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OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Ce mucenici, Popescule? Ce
44 de pahare? La pensia mea,
eu nu-mi permit nici mãcar un
pahar sã beau.
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ACTUALITATE

La Calafat ºi Bechet,
Dunãrea depãºise ieri
cota de inundaþie, iar
autoritãþile au dispus
intrarea în dispozitiv de
alertã ºi luarea tuturor
mãsurilor de monitorizare a situaþiei hidrometeorologice. Situaþia
este îngrijorãtoare,
mai ales cã pânã pe
15 martie a.c, atunci
când expirã avertizarea cod galben de
inundaþii pe Dunãre,
debitele ºi nivelurile
fluviului vor fi în continuã creºtere. Hidrologii
nu au veºti bune nici în
ceea ce priveºte alte
cursuri de apã din
judeþ. De azi-noapte a
intrat în vigoare un
cod galben de inundaþii pentru râurile
Desnãþui, Jiu ºi afluenþii
acestuia, valabil pânã
mâine la ora 12.00.
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Pericol pe Dunãre

Amurgul
unui idol!
Povestea pare fãrã sfârºit,
deºi ºi-a mai estompat din
interes, ºi pânã la debutul
Euro 2016, Tribunalul
Arbitrar al Sportului (TAS),
cea mai înaltã jurisdicþie
sportivã, cu sediul la Lausanne, a promis prin secretarul sãu general, Mettieu
Reeb, sã dea o rezoluþie la
apelul lui Michel Platini,
preºedintele suspendat al
UEFA, dar ºi cel al expreºedintelui FIFA, Sepp
Blatter, care ieri la Zurich
ºi-a sãrbãtorit, în familie,
împlinirea a 80 de ani.
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O elevã
cu probleme grave
de sãnãtate a dat
o lecþie tuturor
tinerilor care
mimeazã
pregãtirea ºcolarã

Încã 30 de zile
dupã gratii
pentru secretara
de la „Gheorghe
Bibescu”
Judecãtorii craioveni au admis
propunerea procurorilor Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj ºi
au prelungit cu încã 30 de zile
arestarea preventivã a secretarei ªcolii Gimnaziale Nr. 36 „Gheorghe Bibescu” din Craiova, Anca
Daniela Chivu. Hotãrârea a rãmas
definitivã marþi, 8 martie a.c.,
când Curtea de Apel Craiova a
respins contestaþia fãcutã de femeie împotriva hotãrârii Tribunalului Dolj prin care i s-a prelungit
arestarea preventivã.
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Ford DSFL
ajunge anul
acesta
ºi la Craiova
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Procurorii DNA cer condamnãri
la închisoare cu executare
în dosarul “Microsoft”
Procurorii DNA au cerut condamnarea la închisoare cu executare pentru Gheorghe ªtefan, fost
primar în Piatra Neamþ, Dorin
Cocoº, om de afaceri, Gabriel Sandu, fost ministru al Comunicaþiilor
ºi Nicolae Dumitru, om de afaceri,
toþi judecaþi în dosarul “Microsoft”.Cercetarea judecãtoreascã pe
fond în dosarul “Microsoft” a
ajuns la final astfel cã procurorii
DNA au cerut ca toþi cei judecaþi
în cauzã sã fie condamnaþi la închisoare cu executare. Astfel, pentru fostul primar din Piatra Neamþ,
Gheorghe ªtefan, s-a solicitat condamnarea pentru trafic de influenþã ºi confiscarea a aproape patru
milioane de euro. În ceea ce îl priveºte pe fostul ministru al Comunicaþiilor, Gabriel Sandu, DNA a
cerut detenþie dar ºi confiscarea a
aproximativ trei milioane de euro.
În cazul omului de afaceri Dorin
Cocoº, în sala de judecatã, procurorul de ºedinþã a cerut condamnarea pentru trafic de influenþã ºi
confiscarea a aproximativ nouã
milioane de euro. Pentru afaceristul Nicolae Dumitru, DNA cere
condamnarea pentru trafic de influenþã ºi confiscarea a 7,65 milioane de dolari ºi a 2,9 milioane de
euro. Avocaþii celor patru au cerut
judecãtorilor sã þinã cont de procedura simplificatã, care se referã
la recunoaºterea faptelor ºi de faptul cã au fãcut denunþuri care au
dus la descoperirea altor fapte de
corupþie, cerând astfel pedepse cu
suspendare. La termenul de miercuri, fostul primar Gheorghe ªtefan ºi omul de afaceri Dorin Cocoº
au dat declaraþii în faþa judecãtorilor. “Am apelat la Gheorghe ªtefan pentru cã eu ºtiam cã el are o
influenþã politicã asupra ministrului de atunci Gabriel Sandu, cu care
eu nu aveam absolut nicio relaþie”,
a declarat Dorin Cocoº.
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CCR motiveazã decizia în cazul interceptãrilor: SRI nu are
atribuþii de cercetare penalã. Cum reacþioneazã DNA ºi DIICOT
Curtea Constituþionalã a României a motivat decizia legatã de interzicerea Serviciul
Român de Informaþii sã desfãºoare activitãþi
de supraveghere tehnicã, susþinând cã SRI nu
are atribuþii de cercetare penalã.
“Curtea constatã cã legiuitorul
a inclus, în cuprinsul art.142
alin.(1) din Codul de procedurã
penalã, pe lângã procuror, organul de cercetare penalã ºi lucrãtorii specializaþi din cadrul poliþiei
ºi a altor organe specializate ale
statului. Aceste organe specializate
ale statului nu sunt definite, nici
în mod expres, nici în mod indirect în cuprinsul Codului de procedurã penalã. De asemenea, norma criticatã nu prevede nici domeniul de activitate specific acestora, în condiþiile în care, în România, activeazã, potrivit unor
reglementãri speciale, numeroase
organe specializate în diverse domenii. Astfel, în afara Serviciului
Român de Informaþii, care are atribuþii exclusiv în domeniul siguranþei naþionale, neavând atribuþii
de cercetare penalã, existã ºi alte
servicii cu atribuþii în domeniul
securitãþii naþionale, precum ºi o
multitudine de organe specializate ale statului cu atribuþii în varii
domenii”, a explicat CCR în motivarea deciziei.
Totodatã, Curtea Constituþionalã susþine cã “sintagma „ori de alte
organe specializate ale statului”
apare ca fiind lipsitã de claritate,
precizie ºi previzibilitate, nepermiþând subiecþilor sã înþeleagã care
sunt aceste organe abilitate sã realizeze mãsuri cu un grad ridicat
de intruziune în viaþa privatã a persoanelor”. Curtea Constituþionalã
a declarat neconstituþional un articol din Codul de Procedurã Penalã care reglementeazã supravegherea tehnicã din timpul cercetãrii penale, mai exact articolul care
aratã cine executã aceastã supraveghere (interceptãri ale comunicaþiilor, înregistrãri audio-video
ambientale). Judecãtorii Curþii
Constituþionale au stabilit cã articolul 142, alineatul 1, din Codul
de Procedurã Penalã referitor la
punerea în executare a mandatu-

