel al Sloveniei, care a
respins, prin referendum, cãsãto-
ria persoanelor de acelaºi sex.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Executivul a aprobat recent
printr-un Memorandum, docu-
mentele necesare încheierii acor-
dului de împrumut între România
ºi Banca Internaþionalã pentru Re-
construcþie ºi Dezvoltare (BIRD),
în valoare de 48 milioane euro,
care ar putea fi semnat în cursul
lunii aprilie 2016. Proiectul privind
controlul integrat al poluãrii solu-
lui cu nutrienþi în România va fi
realizat de Ministerul Mediului,
Apelor ºi Pãdurilor ºi va cuprinde
atât investiþii la nivel de comuni-
tãþi locale pentru reducerea aces-
tui tip de poluare, cât ºi mãsuri
de consolidare a capacitãþii insti-
tuþionale. În cadrul comunitãþilor

 România va împrumuta 48 milioane euro de la BIRD pentru finanþarea
unui proiect privind controlul integrat al poluãrii cu nutrienþi, în vederea

alinierii la cerinþele Directivei UE a nitraþilor, de protejare a calitãþii apei
prin prevenirea poluãrii apelor subterane.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

locale se urmãreºte optimizarea
managementului deºeurilor ani-
male ºi menajere, plantarea de
perdele forestiere de protecþie
împotriva deversãrii de nutrienþi,
plantarea de arbori ºi împãdurirea,
canalizarea ºi tratarea apelor uza-
te, furnizarea de echipamente pen-
tru îmbunãtãþirea facilitãþilor exis-
tente de stocare a gunoiului de grajd
ºi de producere a compostului.

Un program complex
de pregãtire ºi formare

a personalului instituþiilor
În ceea ce priveºte consolida-

rea capacitãþii instituþionale,

Administraþia Naþionalã ,,Apele
Române” (ANAR) va primi spri-
jin pentru monitorizarea ºi rapor-
tarea cãtre Ministerul Mediului ºi
Uniunea Europeanã a datelor re-
feritoare la calitatea apelor de su-
prafaþã ºi subterane. Va fi desfã-
ºurat un program complex de
pregãtire ºi formare a persona-
lului instituþiilor de nivel naþional,
regional ºi judeþean pentru mo-
nitorizarea, controlul ºi raporta-
rea datelor în cadrul Directivei
UE a nitraþilor ºi a Directivei-ca-
dru în domeniul apei. De aseme-
nea, va fi furnizatã asistenþã teh-
nicã pentru actualizarea Codului

de bune practici agricole ºi vor
fi desfãºurate activitãþi de training
ºi demonstraii la nivelul ferme-
lor, pentru promovarea adoptãrii
ºi respectãrii de cãtre fermieri a
acestui Cod. „Nu în ultimul rând,
se vor derula acþiuni de informa-
re publicã privind mai buna igie-
nizare în zonele vulnerabile la ni-

traþi din mediul rural. Proiectul
va fi implementat de Ministerul
Mediului, Apelor ºi Pãdurilor într-
o perioadã de 6 ani, ultima trage-
re din împrumutul care ar putea
fi acordat de BIRD urmând sã
aibã loc la finele lui martie 2022”,
se precizeazã într-un comunicat
de presã.

Femeile care apeleazã la servi-
ciile Bãncii Comerciale Române
(BCR) tranzacþioneazã mai des ºi
mai mult cu cardul la POS, înca-
seazã venituri în cont cu o mai
mare regularitate decât bãrbaþii ºi
sunt mari amatoare de cumpãrã-
turi offline ºi online, conform da-
telor actualizate ale companiei.
“Profilul clientei BCR relevã dina-
mism, modernitate ºi, mai ales,
emancipare financiarã. Datele
noastre creioneazã portretul unei
femei care tranzacþioneazã fãrã a
recurge la numerar, face cumpã-
rãturi frecvent, dar ºi economii, e

Clientele femei sunt din ce în ce
mai emancipate financiar, cu avere
în creºtere ºi organizatã cu finanþe-
le personale. Banking la feminin: fe-
meile tranzacþioneazã des cu cardul,
plãtesc facturile direct din cont ºi

economisesc mai mult decât bãrba-
þii. Clientela femininã de Private
Banking în creºtere cu 8%. O trei-
me din IMM-urile din România sunt
deþinute de femei. Cele mai multe ac-
tiveazã în Transilvania.

obiºnuitã cu plata automatã a fac-
turilor ºi opteazã pentru internet
banking. Un astfel de comporta-
ment financiar echilibrat, construc-
tiv ºi inovator ne demonstreazã cã
în fiecare clientã BCR se aflã o an-
treprenoare”, a declarat Dana De-
metrian, vicepreºedinte retail BCR.

Clientele care
recurg la aceste

servicii deþin 30%
din totalul activelor

Femeile reprezintã 49,4% din
numãrul total de clienþi ai BCR, iar

profilul clientei bãncii aratã cã ve-
niturile lunare (de tip salariu sau
pensie) ale domniºoarelor ºi doam-
nelor sunt în creºtere faþã de sala-
riul minim net lunar pe economie.
În plus, ele încaseazã venituri în
cont cu o mai mare regularitate
decât bãrbaþii. Numãrul clientelor
Bãncii Comerciale Române care
apeleazã la serviciile de private ban-
king (accesibil celor care au în
cont peste 200.000 de euro) a
crescut cu 8% în ultimul an. Unul
din trei clienþi BCR care utilizeazã
private banking este femeie, iar
clientele care recurg la aceste ser-

vicii deþin 30% din totalul active-
lor aflate în administrarea acestui
segment. O treime dintre clientele
Bãncii Comerciale Române care
folosesc private banking apeleazã
la acesta pentru a efectua plasa-
mente în fonduri de investiþii.

Serviciul Direct
Debit

Femeile economisesc mai mult
decât bãrbaþii, depãºindu-i atunci
când vine vorba despre numãrul
depozitelor la termen. Apetenþa
femeilor pentru îmbunãtãþirea ni-
velului de viaþã a întregii familii
le situeazã pe primul loc atunci
când vine vorba de cumpãrãturi,
femeile fiind ºi principalele deþi-
nãtoare de card de debit din
portofoliul BCR. Atenþia ºi grija
pentru nevoile curente ale fami-
liei se observã în desfãºurãtorul
cheltuielilor lunare a femeilor, de
unde se poate observa preocu-
parea continuã pentru oferirea
unor servicii de calitate. Vorbim
de servicii de educaþie mai bune
pentru copii, de servicii medica-
le de calitate pentru întreaga fa-
milie, de îmbunãtãþiri sau reame-
najãri la nivelul locuinei sau chiar
de plata la termen a facturilor lu-
nare, pe care majoritatea femei-

lor le plãtesc direct din cont, prin
serviciul Direct Debit.

Companii
în domeniile
comerþului,
producþiei

ºi serviciilor
Clientele BCR tranzacþioneazã

mai des ºi mai mult cu cardul la
POS decât bãrbaþii ºi au o apeten-
þã ridicatã pentru internet banking,
unul din trei clienþi BCR care utili-
zeazã aceste servicii fiind femeie.
Totodatã, 56% dintre clientele bãn-
cii care folosesc internet banking
recurg la autentificarea prin token
sau etoken. Femeile care apeleazã
la serviciile de internet banking ale
Bãncii Comerciale Române intrã în
cont, în medie, de douã ori pe lunã
ºi efectueazã operaþiuni cel puþin
o datã pe lunã, iar 8% dintre ele
folosesc acest serviciu de pe tele-
fonul mobil. În ceea ce priveºte
femeile de afaceri din portofoliul
BCR, majoritatea lor au companii
în domeniile comerþului, produc-
þiei ºi serviciilor. Peste un sfert din
microîntreprinderile din România
sunt conduse de femei, iar majori-
tatea antreprenoarelor din acest
sector activeazã în Transilvania.
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Comisia Europeanã a dat publi-
citãþii, la Bruxelles, la 26 februarie
2016, Documentul de lucru al ser-
viciilor Comisiei, binecunoscutul
Raport de þarã al României, pentru
2016, inclusiv un bilanþ aprofun-
dat privind prevenirea ºi corecta-
rea dezechilibrelor macroecono-
mic. Simpla lui parcurgere provoa-
cã un sentiment de dezgust, de
neînþelegere a modului de cum a
fost posibil ca, dupã mai bine de
un sfert de veac de ieºire de sub
limitele unui regim autoritar, sã
coborâm, atât de “vârtos”, în toa-
te segmentele existenþiale ale une-
ia dintre cele mai binecuvântate þãri
din Europa. Cel puþin dacã o anali-
zãm geografic. Cã moral suntem
departe de orice busolã fireascã.
O altã nedumerire este dacã nu
cumva dezastrul economic eviden-
þiat în acest raport are, pe lângã
cozile de topor din interior, ºi o
componentã de “ajutor” extern.

Suntem la mâna unor bugete
transnaþionale, ce nu ne aparþin; in-
dustriile care conteazã în jocul eco-
nomic mondial nu mai au nicio pi-
cãturã de capital românesc, cerce-
tarea noastrã este pe butuci ºi con-
sorþiile farmaceutice externe ne re-
trag sute de medicamente, pentru
cã nu mai au profit de peste 100%,
aºa cum erau obiºnuite. Elevii va-
loroºi, medicii, inginerii ºi toþi cei
ce fac cu pasiune o chemare a des-
tinului sunt sfãtuiþi sã plece afarã!
ªi, din nefericire, chiar pleacã. Oare
nu cumva, prin mãsurile care ni se
traseazã, coborârea noastrã în is-
torie va fi fãrã drum de întoarcere!