lui, este neconstituþional. Articolul respectiv aratã cã „procurorul
pune în executare supravegherea
tehnicã ori poate dispune ca
aceasta sã fie efectuatã de organul de cercetare penalã sau de lucrãtori specializaþi din cadrul poliþiei ori de alte organe specializate ale statului”, CCR stabilind cã
sintagma „ori de alte organe specializate ale statului” nu respectã
Constituþia ºi este neclarã.

DNA, reacþie în urma motivãrii
CCR : Este nevoie de 130
de poliþiºti ºi 10.415.000 de euro

DNA precizeazã cã modificarea legii “va impune detaºarea, în
cadrul D.N.A., a unui numãr de
130 de lucrãtori de poliþie ºi pregãtirea specificã a acestora precum ºi achiziþia de autovehicule
ºi echipamente tehnice suplimentare”, explicând cã “aceste mãsuri
presupun un efort bugetar în valoare de aproximativ 10.415.000
euro”. În acestã sumã, DNA a
inclus achiziþionarea de logisticã
pentru realizarea interceptãrilor
ambientale, achiziþionarea de logisticã în materia interceptãrii comunicaþiilor, detaºarea a 130 de
poliþiºti ºi instruirea lor, “atribuirea/ achiziþia unui sediu secundar

pe raza municipiului Bucureºti în
proximitatea sediului central al
DNA (suprafaþã utilã de minim
1.000 - 1.500 mp ºi loc de parcare pentru minim 10 autovehicule)” dar ºi achiziþionarea a 30 de
autoturisme. De asemenea, conducerea DNA menþioneazã cã
“pentru aceste estimãri, s-a avut
în vedere ipoteza folosirii de cãtre organele de urmãrire penalã a
infrastructurii existente la nivelul
S.R.I, pentru interceptarea comunicaþiilor la distanþã. În situaþia în
care ar fi necesare achiziþii suplimentare pentru substituirea acestor echipamente, costurile ar creºte în mod substanþial, fãrã ca la

acest moment sã putem face o estimare, având în vedere cã un asemenea demers nu a mai fost realizat în cadrul sistemului judiciar”.