Administraþia, tot învechitã!
Soluþiile de e-guvernare pentru

îmbunãtãþirea eficienþei administra-
þiei publice sunt slab dezvoltate. În
România, utilizarea serviciilor de e-
guvernare este cea mai scãzutã din
UE. În 2015, numai 8% dintre uti-
lizatorii de internet din România au
trimis formulare online administra-
þiei publice în comparaþie cu media
UE de 32%. Digitalizarea adminis-
traþiei publice a fost lentã ºi frag-
mentatã, iar nivelul de sofisticare a
serviciilor publice online necesitã
îmbunãtãþiri. De exemplu, în me-
die, numai 54% din etapele unei in-
teracþiuni standard cu administra-
þia publicã pot fi realizate în între-
gime online, în comparaþie cu me-
dia UE de 81%. Punctul de contact
unic este greu de utilizat, iar un

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU
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Ultimul raport de þarã realizeazã o fotogra-
fie incomodã realitãþilor din România. În mai
toate aspectele analizate, în documentul de
lucru al Serviciilor Comisiei Europene nu gã-
sim mãcar un element pozitiv. Beneficiem de
cel mai rapid internet din UE, dar nu-l folo-
sim pentru a ne moderniza societatea. Co-
rupþia din sectorul administraþiei publice este
departe de a cunoaºte un minimal recul. Achi-
ziþiile publice rãmân elementul central al

marii corupþii; infrastructura dezastruoasã,
ce pe hârtie este expusã în tonuri calde, sto-
peazã circulaþia fluxurilor de marfã între re-
giuni. Abandonul ºcolar, inexistenþa progra-
melor viabile de integrare a romilor în socie-
tate ºi menþinerea unei agriculturi de subzis-
tenþã, ce þin în stare de promiscuitate mai
mult de 46% din populaþia þãrii, sunt, ºi aces-
tea, doar câteva din analizele sectoriale pre-
cizate în ultimul raport de þarã al României.

numãr important de proceduri ad-
ministrative nu pot fi realizate onli-
ne. În 2013, numai 65% dintre
IMM-uri au interacþionat online cu
autoritãþile, în comparaþie cu me-
dia UE de 88%, ºi numai 5,8% din
cetãþenii cu vârsta cuprinsã între 16
ºi 74 de ani au utilizat servicii de e-
guvernare. Un semnal pozitiv este
faptul cã noul guvern a înscris prin-
tre prioritãþile sale sprijinirea inter-
operabilitãþii la nivel naþional ºi ofe-
rirea unor servicii digitale mai bune.

Banul public, ochiul…
Achiziþiile publice rãmân extrem

de vulnerabile la corupþie. În opinia
a peste jumãtate din întreprinderile
care au participat la o procedurã de
achiziþii publice în ultimii trei ani,
corupþia le-a împiedicat sã câºtige
o licitaþie publicã sau un contract
de achiziþii publice. Caietele de sar-
cini concepute special pentru un
anumit ofertant (59 %) sau neclare
(54%), conflictele de interese în
evaluarea ofertelor (53%) ºi înþele-
gerile între ofertanþi (57%) sunt
menþionate printre cele mai rãspân-
dite practici de corupþie în dome-

niul achiziþiilor publice. Mita ºi co-
misioanele ilegale (58%) ºi finanþa-
rea partidelor politice (39%) în
schimbul obþinerii de contracte de
achiziþii publice sau al influenþei asu-
pra procesului de elaborare a politi-
cilor sunt, de asemenea, percepute
ca fiind rãspândite pe scarã largã.

Vestul þãrii,
vechiul of al europenilor!

Lipsa infrastructurii de trans-

port, în special între partea de vest
a þãrii ºi capitalã, constituie o pie-
dicã importantã în calea competi-
tivitãþii ºi un blocaj pentru creºte-
re. Disponibilitatea redusã ºi cali-
tatea scãzutã a infrastructurii de
transport îngreuneazã competitivi-
tatea întreprinderilor locale, în spe-
cial a producãtorilor, ºi limiteazã
ºi mai mult atractivitatea þãrii pen-
tru investitori. În acelaºi timp, mai
mult de o treime din populaþie nu
poate beneficia de posibilitãþile ofe-
rite de internet ºi nu poate contri-
bui la economia digitalã.

Conform datelor Eurostat, în
2015, în România, procentul per-
soanelor care au utilizat în mod
regulat internetul a fost cel mai mic
din UE (52% faþã de 76% în UE)
ºi 32% din populaþie nu au utilizat
niciodatã internetul (faþã de 16%
în UE). Mai puþin de jumãtate
(46%) din forþa de muncã are com-
petenþe digitale de bazã sau mai
avansate (faþã de 72% în UE).
Acest lucru ar putea deveni un
obstacol major în calea dezvoltãrii
economice a þãrii. Îmbunãtãþirea
nivelului de alfabetizare digitalã ºi

a competenþelor digitale poate crea
locuri de muncã în sectorul digital
ºi poate sprijini dezvoltarea comer-
þului electronic ºi a e-guvernãrii.

Suntem pe ultimul loc
la participarea online

În ciuda progreselor înregistra-
te în ultimii ani, potenþialul comer-
þului electronic este, în continuare,
în mare parte nevalorificat. Româ-
nia se situeazã pe ultimul loc din UE

în ceea ce priveºte participarea on-
line, astfel cum aratã indicele eco-
nomiei ºi societãþii digitale elaborat
de Comisie. Gradul de încredere a
consumatorilor ºi a comercianþilor
cu amãnuntul în tranzacþiile online
pe piaþa naþionalã este, de aseme-
nea, sub media UE. Consolidarea
capacitãþii autoritãþilor de protecþie
a consumatorului de a asigura res-
pectarea legislaþiei ar face ca nor-
mele sã fie mai bine aplicate, inclu-
siv în mediul digital, ºi ar spori ast-
fel încrederea în tranzacþiile online.

Avem cele mai puþine
abonamente la internet

Sectorul tehnologiei informaþiei
ºi comunicaþiilor (TIC) este dina-
mic ºi competitiv. Ponderea secto-
rului TIC în PIB-ul României este
de 6%, una dintre cele mai ridicate
din UE. În condiþiile în care aproa-
pe jumãtate dintre abonamentele la
servicii fixe de bandã largã au vite-
ze de cel puþin 100 Mbps, România
se situeazã pe primul loc în UE în
ceea ce priveºte utilizarea servicii-
lor în bandã largã cu acces ultrara-
pid. Cu toate acestea, numãrul de
abonamente la servicii în bandã lar-
gã este unul dintre cele mai mici
din UE. Prin urmare, accesul la ser-
viciile TIC rãmâne inegal.

Sãrãcia distruge destine din faºã
Rata de pãrãsire timpurie a ºcolii

rãmâne la un nivel ridicat din cau-
za acordãrii unei atenþii insuficien-
te acþiunilor de depistare ºi preve-
nire timpurie, a sãrãciei ºi a unui
grad scãzut de disponibilitate a pro-
gramelor corective. În România,
rata de pãrãsire timpurie a ºcolii a
crescut la 18,1% în 2014, cu
aproape 7% peste media de la ni-
velul UE ºi obiectivul naþional din
cadrul Strategiei Europa 2020.
Rata de pãrãsire timpurie a ºcolii
este mult mai ridicatã în rândul lo-
cuitorilor din mediul rural, al po-
pulaþiei de etnie romã ºi al copiilor
cu nevoi speciale. Sprijinul acor-
dat pãrinþilor ºi profesorilor, care

lucreazã cu elevi aflaþi în situaþii
de risc ridicat este insuficient. Pu-
nerea în aplicare a strategiei pri-
vind reducerea pãrãsirii timpurii a
ºcolii, adoptatã în 2015, înregis-
treazã întârzieri. Programele „a
doua ºansã” nu iau pe deplin în
considerare varietatea ºi amploa-
rea nevoilor. Sistemul informatic
integrat pentru educaþie, care in-
clude indicatori specifici pentru
pãrãsirea timpurie a ºcolii, nu este
încã pe deplin funcþional.

Bomba demograficã a etniei
rome nu o conºtientizãm

Situaþia romilor este deosebit de
problematicã. Romii sunt mult mai
expuºi riscului de sãrãcie, înregis-
treazã niveluri de instruire conside-
rabil mai scãzute, o ratã de ocupa-
re mult mai redusã, precum ºi un
nivel scãzut de participare la edu-
caþia ºi îngrijirea preºcolarã. Toþi
aceºti factori constituie un obsta-
col în calea creºterii ratei de parti-
cipare a romilor pe piaþa forþei de
muncã ºi îngreuneazã întreruperea
ciclului de sãrãcie ºi excluziune.
Incluziunea romilor este, prin ur-
mare, o chestiune economicã
esenþialã, având în vedere cã acest
grup reprezintã o proporþie cres-
cândã a persoanelor nou-intrate pe
piaþa forþei de muncã, deoarece
populaþia romã creºte mai repede
decât restul populaþiei. Autoritãþile
au estimat cã existã pânã la
100.000 de romi fãrã documente
de identitate (certificate de naºte-
re sau cãrþi de identitate). Accesul
la serviciile de sãnãtate este deo-
sebit de dificil, reducând speranþa
de viaþã în rândul romilor cu ºapte
ani în raport cu populaþia totalã.
În 2015, România ºi-a revizuit stra-
tegia de incluziune a romilor pen-
tru a soluþiona aspectele menþio-
nate mai sus. Punerea în aplicare
a acesteia depinde de o cooperare
interinstituþionalã eficace ºi de un
angajament la nivel local, în spe-
cial sub forma unor planuri de ac-
þiune finanþate de la buget.
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Competiþia care îºi aºteaptã
debutul este destinatã copiilor cu
deficienþã mintalã ºi are, ca sport,
o denumire pe undeva exoticã –
BOCCE. „Pentru noi, educaþia fi-
zicã ºi concursurile sportive sunt
considerate activitãþi de primã
importanþã în învãþãmântul spe-
cial, deoarece, prin multiplele ei
forme de organizare, reuºeºte sã
stimuleze pozitiv dezvoltarea
acestor elevi, atât din punct de
vedere fizic, cât ºi intelectual.
Pentru elevii cu CES, participa-
rea la un concurs sportiv repre-
zintã o competiþie cu propria ca-
pacitate ºi apoi unul  cu restul

Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj încurajea-
zã dezvoltarea abilitãþilor copiilor cu deficien-
þe, iar sportul este una dintre cãi. Astfel, la Cra-
iova, la sfârºitul acestei luni, va avea loc cea de-
a doua ediþie a unui concurs destinat copiilor cu
deficienþã mintalã (CES), din învãþãmântul spe-
cial ºi special integrat, clasele V-VIII , gazda fi-
ind ªcoala Gimnazialã Specialã „Sf. Mina”, te-
renul destinat activitãþilor fiind Sala de sport a
unitãþii amintite.Mâine este ultima zi de înscrie-
re a participanþilor ºi se sperã la o prezenþã cât
mai mare, anul trecut fiind 16 competitori.

colegilor. Acest BOCCE este un
sport paralimpic, similar cu alte-
le în care se folosesc bilele, ori-
ginar din Grecia ºi redescoperit
de þãrile nordice, în scopul de a
fi adaptat pentru persoanele cu
dizabilitãþi, cãrora trebuie sã le
scoatem la suprafaþã abilitãþile.
Am ales acest concurs deoarece
elevii cu deficienþe au ºanse mai
mici de participare la concursuri
sportive, din cauza prejudecãþi-
lor societãþii, care, adesea, îi eti-
cheteazã. Noi ne-am propus sã
transformãm dizabilitatea în abi-
litate, sã-i ajutãm pe copii sã aibã
încredere în forþele propriii pen-

tru formarea unei imagini de sine
pozitivã, prin implicarea directã
în concurs”, a declarat prof. Alin
Vancea, inspector pentru Educa-
þie fizicã ºi sport, în cadrul In-
spectoratului ªcolar Judeþean
Dolj.