DIICOT, reacþie la motivarea
CCR: Avem nevoie de 200
de poliþiºti ºi 20 de milioane
de euro

Potrivit unui comunicat, DIICOT “va solicita Ministerului Justiþiei promovarea unei ordonanþe
de urgenþã de modificare a Legii
508/2004 prin care va solicita înfiinþarea serviciului tehnic al Direcþiei”. “Aceastã modificare va impune achiziþia de echipamente tehnice specifice ºi detaºarea iniþialã
a unui numãr de 200 de lucrãtori
de poliþie în cadrul DIICOT, precum ºi asigurarea trainingului acestora. Aceste mãsuri presupun un
efort bugetar de peste 20.000.000
de euro, aceastã sumã fiind susþinutã la acest moment doar de sumele utilizate de alte unitãþi specializate de parchet în acelaºi demers,
sumele absolute putând fi precizate numai dupã un calcul judicios
efectuat împreunã cu specialiºtii în
domeniu. Precizãm cã nu putem
raporta la acest moment necesarul
de resurse la un reper existent,
deoarece Direcþia nu deþine nici un
mijloc tehnic ºi nici un specialist
desemnat”, transmite DIICOT.

Institutul Cantacuzino: Brânza de la Brãdet
ºi carnea de pui nu sunt sursa îmbolnãvirii copiilor
Institutul Cantacuzino a anunþat rezultatele analizelor fãcute în cazul copiilor din
Argeº, Sibiu ºi Bacãu, îmbolnãviþi cu E.Coli, stabilind cã profilul genetic al tulpinilor de E.Coli izolate de la pacienþi, din
brânza de la Brãdet ºi din carnea de pui nu
sunt identice. Institutul Cantacuzino anunþã cã au fost prelevate trei tulpini umane,
obþinute de la trei copii din Argeº, Sibiu ºi
Bacãu, diagnosticaþi cu infecþie cu E.Coli
tip VTEC O26, la care s-au adãugat ºase
tulpini de E.Coli O26 prelevate dintr-un lot
de brânzã de la Brãdet (douã tulpini) ºi din
carne de pui (patru tulpini). “Tulpinile de
la copii sunt diferite între ele (confirmând
aºteptãrile întrucât nu erau indicaþii de în-

rudire epidemiologicã a cazurilor respective) ºi diferite de cele din brânzã ºi carne
(din nou confirmând, întrucât nu existau
date epidemiologice sugestive cã aceste
alimente ar fi fost consumate de vreunul
dintre copii)”, se aratã într-un comunicat
de presã transmis de Institutul Cantacuzino. Rezultatele vor fi transmise specialiºtilor strãini care au fost în luna februarie
în România pentru a ajuta investigaþia epidemiologicã. Potrivit raportului, “rezultatul final al analizelor prin care s-au comparat profilul genetic al unor tulpini de E.Coli O26 izolate de la pacienþi cu cele izolate de IISPV din brânzã ºi carne de pui
confirmã cã acestea nu sunt identice”.

joi, 10 martie 2016

cuvântul libertãþii / 3

actualitate

Amurgul unui idol!
MIRCEA CANÞÃR
Ieri, biroul procurorului general
al Genevei a comunicat cã “plata suspectã” de 2 milioane
franci elveþieni (1,8 milioane
euro) pe care FIFA a fãcut-o
pentru Michel Platini, în temeiul
unui contract oral - existent s-a aflat, “între alte” obiective
ale percheziþiei efectuate la sediul FFF din Paris, de procurori
ai Parchetului Naþional Financiar, din Franþa, la solicitarea
omologilor elveþieni, sub supravegherea acestora. Dacã avocaþii lui Michel Platini “s-au felicitat pentru aceastã nouã
etapã” a anchetei, Sepp Blatter s-a arãtat surprins declarând
telefonic presei cã suma menþionatã (2 milioane franci elveþieni)
a fost viratã într-un cont al lui
Michel Platini, la o bancã elveþianã, în temeiul unui contract
oral existent, ºi nu la FFF ºi nici
UEFA. Percheziþia legatã de
procedura ce îl vizeazã pe Jo-