„Vom sprijini toate activitãþile
care le pot reda încrederea
acestor copii”

Pentru participarea la competi-
þie este nevoie de câteva dovezi care
sã ateste calitatea de participare: un
certificat medical eliberat de me-
dicul ºcolar sau cel de familie, în

care sã se specifice
„apt pentru sport”,
certificat de încadrare
în grad de handicap,
document de identita-
te prin care sã fie ates-
tatã vârsta. Anul tre-
cut, au fost, la prima ediþie, 16 par-
ticipanþi, iar acum sunt speranþe ca
numãrul sã creascã. „Suntem ono-
raþi cã organizãm un astfel de con-
curs ºi vom pune la dispoziþie tot
ceea ce este necesar pentru desfã-
ºurarea în bune condiþii a compe-
tiþiei. De la fiecare ºcoalã pot par-
ticipa câte doi copii, la fiecare ca-
tegorie, iar un profesor poate

participa cu minimum doi elevi ºi
maximum patru. Chiar specificul
ºcolii noastre este unul pentru cei
cu deficienþe, astfel cã nu suntem
insensibili ºi vom sprijini toate ac-
tivitãþile care le pot reda încrede-
rea acestor copii”, a declarat prof.
Eugenia Pascu, director aº ªcolii
„Sf. Mina”.

CRISTI PÃTRU

Unitãþile de învãþã-
mânt sunt încurajate
sã îºi promoveze cele
mai bune activitãþi,
participând la compe-

tiþia naþionalã „O activitate de succes”
în sãptãmâna „ªcoala altfel: Sã ºtii mai
multe, sã fii mai bun!”. Fiecare unitate
care îºi doreºte sã participe trebuie sã
se înscrie pânã pe 29 aprilie.

„Am trimis din timp tuturor ºcolilor
înºtiinþarea, astfel încât sã poatã de-
rula acest program. Inspectoratul ªco-
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În perioada 18-22 aprilie, învãþãmântul
preuniversitar are parte de o relativã re-
laxare. Elevii nu mai intrã în sãlile de
curs, dar trebuie sã fie prezenþi la mai
multe activitãþi extra-curriculare, cu-
prinse în Programul „ªcoala altfel: Sã ºtii

mai multe, sã fii mai bun!”. Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj a trimis cãtre toate
instituþiile ºcolare din teritoriu planul de
mãsuri aferent acestei perioade, cele mai
bune proiecte urmând sã fie selectate pen-
tru participarea la etapa naþionalã.

lar Judeþean Dolj va selecta, pentru
faza naþionalã, o singurã activitate
pentru fiecare din urmãtoarele dome-
nii educative: cultural, artistic, tehnic,
ºtiinþific, sportiv, cetãþenie democra-
ticã ºi responsabilitate socialã, edu-
caþie pentru sãnãtate ºi stil de viaþã
sãnãtos, educaþie ecologicã ºi protec-
þia mediului, abilitãþi de viaþã, consi-
liere ºi orientare profesionalã. În pe-
rioada 16-22 mai, programele selec-
tate la nivel judeþean se posteazã pe
site-ul Ministerul Educaþiei Naþionale
ºi Cercetãrii ªtiinþifice, iar evaluarea

naþionalã va fi fãcutã de o comisie
aprobatã de preºedintele Comisiei
Naþionale pentru Coordonarea Com-
petiþiilor ªcolare, în anul de învãþã-
mânt 2015/2016. La punctajul final,
ponderea cea mai mare (80%) o va
avea votul celor de la Ministerul Edu-
caþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifi-
ce, restul procentelor venind din par-
tea publicului votant, iar în iunie vor fi
cunoscute rezultatele finale”, a pre-
cizat prof.  Simona Chiriþã, inspec-
tor în cadrul ISJ Dolj.

CRISTI PÃTRU

Jurnalistele din presa craioveanã au fost felici-
tate, ieri, cu ocazia zilei de 8 Martie, de autoritãþile
judeþene. Ca de fiecare datã, preºedintele Consi-
liului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, a oferit flori ºi
cuvinte frumoase. „Vã transmit respectul meu ºi
multã sãnãtate, împliniri ºi liniºte sufleteascã. Sun-

teþi foarte importante pentru noi ºi vã doresc sã
aveþi sufletul senin în fiecare zi”, a fost mesajul
preºedintelui Ion Prioteasa. Prefectul Sorin Rãdu-
can a oferit flori tuturor reprezentantelor din presã
ºi le-a transmis sã aibã o primãvarã frumoasã.

LAURA MOÞÎRLICHE

Flori pentru jurnalistele craioveneFlori pentru jurnalistele craioveneFlori pentru jurnalistele craioveneFlori pentru jurnalistele craioveneFlori pentru jurnalistele craiovene
Secþia de ªtiinþele Naturii a Muzeului Olteniei va gãzdui mâine, 10 martie,

ora 12.30, vernisajul expoziþiei „100 de zile de ºcoalã”, organizatã de elevii
clasei pregãtitoare A  de la ªcoala Gimnazialã „Mircea Eliade” din Craiova,

sub coordonarea
profesorului pentru
învãþãmântul primar
Carmen Popa. Elevii au
realizat tablouri, machete
ºi colecþii folosind 100
de obiecte corespunzã-
toare primelor 100 de
zile de ºcoalã. La
activitate sunt invitaþi
pãrinþii celor mici,
urmând ca la sfârºitul
acesteia elevii sã fie
rãsplãtiþi cu diplome
pentru implicare ºi
creativitate.

„100 de zile de ºcoalã”, sãrbãtorite de elevi
ai ªcolii Gimnaziale „Mircea Eliade”
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Simona Chiriþã
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Craiova, reprezentatã
de „Julius Caesar”, în regia lui

Peter Schneider
La aceastã ediþie sunt invitate

trupe celebre ale lumii, cu specta-
cole realizate de regizori faimoºi,
între acestea înscriindu-se Teatrul
Saytama din Tokyo, cu spectaco-
lul „Richard II”, în regia legenda-
rului regizor japonez Yukio Ninaga-
wa (la prezentarea cãruia participã
în jur de 90 de persoane); Teatrul
Schaubuhne din Berlin, cu „Ri-
chard III”, în regia lui Thomas Os-
termeier (marea revelaþie a Festiva-
lului de la Avignon din 2015); Tea-
trul Naþiunilor din Moscova, cu
„Hamlet-Colaj”, în regia lui Ro-
bert Lepage, cel catalogat de Peter
Brook drept „geniul regiei mondia-
le contemporane” (spectacolul ne-
putând fi jucat, din cauza dificultã-
þilor de ordin tehnic, decât în Capi-
talã, pe scena sãlii mari a Teatrului
Naþional din Bucureºti); Baltic Hou-
se Theatre Festival, cu „Macbeth”,
pus în scenã de un alt mare regizor
al lumii, Luc Perceval; Teatrul
Shakespeare Tobacco Factory din
Marea Britanie, cu „Hamlet”, în
regia lui Andrew Hilton; Worcester
Repertory Company din Worces-
ter, cu „Comedia erorilor”, în re-
gia lui Ben Humphrey; Teatrul Flaut
din Stratford-upon-Avon, cu
„Hamlet”, realizat de Kelly Hun-

ter; Teatrul Municipal din Beer She-
va cu „Romeo ºi Julieta”, pus în
scenã de Irad Rubinstein; Teatrul
Laborator „Sfumato” din Sofia, cu
„Poveste de iarnã”, în regia Mar-
garetei Mladenova; Compania A &
M Production din Africa de Sud,
cu spectacolul „Hamlet”, realizat

Festivalul Internaþional „Shakespea-
re”, având o binemeritatã notorietate na-
þionalã ºi internaþionalã, se desfãºoarã în
acest an în perioada 14 – 26 aprilie, la
Craiova, Bucureºti, Rm. Vâlcea ºi Dr. Tr.
Severin. Ajuns la cea de-a X-a ediþie, ani-

versarã, festivalul este unul special pen-
tru cultura mondialã, înscriindu-se prin-
tre cele mai importante, în întreaga lume
având loc manifestãri dedicate marcãrii
împlinirii a 400 de ani de la moartea lui
William Shakespeare.

de Fred Abrahamse.
De asemenea, au fost programa-

te câteva recitaluri shakespeariene
ale unor actori din Suedia, Polonia
ºi India, concerte cu lucrãri inspi-
rate din creaþia shakespearianã, re-
alizate de formaþii din Marea Brita-
nie, Portugalia, Belgia ºi Statele
Unite ale Americii.

România va fi prezentã în festi-
val prin spectacolele „Julius Cae-
sar” de la Teatrul Naþional „Marin
Sorescu” (regia: Peter Schneider),
„Pericle” (regia: Philip Parr), rea-
lizat, de asemenea, la Craiova, „Re-
gele Lear” pus în scenã de Gavril
Pinte, pe un scenariu de George
Banu, la Teatrul de Stat Oradea,
„Furtuna” (regia: Alina Rece) mon-
tat la Teatrul de Pãpuºi Gong din
Sibiu, ºi „Folia, Shakespeare &
Co”, realizat de „Gigi Cãciuleanu
Dance Company” la Teatrul Metro-
polis din Bucureºti, în regia ºi co-
regrafia lui Gigi Cãciuleanu.

Shakespeareologi ºi critici de
teatru de reputaþie mondialã,

invitaþi la festival
Alãturi de invitarea unor mari

spectacole, o altã componentã ex-
trem de importantã a festivalului este
aceea a comunicãrilor ºtiinþifice, pre-
zentate în cadrul Sesiunii de shake-
speareologie, aflatã sub patronajul
Asociaþiei Internaþionale a Criticilor

de Teatru, forul suprem al Criticii Te-
atrale Mondiale, ºi Conferinþei In-
ternaþionale Shakespeare, realizatã în
colaborare cu Asociaþia Europeanã
de Cercetare Shakespeare, unde vor
fi susþinute comunicãri de shake-
speareologi ºi critici de teatru de re-

putaþie mondialã. Între aceºtia: pro-
fesorul emerit Stanley Wells – pre-
ºedinte al Birth Place Trust din Strat-
ford-upon-Avon, catalogat drept cel
mai important shakespeareolog al
lumii în viaþã, Paul Edmondson –
vicepreºedinte al aceluiaºi for, pro-
fesorul Michael Dobson – de la Uni-
versitatea din Birmingham, director
al Institutului Shakespeare de la
Stratford-upon-Avon, John Elsom,
George Banu, Ian Herbert ºi Yun
Cheol Kim – preºedinþi de onoare
ai Asociaþiei Internaþionale a Critici-
lor de Teatru, Margareta Soren-
sen – preºedinte executiv al A.I.C.T.,
Michel Vais – secretar general,
Octavian Saiu – secretar general
adjunct al A.I.C.T., profesoara Ma-
ria Shevtsova – de la Universitatea
din Londra ºi mulþi alþii.

Vor fi editate ºi lansate un numãr
important de albume, cãrþi de spe-
cialitate ºi DVD-uri, printre care un
loc aparte îl ocupã volumul – ce va
fi editat în limbile românã, englezã ºi
francezã de Institutul Cultural Ro-
mân – „Silviu Purcãrete ºi Teatrul
Naþional Craiova – pelerini în ma-
rele teatru al lumii” de Ludmila Pa-
tlanjoglu. O atenþie deosebitã va fi
acordatã organizãrii de expoziþii, în-
tre care expoziþia de postere, foto-
grafii ºi carte „Shakespeare 400”,
organizatã în colaborare cu Institu-
tul Shakespeare de la Stratford-upon-
Avon, ºi British Council România, ºi
expoziþia de picto-gravurã „Univer-
sul shakespearian” a artistei plasti-
ce Oana-Maria Cajal din Montreal.

Dincolo de aceste evenimente
vor avea loc ºi altele, nu mai puþin
importante, între care menþionãm
atelierele teatrale studenþeºti de arta
actorului, regie, scenografie ºi tea-
trologie, precum ºi cele ale elevilor,
realizate în colaborare cu Universi-
tatea Naþionalã de Artã Teatralã ºi
Cinematograficã din Bucureºti, Uni-
versitatea din Craiova – Departa-
mentul de Teatru ºi Colegiul Naþio-
nal „A.I. Cuza” din Bucureºti.

Se acordã Premiul Europa
pentru Teatru ºi Premiul Noua
Realitate Teatralã Europeanã
Organizarea la Craiova a marii

manifestãri care este Premiul Eu-
ropa pentru Teatru, odatã cu Fes-
tivalul Internaþional „Shakespeare”,
reprezintã, fãrã îndoialã, o indiscu-
tabilã dovadã de apreciere ºi încre-
dere de care se bucurã festivalul,
dar ºi cultura româneascã în lume.
La eveniment vor fi prezenþi oameni
de teatru, literaþi, shakespeareologi,
personalitãþi ale culturii mondiale,
dar ºi jurnaliºti din întreaga lume,
de la mari publicaþii sau trusturi de
presã precum New York Times, The
Guardian, El Pais etc.

Acordat sub Înaltul Patronaj al
Parlamentului European ºi al Consi-
liului Europei, Premiul Europa pen-

tru Teatru reprezintã cea mai impor-
tantã recompensã teatralã europea-
nã, comparatã adesea cu Premiul
Oscar pentru film, fiind catalogat de
Parlamentul European ºi Consiliul
Europei încã de la fondarea sa, din
1986, drept „Organizaþie de interes
cultural european”. Premiul s-a nãs-
cut în 1986, ca proiect-pilot al Co-
misiei Europene conduse atunci de
Jacques Delors, împreunã cu primul
comisar pentru culturã, Carlo Ripa
di Meana. Ediþiile anterioare ale eve-
nimentului au fost gãzduite de oraºe
precum Torino (Italia), Salonic (Gre-
cia), Wroclaw (Polonia), Sankt-Pe-
tersburg (Rusia) º.a.

Premiul Europa pentru Teatru
are ca scop promovarea cunoºtin-
þelor despre teatru ºi difuzarea lor
pe tot cuprinsul Europei, pentru
avansarea dezvoltãrii relaþiilor cul-
turale ºi consolidãrii conºtiinþei eu-
ropene. Acest premiu este acordat
prin decizia unui Juriu Internaþio-
nal al personalitãþilor sau instituþii-
lor teatrale care au o contribuþie
majorã la realizarea unor evenimente
culturale de rezonanþã, care au dus
mai departe înþelegerea ºi cunoaº-
terea între popoare. Premiul se
acordã pentru întreaga activitate, iar
câºtigãtorul – care poate fi regizor,
actor sau dramaturg – este ales pe

baza întregului sãu parcurs în artã,
dintre personalitãþile notabile ale te-
atrului mondial, în diversele sale
forme, exprimãri ºi expresii.

Premiul Noua Realitate Teatra-
lã Europeanã, acordat odatã cu Pre-
miul Europa pentru Teatru, înce-
pând cu cea de-a III-a ediþie a aces-
tuia, are ca scop evidenþierea direc-
þiilor ºi iniþiativelor noi din teatrul
european, în toatã diversitatea for-
melor ºi expresiilor sale, incluzând,
alãturi de teatru, muzica ºi dansul,
cu exprimãrile teatrale ale acesto-
ra. Premiul este acordat unui tea-
tru, unei companii sau unui singur
artist-creator.

Premiul Europa pentru Teatru a
fost acordat la cele 14 ediþii de pânã
acum unor uriaºe personalitãþi ale
teatrului mondial. La cea de a XV-a
ediþie, care va avea loc la Craiova,
Premiul Europa pentru Teatru va
fi însoþit, asemenea altor câteva edi-
þii de pânã acum, de Premiul Spe-
cial, precum ºi de ºase premii pen-
tru Noua Realitate Teatralã Europea-
nã. Unul dintre aceste premii va fi
atribuit unui mare om de teatru din
România, catalogat drept una din per-
sonalitãþile teatrului mondial contem-
poran, ceea ce, pentru cultura ro-
mâneascã, reprezintã o indiscutabi-
lã onoare ºi o mare izbândã.
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Preºedintele Comisiei Europene, Jean-
Claude Juncker, a anunþat, ieri, cã liderii eu-
ropeni au ajuns la un acord cu Turcia în pri-
vinþa reducerii numãrului de imigranþi clan-
destini care vin în Grecia, în urma discuþii-
lor de la summitul de luni de la Bruxelles.
“Fãcând ceea ce intenþionãm, vom distruge
modelul de afaceri al traficanþilor de persoa-
ne care exploateazã suferinþa persoanelor ºi
vom impune cã sigura modalitate viabilã de
a ajunge în Europa este cea oferitã de mij-
loacele legale. Nu va mai exista nicio încu-
rajare a cetãþenilor sirieni de a plãti trafican-
þilor pentru a le asigura transportul pe Ma-
rea Egee. Dacã vei face asta ca imigrant, nu
numai cã vei fi trimis înapoi în Turcia, dar
vei fi plasat la finalul listei pentru repartiza-
rea imigranþilor”, a declarat Juncker, expli-
când cã în baza noului acord Turcia va tre-
bui sã primeascã înapoi toþi imigranþii clan-
destini care ajung în Grecia, inclusiv cetãþe-
nii sirieni. “Pentru fiecare imigrant sirian re-
primit, unul va fi repartizat în UE direct din
Turcia”, a subliniat Juncker. Premierul turc,
Ahmet Davutoglu, a solicitat luni liderilor celor

Cel puþin 14 rãniþi, dupã
ce un tren de pasageri
a deraiat în statul
american California

Cel puþin 14 persoane au fost rãnite
în statul american California, dupã ce
un tren de pasageri a deraiat în cursul
nopþii de luni spre marþi ºi un vagon a
cãzut într-un râu din apropiere. Mai
multe persoane au cãzut în râul plin de
curenþi, ceea ce a îngreunat misiunea
echipelor de intervenþie, a precizat
purtãtorul de cuvânt al Departamentu-
lui de Poliþie din Comitatul Alameda,
J.D. Nelson. Departamentul de pom-
pieri din comitatul Alameda a declarat
cã toþi cei care se aflau în vagonul pe
jumãtate scufundat în râu au fost
evacuaþi. Dintre aceºtia, patru sunt grav
rãniþi, iar alþi zece au rãni minore.
Trenul, aparþinând companiei Altamont
Corridor Express, efectua o cursã zilnicã
de la San Jose (vest) la Stockton (est).
În apropiere de Sunol, o zonã ruralã
din Alameda aflatã la peste 70 de
kilometri est de San Francisco, a
deraiat de pe ºine. La bordul trenului se
aflau 214 pasageri, potrivit KCBS. În
momentul incidentului, în zonã se
înregistraserã ploi masive.

Negocierile pe tema
conflictului din Siria
ar putea fi reluate
pe 14 martie

Administraþia Bashar al-Assad a
primit o invitaþie privind reluarea
negocierilor pe tema soluþionãrii
conflictului pe 14 martie, la Geneva,
anunþã surse din cadrul delegaþiei
siriene. Oficialul sirian nu a precizat
în ce zi ar urma sã soseascã delegaþia
sirianã la Geneva pentru negocieri
indirecte ale regimului Bashar al-
Assad cu opoziþia. Un armistiþiu între
forþele insurgente ale opoziþiei ºi
Administraþia Bashar al-Assad este în
vigoare începând din 27 ianuarie. Siria
se confruntã, începând din martie
2011, cu revolte reprimate violent ºi cu
un conflict militar între serviciile de
securitate subordonate regimului
Bashar al-Assad, forþele opoziþiei ºi
grupuri teroriste, inclusiv organizaþia
sunnitã Stat Islamic (Stat Islamic în
Irak ºi Siria / Stat Islamic în Irak ºi
Levant). Bilanþul conflictului depãºeº-
te, conform estimãrilor ONU, 270.000
de morþi.