Povestea pare fãrã sfârºit,
deºi ºi-a mai estompat din interes, ºi pânã la debutul Euro
2016, Tribunalul Arbitrar al
Sportului (TAS), cea mai înaltã
jurisdicþie sportivã, cu sediul la
Lausanne, a promis prin secretarul sãu general, Mettieu Reeb,
sã dea o rezoluþie la apelul lui
Michel Platini, preºedintele suspendat al UEFA, dar ºi cel al expreºedintelui FIFA, Sepp Blatter, care ieri la Zurich ºi-a sãrbãtorit, în familie, împlinirea a 80
de ani. ªi unul ºi altul, pânã mai
ieri ºefii planetei fotbal, se aflã
sub incidenþa unor suspendãri pe
6 ani, fiecare, perioadã în care
le este interzisã orice legãturã cu
„sportul rege”. Între timp, Gianni
Infantino, ex-secretarul general
UEFA, mâna dreaptã a lui Michel Platini, fost profesor de
drept la facultatea din Neuchatel, a devenit preºedintele FIFA,
jucându-ºi impecabil ºansele.

seph Blatter, intereseazã justiþia
elveþianã, întrucât acesta este
acuzat de abuz de încredere ºi
gestiune neloialã. Michel Platini
a lucrat pentru FIFA în perioada ianuarie 1999 - iunie 2002,
beneficiind de aportul a doi colaboratori, Odile Lanceau ºi
Alain Leblanc, ambii remuneraþi
de FIFA. Aceºtia au avut contracte cu FIFA, de care a avut
cunoºtiinþã ºi FFF. Potrivit presei franceze, percheziþia de marþi,
8 martie a.c., la sediul FFF,
efectuatã cum spuneam de procurori ai Parchetului Naþional Financiar, sub supravegherea
omologilor elveþieni, a durat toatã ziua. Operaþiunea a vizat identificarea unor documente de tip
proces-verbal, întocmite în consiliile FFF, pe vremea când Michel Platini devenise vicepreºedinte (2001-2008). Faptul cã
avocaþii lui Michel Platini au salutat aceastã nouã etapã, în in-

“Creºterea economicã în
România este sustenabilã ºi
se bazeazã pe investiþii”
Reprezentanþa Comisiei Europene în România a organizat ieri, în parteneriat cu Ministerul Finanþelor Publice, o dezbatere despre raportul de þarã
privind economia româneascã, publicat în data de 26 februarie 2016. Raportul
menþioneazã progresele înregistrate de Romania ºi atrage atenþia privind
riscurile reprezentate de mãsurile fiscale ºi de salarizare luate în afara
programului anual de bugetare.
Totodatã, Comisia Europeanã încurajeazã relansarea investiþiilor, continuarea reformelor structurale ºi asumarea unor politici fiscale responsabile,
acestea fiind de altfel prioritãþile pentru 2016 ale Semestrului european, instrumentul de coordonare la nivel european a politicilor economice naþionale. În plus, sãptãmâna aceasta, Comisia
Europeanã a anunþat ieºirea României
din grupul þãrilor care înregistreazã dezechilibre macroeconomice. “Creºterea
economicã în România este sustenabilã ºi se bazeazã pe investiþii. Rata investiþiilor a fost printre cele mai ridicate la nivel european, ajungând la 24,9%
din PIB, ºi ne aºteptãm sã creascã pe
termen mediu. Suntem conºtienþi cã
pentru menþinerea acestor tendinþe
pozitive avem nevoie de continuarea ºi
accelerarea reformelor structurale”, a

declarat ministrul Finanþelor Publice,
Anca Dragu.
Conferinþa de lansare a Raportului
de þarã a oferit posibilitatea participanþilor de a discuta ºi aduna opinii asupra
diferitelor aspecte menþionate în document. Aceste opinii vor fi utilizate în
elaborarea de cãtre Comisia Europeana
a recomandãrilor specifice de þarã din
luna mai 2016.

MARGA BULUGEAN

ªeful Reprezentanþei
Comisiei Europene în
România, Angela Filote,
în deschiderea
conferinþei.