Înaltul Comisar al ONU
pentru Refugiaþi, “profund
preocupat” de proiectul
de acord UE-Turcia

Înaltul Comisar al ONU pentru
Refugiaþi, Filippo Grandi, a anunþat,
ieri, cã este “profund preocupat” în
legãturã cu proiectul de acord schiþat
în urmã cu o zi de Ankara ºi UE, care
prevede, în special, redirecþionarea
tuturor imigranþilor cãtre Turcia,
inclusiv a solicitanþilor de azil sirieni.
“Sunt profund preocupat de orice
aranjament care ar implica trimiterea
nediscriminatorie a oamenilor dintr-o
þarã în alta, care nu ar detalia garan-
þiile privind protecþia refugiaþilor în
conformitate cu dreptul internaþio-
nal”, a declarat Filippo Grandi, în
faþa Parlamentului European de la
Strasbourg.

Dezastrul nuclear produs la centrala de
la Fukushima în 2011 a costat contribuabi-
lii niponi aproape 100 de miliarde de dolari,
în pofida asigurãrilor guvernului cã nota de
platã va fi acoperitã de compania Tokyo
Electric (Tepco), proprietarul centralei,
scrie cotidianul “Financial Times”. Dupã
aproape cinci ani de la accident, calculele
“Financial Times” aratã cã cea mai mare
parte a costurilor sunt suportate de japone-
zii plãtitori de taxe. Cotidianul britanic a
utilizat pentru calcule esti-
marea profesorului Kenichi
Oshima, de la Universitatea
Ritsumeikan, care afirmã
cã dezastrul a costat pânã
în prezent 13.300 miliarde
de yeni (118 miliarde de do-
lari), inclusiv reducerea ca-
pitalizãrii Tepco. “Costul
este suportat de populaþie,
fie prin facturile de electri-
citate, fie prin taxe”, a spus
el. Guvernul japonez nu fur-
nizeazã o cifrã totalã în ce
priveºte costurile, dar Os-
hima estimeazã cã cel mai
mare cost este reprezentat
de compensaþiile acordate
companiilor ºi persoanelor
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28 de state UE încã trei mi-
lioane de euro ºi accelera-
rea procedurilor pentru ri-
dicarea restricþiilor de cã-
lãtorie în cazul cetãþenilor
turci în UE, în schimbul
reprimirii tuturor imigran-
þilor clandestini care ajung
în Grecia din Turcia, inclu-
siv a cetãþenilor sirieni. De
asemenea, premierul turc a
solicitat ºi reluarea discu-
þiilor privind aderarea Tur-
ciei la UE. Dupã ce liderii
europeni “au primit cu bu-
nãvoinþã” propunerile Tur-
ciei, preºedintele Consiliu-
lui European Donald Tusk
a declarat cã detaliile lega-

le ale înþelegerii anunþate marþi vor fi agreate
în cadrul unei reuniuni care va avea loc sãp-
tãmâna viitoare, în perioada 18-19 martie.
“Suntem conºtienþi cã acum avem o solu-
þie”, a declarat Tusk. Cei mai mulþi imigranþi

care ajung în Grecia, principala poartã de
intrare în UE, provin din Turcia, dupã ce
traverseazã Marea Mediteranã. Dar numã-
rul de imigranþi a înregistrat scãderi prea mici
în ultimele luni, parþial ºi din cauza tempera-
turilor scãzute, ceea ce a impus reevaluarea
înþelegerii încheiate cu Turcia. În Grecia,
care ar putea sã se confrunte cu o crizã
umanitarã majorã dupã cum au avertizat ofi-
cialii greci, se aflã zeci de mii de imigranþi
blocaþi, care nu pot trece frontiera pentru a
ajunge în Macedonia, care a impus restricþii
privind accesul imigranþilor pe teritoriul þãrii
în încercarea de a reduce fluxul acestora.
În cadrul summitului de luni, liderii euro-
peni au convenit asupra închiderii rutei bal-
canice, tranzitatã de imigranþii clandestini
pentru a ajunge în state din vestul Euro-
pei, precum Germania care anul trecut a
înregistrat 1,1 milioane de solicitãri de azil.
Peste 131.000 de imigranþi au sosit în Eu-
ropa în primele douã luni ale anului, mai
mult decât în prima jumãtate a anului tre-
cut, potrivit ONU.

evacuate - 6.200 miliarde yeni, urmat de
decontaminarea zonei - 3.500 miliarde yeni
ºi dezafectarea reactoarelor - 2.200 miliar-
de de yeni. Sumele pentru compensaþii ºi
dezafectarea reactoarelor provin de la Tep-
co, dar compania primeºte granturi de la
stat pentru a rãmâne solvabilã. În teorie,
aceºti bani vor fi restituiþi statului prin in-
termediul unei taxe aplicate Tepco ºi altor
operatori de centrale nucleare, însã într-un
final aceasta va fi achitatã tot de consuma-

tori. Un mod de a contabiliza contribuþia
Tepco la acoperirea costurilor este preþul
acþiunilor companiei, care ar trebui sã re-
flecte pierderile înregistrate, precum ºi cos-
turile pe care piaþa le anticipeazã. Raportat
la 10 martie 2011, ziua de dinaintea dezas-
trului, capitalizarea Tepco a scãzut cu 2.600
de miliarde de yeni, iar deþinãtorii de obli-
gaþiuni emise de companie nu au suportat
pierderi. Aceste date implicã un cost pentru
Tepco de mai puþin de 20% din total, restul

de 10.700 miliarde de yeni
rãmânând contribuabililor.
Aceastã cifrã este o esti-
mare ºi ignorã costurile în-
chiderii tuturor reactoare-
lor nucleare din Japonia
pentru o perioadã, astfel cã
totalul ar putea fi chiar mai
mare, potrivit “Financial
Times”. Tepco, ministerul
finanþelor ºi ministerul eco-
nomiei au refuzat sã co-
menteze calculele Financial
Times, dar un oficial gu-
vernamental a insistat cã în
cele din urmã costurile vor
fi acoperite de Tepco, fãrã
sã fie transferate populaþiei.
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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 comunei Mîrºani,

judeþul Dolj, cu sediul în comu-
na Mîrºani, str. Principalã, nr.
241, organizeazã concurs pen-
tru ocuparea funcþiei publice de
execuþie vacante de consilier
grad profesional principal cla-
sa I în cadrul compartimentului
contabilitate. Concursul va avea
loc la sediul Primãriei comunei
Mîrºani, judeþul Dolj, în data de
11.04.2016 ora 10.00 proba scri-
sã, iar în data de 13.04.2016, ora
10.00, proba de interviu. Dosa-
rele de înscriere se pot depune
la Primãria comunei Mîrºani,
judeþul Dolj în termen de 20 zile
de la data publicãrii în Monito-
rul Oficial al României, partea a
III-a conform art.49 alin(1) din HG
611/2008. Dosarele de înscriere
la concurs trebuie sã conþinã în
mod obligatoriu documentele
prevãzute de art.49 din HG 611/
2008 cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare. Condiþii de par-
ticipare: I.consilier grad profe-
sional principal clasa I în cadrul
compartimentului contabilitate.
Candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã condiþiile prevãzute de
art. 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcþionarilor
publici (r2) cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare: studii
superioare economice de lun-
gã duratã absolvite cu diplomã
de licenþã, vechime în speciali-
tatea studiilor conf. art.57 alin.(5)
lit.,,b,, din Legea 188/1999 r2-
minim 5 ani, cunoºtinþe opera-
re pe calculator. Relaþii supli-
mentare la sediul instituþiei sau
la telefon: 0251/336.106.

Anunþul tãu!
Se convoacã adunarea ge-

neralã a ASOCIAÞIEI VÂNÃTO-
RILOR ªI PESCARILOR
SPORTIVI „ARTEMIS”- CRA-
IOVA în data de 08.04.2016, ora
14.00, la sediul Asociaþiei din
Craiova, Bulevardul 1 Mai nr.
42, judeþul Dolj, având urmã-
toarea ordine de zi: 1. Prezen-
tarea situaþiei financiare pe
anul 2015, aprobarea bilanþu-
lui contabil pe anul 2015 ºi
descãrcarea de gestiune a ad-
ministratorului. 2. Aprobarea
propunerii de venituri ºi chel-
tuieli pentru anul 2016. 3. Di-
verse. Preºedintele asociaþiei
UDREA VALENTIN

S.C. PET PERS INVEST
S.R.L. anunþã solicitarea obþine-
rii avizului de gospodãrire a ape-
lor pentru investiþia: “AMPLASA-
RE STAÞIE DE POMPARE în
com. Coþofenii din Dos, sat Mi-
hãiþa, jud. Dolj, extravilan T90”.
Relaþii la telefon: 0724.310430.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT,
Cu sediul în Calafat,  jud. Dolj,  str. T. Vladimirescu, nr.24

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã cu strigare a
spaþiului comercial în suprafaþã de 121 mp, situat la etajul
Pavilionului administrativ din Piaþa Centralã a municipiul Ca-
lafat, jud. Dolj, în urmãtoarele condiþii:
 preþul de pornire al licitaþiei este de 1,5 euro (echivalent

lei)/mp/lunã
 perioda de închiriere - 5 ani, cu posibilitatea de prelungire;
 participanþii  la licitaþie trebuie  sã  facã dovada achitãrii

la zi a taxelor ºi impozitelor la bugetul  local
 taxa de participare la licitaþie 100 lei
 garanþia de participare la licitaþie 500 lei
 caietul de sarcini se obþine de la sediul D.S.U.P. Calafat,

str. Traian, nr.4, jud. Dolj.
Licitaþia va avea loc în data de 22.03.2016,  ora 1100, iar

înscrierea se va face pânã la data de 22.03.2016, ora 1000.
Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/

333016.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT,
cu sediul în Calafat,  jud. Dolj,  str. T. Vladimirescu, nr. 24

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã  cu strigare a spaþii-
lor – standului nr. 24   situat în Piaþa Industrialã din municipiul Cala-
fat, str. 22 Decembrie, nr 38 A, jud. Dolj, în urmãtoarele condiþii :

¨ preþul de pornire al licitaþiei este de 8 euro (echivalent lei)/mp
de stand/lunã;

¨ perioda de închiriere: 5 ani, cu posibilitatea de prelungire;
¨ participanþii  la licitaþie trebuie  sã  facã dovada achitarii la zi a

taxelor ºi impozitelor la bugetul  local ºi bugetul consolidat al statului;
¨ taxa de participare la licitaþie: 100 lei;
¨ garanþia de participare la licitaþie: 500 lei;
¨ caietul de sarcini ºi lista documentelor necesare participãrii la

licitaþie se obþin  de la sediul D.S.U.P. Calafat.
¨ persoanele care participã la licitaþie, pot licita numai pentru un

singur stand.

Licitaþiile vor avea loc  la data de 22.03.2016, orele 1115,  iar înscrie-
rea se va face pânã la data de 22.03.2016, ora 1000.

Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/333016

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT,
cu sediul în Calafat,  jud. Dolj,  str. T. Vladimirescu, nr. 24

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã  cu strigare a imobi-
lului – constructie (fost garaj)  în suprafaþã de 35 mp situat în munici-
piul Calafat, str. Gheorghe Doja, nr 3 A, jud. Dolj, în urmãtoarele con-
ditii :

¨ preþul de pornire al licitaþiei este de 2 euro (echivalent lei)/mp/an;
¨ perioda de închiriere: 10 ani, cu posibilitatea de prelungire;
¨ participanþii  la licitaþie trebuie  sã  facã dovada achitãrii la zi a

taxelor ºi impozitelor la bugetul  local ºi bugetul consolidat al statului;
¨ taxa de participare la licitaþie: 100 lei;
¨ garanþia de participare la licitaþie: 400 lei;
¨ caietul de sarcini ºi lista documentelor necesare participãrii la

licitaþie se obþin  de la sediul D.S.U.P. Calafat.
¨ persoanele care participã la licitaþie, pot licita numai pentru un

singur stand.

Licitaþiile vor avea loc  la data de 22.03.2016, orele 1130,  iar în-
scrierea se va face pânã la data de 22.03.2016, ora 1000.

Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/333016

MUNICIPIULUI CALAFAT PRIN CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CALAFAT,

cu sediul în Calafat,  str. T. Vladimirescu, nr. 24, jud. Dolj

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã  cu strigare a  unor
suprafeþe de 1000 mp fiecare, lotul 2, 7, situate în municipiul Calafat,
în zona Popasului turistic Bascov, jud. Dolj, în urmãtoarele conditii:

¨ preþul de pornire al licitaþiei este de 500 euro (echivalent lei)/
lot/an;

¨ perioda de închiriere: 5 ani, cu posibilitatea de prelungire;
¨ participanþii  la licitatie trebuie  sã  facã dovada achitarii la

zi a taxelor ºi impozitelor la bugetul  local ºi bugetul consolidat al
statului;

¨ taxa de participare la licitaþie: 100 lei;
¨ garanþia de participare la licitaþie: 500 lei;
¨ caietul de sarcini ºi lista documentelor necesare participãrii la

licitaþie se obþin  de la sediul D.S.U.P. Calafat din str. Traian, nr. 41.

Licitaþiile vor avea loc  la data de 22.03.2016, ora 1145, 1200 iar în-
scrierea se va face pânã la data de 22.03.2016, ora 1000.

Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/333016

În temeiul art. 147, alin.2 ºi 3, art.148  din Statutul Casei de
Asigurãri a Avocaþilor din România, precum ºi art. 325 alin.3
din Statutul profesiei de avocat, Consiliul Filialei convoacã Adu-
narea Generalã Ordinarã în ziua de sâmbãtã, 19 martie 2016,
ora 12.00, cu urmãtoarea ordine de zi:

 
 1. Raportul Consiliului Filialei privind activitatea des-

fãºuratã în anul 2015;
2. Raportul Comisiei de cenzori privind activitatea

financiar-contabilã a Filialei în anul 2015;
               3. Proiectul bugetului de venituri ºi cheltuieli al Fi-

lialei pentru anul 2016;
               4. Discuþii;

5. Descãrcarea Consiliului Filialei de activitatea ºi
gestiunea sa, inclusiv financiar-contabilã, din anul 2015;

6. Aprobarea proiectului bugetului de venituri ºi chel-
tuieli al Filialei pentru anul 2016.

 
Lucrãrile Adunãrii Generale se vor desfãºura în ”Aula Magna”

din cadrul Facultãþii de Drept, Universitatea din Craiova,
cu sediul în Craiova, Calea Bucureºti, nr.107A, la aceeaºi datã
cu Adunarea Generalã a Baroului Dolj.

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.
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OFERTE SERVICIU

Angajez vânzãtoare
Electroputere Mall. Te-
lefon: 0771/780.018.
ANGAJEZ bãrmãni-
þã Podari la Giuba-
nu. Telefon: 0765/
581.416.
Salon de înfrumuse-
þare angajeazã per-
soanl frizerie - coafu-
rã, manichiurã - pedi-
chiurã, cosmeticã. Te-
lefon: 0764/125.224.

CERERI SERVICIU
Pensionar serios asi-
gur pazã locuinþã
contra cazare indife-
rent localitatea. Tele-
fon: 0748/313.683.
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat la
un patron cu maºina
proprie, marca Es-
pero. Telefon: 0760/
084.961.
DOAMNÃ serioasã,
cu experienþã în strãi-
nãtate, caut familie
pentru menaj - îngri-
jire bãtrân ºi copil.
Rog seriozitate. Te-
lefon: 0770/505.596.
Îngrijesc ºi fac me-
naj la persoane în
vârstã. Telefon:
0767/323.821.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la domici-
liu Telefon: 0251/
446.535; 0760/071.644.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Filiaºi - apartament 2
camere, central, etaj 1.
Telefon: 0758/883.182
Vând apartament 2
camere - parter Ni-
colae Titulescu, preþ
200.000 lei. Telefon:
0744/581.777.
Vând apartament 2
camere în Sinaia. Te-
lefon: 0722/963.871.
Amaradiei 2 camere
decomandate etaj 1.
Telefon: 0763/857.756.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, microcentralã, co-
loanã apã separat, etaj
4/10 - Ciupercã. Tele-
fon: 0746/660.001.
3 - 4 CAMERE

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

CASE
Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile
superîmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

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.
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, fântânã
în curte, vie, pomi fruc-
tiferi + Anexe, zonã
centralã. Telefon:
0751/035.819; 0730/
366.954.
VÂND casã, cartier
Romaneºti, str. Bu-
cura, nr. 86A. Tele-
fon: 0761/449.236.
Proprietar vând casã
nouã Bordei + 700
m.p. curte, vie + pomi
sau schimb cu aparta-
ment + diferenþã. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând casã nouã
Bordei cu 700 m te-
ren vie, pomi sau
schimb cu aparta-
ment + diferenþa. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/418.864.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon: 0722/
297.009.

Vând casã boiereas-
cã mare - central,
pretabilã clinicã, pen-
siune, firmã. Telefon:
0741/219.483.

TERENURI
Vând teren agricol
2,65 ha pe raza co-
munei Mârºani, ca-
dastru, taxe la zi, preþ
3000 euro/ha. Tele-
fon: 0766/694.623
Vând teren intravilan
Craiova 700 mp. Te-
lefon: 0745/791.801.
Vând – sau schimb
teren intravilan 4300
mp la 10 km de Craio-
va, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0727/884.205.
VÂND teren împrej-
muit zona Selgros,
750 mp, 22 Euro/
mp. Telefon: 0729/
170.160.
Vând teren Lot 500
mp Craiova - Cartier
ªimnicu de Jos la DJ
– cadastru. Telefon:
0744/563.823.
7000 mp, Bodãeºti
(Melineºti) deschide-
re 270 m. Telefon:
0770/842.054.
Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua
Naþionalã Craiova-
Bechet, localitatea
Secui. Preþ convena-
bil. Telefon: 0764/
214.269.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000
Euro. Telefon: 0752/
641.487.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.

Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare
roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km par-
curºi. Telefon: 0744/
780.550.
Logan 2006, 105.000
Km - proprietar, în-
matriculat, 1850 Euro
negociabil. Telefon:
0723/605.807.

STRÃINE
Vând auto Volkswa-
gen Golf 4 din 2002,
înmatriculat în Ro-
mânia, benzinã. De-
talii la telefon: 0768/
954.944.
RENAULT Fluence,
noiembrie 2010,
60.000 km, 110 CP,
benzinã, unic proprie-
tar, 6.800 Euro, echi-
pare full-option. Tele-
fon: 0727/620.091.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar- de
nouã, super întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.

Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; -
An fabricatie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzina; Euro
4; - Aer Conditionat;
6 airbaguri; - Gea-
muri Electrice; Inchi-
dere centralizata;
ABS; Servodirectie;
Xenon; - Interior re-
caro; Pret 2700
Euro, negociabil.
Relatii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând car bãtrânesc,
original, stare foarte
bunã, pretabil terase,
grãdini. Telefon:
0729/033.903.
Vând vacã gestantã
9 luni ºi viþele Holstein
de 1 ºi 1,5 ani. Tele-
fon: 0251/318.736;
0765/742.894.
Vând 8 jaluzele meta-
lice (4 gri ºi 4 albe). Te-
lefon: 0251/452.233.
Vând radio MPT
Sony 4x45w, USB,
telecomandã, în ga-
ranþie. Telefon: 0723/
984.309.
Vând 1 loc de veci
Cimitir Lascãr Catar-
giu - Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând COMBINÃ
CP.12 ºi LADA 1025
(eventual suban-
samble). Telefon:
0730/304.591.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând maºini de trico-
tat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. Te-
lefon: 0745/589.825.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Vând maºinã de cu-
sut Ileana, maºinã
Singer, casã de mar-
cat Samsung pentru
firme. Telefon: 0727/
884.205.
Vând robot (PLA-
NETARIA) 3 funcþii
marcã germanã, hai-
nã de piele de cã-
prioarã 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,
polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu  20
litri noi, reductor oxi-
gen sudurã, alterna-
tor 12vV nou, arzã-
toare gaz sobã D
600.  Telefon: 0251/
427.583.
Vând bicicletã copiii
cu 3 roþi - 60 lei ne-
gociabil, cãruþ copil
sport - 50 lei. Tele-
fon: 0351/181.202.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
Vând hotã nouã,
mãturã electricã. Te-
lefon: 0351/459.314.
Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circu-
lar. Preþ bun. Tele-
fon: 0745/589.825.

Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Calorifere fontã – 10
lei elementul, televi-
zor color Philips 100
lei, bicicletã copii 50
lei, 2 gropi fãcute
Romaneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un
calorifer de tablã 1,20
/ 0,60 nefolosit. Te-
lefon: 0720/231.610.
Vând loc de veci
cimitirul Sineasca
– Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon:
0764/271.285.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez duplex P+1
cu 9 camere, cu 1 ha
teren Brãdeºti. Tele-
fon: 0744/530.451.
Închiriez garsonierã
(Doljana). Telefon:
0770/413.319;
0745/693.827.
Închiriez camere
la casã (zona
Brestei). Telefon
0762/484.755;
0351/464.628.
Uscãtorie Bloc O 14
str. Spania. Telefon:
0752/520.508.