“Remarcãm cu toþii creºterea economicã
înregistratã de România în ultimii ani. Avem
de-a face cu o situaþie paradoxalã: România
se aflã în topul creºterii în Uniunea Europeanã, dar în acelaºi timp este ºi în topul sãrãciei. Aceasta înseamnã cã modelul de
creºtere nu lucreazã în beneficiul cetãþenilor. Comisia Europeanã doreºte sã se
asigure cã evoluþia economiei României este echilibratã, având drept model de
competitivitate calitatea ºi inovarea în locul costurilor reduse cu forþa de muncã”

vestigaþiile ce îl vizeazã pe clientul lor, nu este întâmplãtor. Mai
degrabã devine clar amãnuntul
esenþial cã probele ce îl incrimineazã, sunt cele cunoscute deja
ºi demontate de avocaþi. La 26
februarie a.c., italo-elveþianul
Gianni Infantino (45 de ani), exsecretar general UEFA, poliglot
(cunoscãtor a 5 limbi strãine), a
fost ales, cum spuneam, preºedintele FIFA. Este considerat cel
mai fidel colaborator al lui Michel Platini. În aceeaºi zi, de 26
februarie a.c., a anunþat un plan
de reforme, vizând redarea credibilitãþii unei instituþii zdruncinate de un imens scandal de corupþie. Întrebarea care stãruie
este aceea dacã scapã sau nu,
la TAS, Michel Platini, mai exact
dacã îºi va menþine funcþia de
preºedinte al UEFA. Sã nu uitãm cã Angel Maria Villar Llona, preºedintele Federaþiei Spaniole, ºi Joaques Lambert, ac-

tualul preºedinte al Comitetului
de organizare a Euro 2016, au
fost martori de bunã credinþã
pentru Michel Platini, “executat” însã de magistratul german
Hans Joachim Eckert, patronul Comisiei de judecatã a
Comisiei de eticã a FIFA.
Chestiunea are ºi imens substrat politic, chiar dacã, deocamdatã, la Paris, se pãstreazã tãcerea, neocultându-se
faptul cã Franþa gãzduieºte
Turneul final “Euro 2016”, graþie fostului cãpitan al “Cocoºului galic”. Michel Platini a declarat cã se va bate contra injustiþiei, din tribunal în tribunal.
Încã mai are resurse. Paradoxal, presa care l-a idolatrizat
de-a lungul timpului, ºi nu pe
nedrept, a devenit extrem de
prudentã, debranºându-se de
la efuziunile de orice naturã,
ceea ce anunþã un amurg al
unui inconfundabil idol.
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Tineri reþinuþi dupã ce au „dat atacul”
la mai multe locuinþe din Lipovu
Trei tineri cu vârste cuprinse între 16 ºi 18 ani au fost
reþinuþi de poliþiºtii doljeni pentru sãvârºirea infracþiunilor de tentativã la infracþiunea de tâlhãrie calificatã, furt
calificat ºi violare de domiciliu. Oamenii legii au stabilit
cã aceºtia au sustras diverse bunuri din gospodãriile mai
multor localnici din comuna doljeanã Lipovu, o bunã parte
dintre acestea fiind gãsite la locuinþele lor ºi restituite
proprietarilor.
Reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat cã, marþi, 8 martie a.c.,
în jurul orei 07.00, poliþiºtii
Postului de Poliþie Lipovu au fost
sesizaþi de cãtre Constantin R.,
de 63 de ani, din localitate, cu
privire la faptul cã în noaptea de
luni spre marþi, persoane necunoscute i-au sustras din curtea
locuinþei 5 butelii de aragaz, producându-i un prejudiciu în valoare de 350 lei. În urma activitãþi-

lor specifice desfãºurate, poliþiºtii
din Segarcea ºi cei din cadrul
Posturilor de Poliþie Lipovu ºi Cerãt au identificat autorul furtului,
stabilind cã este L. P., de 16 ani,
din comuna Lipovu, judeþul Dolj.
Prin extinderea cercetãrilor, anchetatorii au stabilit cã tânãrul,
împreunã cu Mari D., de 18 ani,
ºi P. F., de 16 ani, ambii din comuna Lipovu, tot în noaptea de
luni spre marþi, au pãtruns fãrã

drept în locuinþa soþilor Trifan ºi
Stãnuþa C., de 86, respectiv 81
de ani, din comuna Lipovu, de
unde au încercat sã sustragã bani
ºi bunuri prin constrângere fizicã ºi ameninþãri. De asemenea,
tinerii au pãtruns ºi în locuinþa
Ilenei B., din comuna Lipovu, de
unde au sustras mai multe bunuri, în valoare de 1000 lei. În
aceeaºi noapte, cei trei doljeni au
mai pãtruns în alte douã locuinþe,
de unde au mai sustras alte bunuri în valoare de 50 lei. „Bunurile sustrase au fost recuperate ºi
restituite persoanelor vãtãmate.
Cei trei tineri au fost reþinuþi pentru 24 de ore pentru sãvârºirea infracþiunilor de tentativã la infracþiunea de tâlhãrie calificatã, furt
calificat ºi violare de domiciliu,
au fost introduºi în arestul I.P.J.
Dolj, urmând sã fie prezentaþi

Parchetului de pe lângã Judecãtoria Segarcea ºi instanþei de judecatã cu propunere de arestare

preventivã”, a precizat purtãtorul
de cuvânt al IPJ Dolj, subcomisar Alin Apostol.