Închiriez apartament
3 camere mobilat cu
centralã, zona A,
Ciupercã, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0251/510.581.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restau-
rant 50 locuri (Pia-
þa Gãrii). 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, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
PIERDUT Certificat
Constatator punct de
lucru Calea Bucureºti,
bl. M7, parter, nr.
26729 din 02.06.2014
pt SC OPTINET
SRL. Se declarã nul.

DECESE
LUNI, 7.03.2016, a
murit scumpa
noastrã soþie,
mamã ºi bunicã

BETY ANETA
LICU, 79 de ani.
Înmormântarea
va avea loc joi,
10.03.2016, ora
13.00, la cimitirul
Ungureni, cu ple-
care de la biserica
de lemn din str.
Fagului (Frigorifer).
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Rãmasã în întrecerile interne
doar în lupta pentru Cupa Angliei,
Chelsea îºi poate spãla o mare
parte din pãcatele sezonului, de-
searã, dacã se va califica în sfer-
turile de finalã în dauna lui Paris
SG. Ciocnirea porneºte de la sco-
rul de 2-1 în favoarea campioa-
nei Franþei (Ibrahimovic 39, Ca-
vani 78 / Obi Mikel 45+1).

Cele douã s-au întâlnit în eli-
minatoriile UCL ºi în 2014, res-
pectiv în 2015, împãrþindu-ºi dra-
matic calificãrile. Mai întâi, s-a
întâmplat în sferturile de finalã,
fiecare valorificându-ºi avantaju-
lui terenului propriu, 3-1 în He-
xagon ºi 2-0 în Regat. Reuºita ce
i-a trimis pe “albaºtrii” în careul
cu aºi a cãzut în minutul 87, fi-
ind semnatã de Demba Ba. Anul
trecut, ca ºi acum, în “optimi”,
dupã 1-1 la Paris, încleºtarea a
avut nevoie de prelungiri. Chel-

Ce meci se anunþã pe “Stamford Bridge”!Ce meci se anunþã pe “Stamford Bridge”!Ce meci se anunþã pe “Stamford Bridge”!Ce meci se anunþã pe “Stamford Bridge”!Ce meci se anunþã pe “Stamford Bridge”!
Chelsea – Paris SG, astãzi, ora 21:45, Dolce Sport 1

sea a lovit prima ºi se pãrea cã
nu mai poata rata calificarea, dat
fiind faptul cã golul a cãzut toc-
mai în minutul 81 (Cahill). N-a
fost de acord un alt fundaº, Da-
vid Luiz (86). Alb-albaºtrii au tre-
cut din nou la conducere, dupã
ce Hazard a transformat o lovi-
turã de pedeapsã (96), iar rezul-
tatul final a fost stabilit de celã-
lalt “central” al parizienilor, Thia-
go Silva (114).

Statistica mai consemneazã o
“dublã” în grupele ediþiei 2004-
2005, 3-0 pentru Chelsea în
Franþa ºi 0-0 în returul de pe
“Stamford Bridge”.

Ambele combatante vin dupã
remize în campionat, Chelsea (pe
8 în Premier League) – 1-1 (a)
cu Stoke City, iar PSG (lider de-
taºat, la 23 de puncte de urmã-
toarea clasatã) – 0-0 (a) cu co-
daºa Montpellier.

Partida din Albion va fi arbitratã
de neamþul Felix Brych.

Cealaltã partidã a zilei: Zenit –
Benfica (19:00, Dolce Sport 2)

Tot un gol face diferenþa ºi în-
tre Zenit ºi Benfica, brazilianul Jo-
nas aducând victoria lusitanilor, cu
o reuºitã de 1-0 cãzutã în prelun-
giri (90+1). Acestea au mai fost
fost faþã-n faþã în optimi ºi în urmã
cu patru sezoane, mai departe
avansând Benfica, 2-3 în Rusia ºi
2-0 în Portugalia. N-a fost ºi ulti-
ma “directã”. Cealaltã s-a consem-
nat în grupele ediþiei 2014-2015,
atunci dovedindu-se mai bunã Ze-
nit, 2-0 (d) ºi 1-0 (a).

Benfica a repurtat o victorie
mare în weekend, 1-0 (d) în der-
by-ul citadin, cu Sporting, ocazie
cu care a trecut la ºefie, fãcând
rocadã cu rivala. În schimb, Zenit
a remizat alb pe terenul lui FK Kras-

nodar ºi se aflã pe 5, la 9 lungimi
de liderul ÞSKA Moscova.

Maghiarul Viktor Kassai a fost
desemnat sã conducã partida de la
Sankt Petersburg.

Asearã s-a disputat returul parti-
delor Real Madrid – AS Roma (2-0

în tur) ºi Wolfsburg – Gent (3-2).
Restul programului (sãptãmâna vii-
toare): Atletico Madrid – PSV Ein-
dhoven (0-0), Manchester City –
Dinamo Kiev (3-1) – marþi, Barce-
lona – Arsenal (2-0), Bayern Mun-
chen – Juventus (2-2) – miercuri.

Formaþia pregãtitã de cãtre Dragan
Aleksic va încerca sã obþinã, desearã,
prima victorie în Grupa 1-6, dupã trei

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 26-A

Duelul suferindelor din Top 6
SCM U Craiova – CSU Atlassib Sibiu, astãzi, ora 19:00, Sala Sporturilor “Ion Constantinescu”

Grupa 1-6
Celelalte partide, de asemenea astãzi: CSM CSU Oradea

– Steaua CSM Eximbank (18:00), BC Mureº Tg. Mureº – U-
Banca Transilvania Cluj (19:00).

1. Oradea 20/5 45
2. Steaua 18/7 43
3. U-BT Cluj 17/8 42
4. BC Mureº 15/10 40
5. CRAIOVA 14/11 39
6. Sibiu 13/12 38

Grupa 7-12
Astãzi: CS Energia Tg. Jiu – BC SCM Timiºoara

(17:00), BCMU Piteºti – CS Gaz Metan Mediaº (18:00),
CS Dinamo Bucureºti – CS Phoenix Galaþi (20:00).

1. Dinamo 12/13 37
2. Galaþi 11/14 36
3. Tg. Jiu 10/15 35
4. Timiºoara 7/18 32
5. Piteºti* 9/16 31
6. Mediaº 4/21 29
* BCMU Piteºti a început campionatul cu o penaliza-

re de trei puncte.
- Primele douã echipe din grupa 7-12 se alãturã echipe-

lor din grupa 1-6 ºi se va forma play-off-ul, unde se vor
juca trei tururi (sferturi, semifinale ºi finala), dupã regula
“:cel mai bun din 5 partide”.

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

- Echipele rãmase pe locurile 9-12 nu vor mai juca, pãs-
trându-ºi poziþiile din clasamentul grupei 7-12.

- Ultimele douã locuri retrogradeazã.

DIVIZIA A1 – ETAPA A 20-A
Astãzi: AS Volei Club Caransebeº – SCM U

CRAIOVA (18:00), LMV Tricolorul Ploieºti – CS
ªtiinþa Explorãri Baia Mare (17:00), CS “U” Cluj –
VCM PLS Piatra Neamþ (17:00), ACS Municipal Za-
lãu – CSM Bucureºti (18:00), CS Unirea Dej – CS
Dinamo Bucureºti (18:00). Partida CVM Tomis Con-
stanþa – CS Arcada Galaþi va fi omologatã cu 3-0, la
“masa verde”, deoarece formaþia dobrogeanã s-a
retras din competiþie.
1. CRAIOVA 48 7. Dej 21
2. Zalãu 45 8. CSM Buc. 20
3. Baia Mare 44 9. Dinamo 17
4. Galaþi 41 10. Piatra N. 17
5. Caransebeº 33 11. U Cluj 14
6. Ploieºti 27

DIGI SPORT 1
14:00 – FOTBAL – Liga a II-a:

Dacia Unirea Brãila – Rapid
Bucureºti / 17:00 – FOTBAL –
Cupa Ligii: Steaua – Astra / 21:00
– FOTBAL – Liga a II-a: CS
Mioveni – Olimpia Satu Mare.

DIGI SPORT 2
17:45 – HANDBAL (M) – Liga

Naþionalã: Dinamo Bucureºti –
CSM Bucureºti / 20:00 – HAND-
BAL (F) – Calificãri Euro 2016:
România – Norvegia.

DIGI SPORT 3
18:00 – BASCHET (M) – Liga

Naþionalã: CSM Oradea – Steaua
CSM Eximbank.

DOLCE SPORT 1
14:00 – FOTBAL – Liga a II-a:

Dacia Unirea Brãila – Rapid
Bucureºti / 17:00 – FOTBAL –
Cupa Ligii: Steaua – Astra / 21:45

Voleibaliºtii trag pentru puncte la Caransebeº
Aflatã într-un evident regres, mãrturie stând, în spe-

cial, eliminarea suferitã în Cupa României, printr-o du-
blã înfrângere, contra Arcadei Galaþi, dar ºi ultimul meci
de campionat, când a cedat un punct, la Craiova, cu
Tricolorul Ploieºti, SCM U încearcã sã depãºeascã
mementul mai puþin fast, astãzi, în deplasare, contra

celor de la AS Club Caransebeº.
Cu un succes de trei puncte, în Banat, jucãtorii pre-

gãtiþi de Dan Pascu ºi-ar asigura în mare parte menþi-
nerea în fotoliul de lider la finalul sezonului regulat, în
contextul în care, în runda finalã, vor primi vizita lui
CSM Bucureºti. Între aceste douã dispute, sâmbãtã,
SCM U va avea un meci de foc, la Baia Mare.

În tur, Craiova s-a impus facil, 3-0 (la 18, 18 ºi 21).

– FOTBAL – Liga Campionilor:
Chelsea – Paris SG / 5:30 –
BASCHET NBA: Golden State
Warriors – Utah Jazz.

DOLCE SPORT 2
19:00 – FOTBAL – Liga

Campionilor: Zenit St. Petersburg –
Benfica.

EUROSPORT 1
16:15 – BIATLON (F) –

Campionatul Mondial, la Oslo, în
Norvegia / 18:45, 21:30 – SCHI
FOND (F, M) – Cupa Mondialã, la
Canmore, în Canada.

EUROSPORT 2
17:00 – CICLISM – Cursa Paris-

Nisa, în Franþa / 21:00 – SNOOKER -
Marele Premiu Mondial, la Llandud-
no, în Þara Galilor: etapa a 2-a.

LOOK PLUS
17:00 – FOTBAL – Cupa Ligii:

Steaua – Astra.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

rateuri, contra-performanþã bifatã ºi de
oponenta din Sibiu, care are o serie
chiar ºi mai neagrã, dacã ar fi sã luãm

în calcul ºi în-
frângerile din ul-
time douã etape
ale sezonului re-
gulat F1.

Cu un succes
azi, alb-albaºtrii
ar lua o opþiune
importantã pen-
tru ocuparea lo-
cului 5, ceea ce ar
face sã evite, în
play-off, mãcar
teoretic, un ad-
versar mai puter-
nic. În plus, ar
avea speranþe re-
ale ºi la locul 4,
care conferã dis-

putarea mai multor meciuri pe teren pro-
priu.

Cel mai recent, SCM U s-a înclinat
în fief-ul Stelei, scor 68-81, meci la care
Aleksic debuta pe banca banca tehni-
cã, în timp ce Sibiul capota, acasã, în
faþa lui U-Banca Transilvania, 65-76.

În precedentul “direct” din Bãnie
(foto), Craiova câºtiga, în 2 februarie,
cu 94-83.

Cum am notat deja în subtitlul mate-
rialului, jocul va avea loc în Sala Spor-
turilor “Ion Constantinescu” (din Valea
Vlãicii), motivul reprezentându-l cã la
Polivalentã se desfãºoarã un spectacol
de muzicã popularã.

Accesul la meci se va face doar pe
bazã de invitaþii, epuizate, ieri, în mai
puþin de o orã.

Runda viitoare, în încheierea acestui
mini-tur, SCM U va juca tot la Craiova,
contra lui BC Mureº.
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Straton – Douã ocazii au
avut ilfovenii pânã sã rãmânã în
inferioritate numericã: o barã a
lui Alcenat ºi un ºut al lui Kone,
scos de sub barã de Straton. În
repriza a doua, portarul Craio-
vei a ºomat.

Dumitraº – Fiind mai com-
binativ ºi mai ofensiv, pe noul
stil de joc al Craiovei ºi-a gãsit
locul în banda dreaptã. A urcat
de câteva ori cu centrare ºi a
scos ºi câteva lovituri libere. În
primele minute a fost eliminat
uºor de Kone la un duel ºi faza
putea fi periculoasã.

Acka -  Cuplul african de sto-
peri ºi-a fãcut datoria, cele douã
ocazii ale oaspeþilor au venit din
ºuturi de la peste 20 de metri.
Acka a avut ºi o apariþie peri-
culoasã în careul advers, la un
corner, reluând cu capul pe di-
recþia portarului. În debutul jo-
cului l-a lansat ideal pe Mãzã-
rache cu o pasã de 70 de metri,
dar atacantul a ratat.

Kay – Ca ºi Acka, s-a achi-
tat fãrã probleme de sarcinile
defensive, a avut intervenþii de-
cise, sigure, iar dupã pauzã a
fost chiar nevoit sã treacã în
jumãtatea adversã, oaspeþii
aglomerându-se în preajma ca-
reului propriu.

Vãtãjelu – A treia oarã cã-
pitan al Craiovei, dupã meciul
cu Vâlcea, în Liga a II-a ºi par-
tida din Cupa României, de la
Bacãu. A centrat de câteva ori
excelent, a scos eliminarea lui
Filipov, a intrat permanent în
combinaþii. În prima reprizã, el
ºi Ivan au fãcut ravagii în ban-
da dreaptã a ilfovenilor, unde au
ºi apãrut cele douã eliminãri.

Bancu – Este într-o formã
bunã, intrã mai curajos ºi în cen-
tru, se pliazã pe stilul combina-
tiv, nu doar ca pânã acum, ex-
clusiv lipit de tuºã. L-a lansat

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 1 0 1 0 0-0 14
6. Voluntari 1 0 0 1 0-3 12
7. Concordia 1 0 1 0 0-0 10
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.
Chiajna - ACS Poli 0-0

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

Petrolul – CSMS Iaºi, vineri, ora 20.30
FC Voluntari – FC Botoºani, sâmbãtã, ora 18
ACS Poli – CFR Cluj, duminicã, ora 18
Chiajna – „U” Craiova, luni, ora 18
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Clasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-off

1. Astra 1 1 0 0 2-0 29
2. Pandurii 1 1 0 0 2-0 27
3. Dinamo 1 0 1 0 1-1 25
4. Steaua 1 0 1 0 1-1 23
5. Viitorul 1 0 0 1 0-2 23
6. ASA 1 0 0 1 0-2 19

Astra – Viitorul 2-0
Au marcat: Gãman 35, Alibec 87.
Dinamo – Steaua 1-1
A marcat: Bicfalvi 78 / Hamroun 22.
ASA – Pandurii 0-2
Au marcat: Vasilijevic 55, Hora 75 – pen.

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

Pandurii – Viitorul, sâmbãtã, ora 20.30
Steaua – Astra, duminicã, ora 20.30
Dinamo – ASA, luni, ora 20.30

Etapa viitoareEtapa viitoareEtapa viitoareEtapa viitoareEtapa viitoare

Meciul România – Norvegia, din grupa 1 a pre-
liminariilor CE de handbal din 2016 va avea loc
astãzi, de la ora 20, în Sala Sporturilor din Cluj
Napoca. Înaintea acestei dispute, Norvegia ºi Ro-
mânia au câte 4 puncte, ocupând primele douã
locuri, iar Belarus ºi Lituania, pe poziþiile 3-4, au
0 puncte. Partida retur dintre România ºi cam-
pioana mondialã en-titre se va juca pe 13 martie,
la Stavanger, de la ora 19. Ultima disputã dintre

Handbal, preliminariiHandbal, preliminariiHandbal, preliminariiHandbal, preliminariiHandbal, preliminarii

Revanºã pentru tricolore cu Norvegia?Revanºã pentru tricolore cu Norvegia?Revanºã pentru tricolore cu Norvegia?Revanºã pentru tricolore cu Norvegia?Revanºã pentru tricolore cu Norvegia?
tricolore ºi norvegience s-a consemnat în semifi-
nalele Campionatului Mondial din Danemarca, în
luna decembrie a anului trecut, fiind câºtigatã în
prelungiri de nordice. La turneul final se calificã
primele douã echipe din grupã. Dupã cele douã
jocuri cu Norvegia, tricolorele vor susþine turneul
preolimpic din Danemarca, alãturi de þara gazdã,
de Muntenegru ºi de Uruguay, primele douã echipe
calificându-se la JO de la Rio de Janeiro.
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perfect pe Mãzãrache la golul
al doilea ºi a mai declanºat alte
acþiuni periculoase.

Madson – Pânã ca oaspeþii
sã rãmânã în inferioritate a fost
la fel de modest ca în partidele
anterioare. Când spaþiile s-au
mai aerisit, evident cã a avut ºi
el timp sã facã o preluare ºi sã
dea o pasã mai lungã de 5 me-
tri. Rãmâne în continuare punc-
tul slab din echipã.

Zlatinski – Se vede cã a
prins pregãtirea de iarnã, are un
randament superior celui din se-
zonul regulat. Nu-l vedem doar
la închidere, preluând mingi de
la fundaºi ºi uitându-se sã le dis-
tribuie, apare ºi între linii ºi chiar
la finalizare. ªi în acest meci a
avut probleme însã cu centrãri-
le, majoritatea trimise pe colþul
scurt, în primul adversar.

Ivan – Cât timp va mai juca
la Craiova, trebuie sã ne bucu-
rãm de evoluþiile sale. Este deja
un jucãtor de clasã, de fiecare
datã când este la minge creazã
pericol, scoate din joc adversa-
rul, gãseºte pase precise sau
marcheazã. Este mai complet
decât Florin Costea în perioada
sa de graþie, cât ºi mult mai tâ-
nãr. A început meciul cu o cen-
trare perfectã pentru Mãzãra-
che, în mijlocul careului advers,
care l-a surprins ºi pe colegul
sãu. A continuat cu un slalom
de la centru, încheiat cu un ºut
pe lângã poartã din afara careu-
lui. A venit apoi primul gol, când
a „liniºtit” mingea din întoarce-
re ºi a ºutat imparabil de la 20
de metri. A provocat a doua eli-
minare, Alcenat oprindu-l doar
printr-o îmbrãþiºare straºnicã. În
partea secundã a apãrut perfect
în faþa porþii la assist-ul lui Mã-
zãrache ºi ne-a arãtat din nou
ºi calitãþile atletice, cu un salt
impresionant. S-a implicat ºi la
al treilea gol, cu o pasã genialã,

cu efect, peste apãrarea adver-
sã, fructificatã de Nuno Rocha.

Nuno Rocha – Mai discret
în ultimele meciuri, dar a avut
câteva reuºite. Cu Voluntariul a
tras în barã, în finalul primei pãrþi
ºi a marcat cu stângul în partea
secundã, ºutând fãrã preluare.
Coboarã destul de des în linia
medianã, dar nu mai reuºeºte sã-
ºi scoatã din joc adversarul di-
rect, cum o fãcea acum un an.

Mãzãrache – Agresivitatea
sa, presingul la stoperii adverºi
ºi sprinturile permanente oferã
soluþii colegilor din spate. Din
pãcate, a ratat 3 ocazii uriaºe:
reluarea la centrarea lui Ivan,
în primul minut, când a lovit min-
gea cu umãrul, ºutul în portar la
lansarea lui Acka ºi reluarea din
6 metri, cu poarta goalã la dis-
poziþie, când mingea centratã din
dreapta a fost ratatã ºi de Nuno
Rocha. „Mãzã” a punctat cu un
assist, la golul al doilea al lui
Ivan.

Herghelegiu – Nimic im-
portant de semnalat în prestaþia
sa de la intrarea pe teren.

R. Petre – Scorul ºi raportul
numeric din teren i-au prilejuit
debutul mijlocaºului de 18 ani.
A fost destul de activ în dreap-
ta, a încercat sã impresioneze,
nu a reuºit prea multe.

Ciocotealã – A bifat zece
minute în prima echipã, a avut
câteva preluãri ratate, provo-
cate probabil de tracul debutu-
lui, dar a arãtat ºi curaj, s-a
implicat în joc.