Încã 30 de zile dupã gratii pentru Craiovean urmãrit internaþional,
secretara de la „Gheorghe Bibescu”
în arestul IPJ Dolj
Un craiovean de 34 de ani, dat în urmãrire internaþionalã de autoritãþile judiciare din Italia, care au
emis pe numele sãu un mandat european de arestare,
a fost prins de poliþiºtii IPJ Dolj ºi introdus în arest.
Ieri, Curtea de Apel Craiova a dispus arestarea
preventivã a acestuia pe o perioadã de 15 zile, în
vederea demarãrii procedurilor de extrãdare.

Judecãtorii craioveni au admis
propunerea procurorilor Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj
ºi au prelungit cu încã 30 de zile
arestarea preventivã a secretarei ªcolii Gimnaziale Nr. 36
„Gheorghe Bibescu” din Craiova,
Anca Daniela Chivu. Hotãrârea a
rãmas definitivã marþi, 8 martie
a.c., când Curtea de Apel Craiova
a respins contestaþia fãcutã de
femeie împotriva hotãrârii Tribunalului Dolj prin care i s-a prelungit arestarea preventivã. Femeia
este cercetatã pentru cã ar fi
cerut ºi primit sume cuprinse
între 1000 de lei ºi 15.000 euro
pentru a facilita angajarea unor
persoane în unitãþi de învãþãmânt
din Craiova.
Magistraþii Curþii de Apel Craiova au respins, marþi, 8 martie
a.c., ca nefondatã, contestaþia formulatã de Anca Daniel Chivu, de
43 de ani, secretara de la ªcoala
Gimnazialã Nr. 36 Gheorghe Bibescu Craiova, împotriva hotãrârii
de vineri, 4 martie a.c. a Tribunalului Dolj prin care i-a fost prelungitã arestarea preventivã cu încã
30 de zile: „Respinge contestaþia
ca nefondatã. Obligã contestatoarea la 80 lei chletuieli judiciare
cãtre stat. Definitivã. Pronunþatã
în camera de consiliu”, se aratã în
hotãrârea instanþei.
Reamintim cã, procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, împreunã cu ofiþerii Serviciului Judeþean Anticorupþie Dolj, au
anunþat sã cercetarea secretarei de
la ªcoala Gimnazialã Nr. 36 Gheorghe Bibescu Craiova, Anca Daniela Chivu, de 43 de ani, a început la
sfârºitul anului trecut. Asta dupã
ce au început sã aparã la Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj plân-

geri împotriva ei. Potrivit anchetatorilor, în perioada decembrie 2015
– februarie 2016, au fost înregistrate denunþurile mai multor persoane care sesizau faptul cã femeia le-a cerut sume de bani cuprinse între 1000 lei ºi 15.000 euro
pentru a le facilita angajarea la diverse instituþii publice din Craiova, mai exact în alte unitãþi de învãþãmânt, „scorul” cerut fiind în
funcþie de postul vizat de doritori.
În aceste condiþii, miercuri, 10 februarie a.c., la sediul Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj, au fost
conduse mai multe persoane în
vederea audierii ºi stabilirii întregii
activitãþi infracþionale, cercetãrile
efectuându-se pentru probarea mai
multor infracþiuni de trafic de influenþã ºi înºelãciune. În aceeaºi
zi, ofiþerii din cadrul Direcþiei Generale Anticorupþie (D.G.A.) – Serviciului Judeþean Anticorupþie
(S.J.A.) Dolj, sub coordonarea
procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângã Tribunalul

Dolj, au efectuat douã percheziþii
pe raza municipiului Craiova, la
domiciliul secretarei, dar ºi la unitatea ºcolarã unde aceasta îºi desfãºoarã activitatea, fiind gãsite ºi
ridicate mai multe documente folosite la probarea activitãþii infracþionale. În baza probatoriului administrat, în aceeaºi zi procurorul
de caz a dispus reþinerea inculpatei pentru o perioadã de 24 ore, iar
o zi mai târziu, joi, 11 februarie a.c.,
a fost prezentatã Tribunalului Dolj,
care a dispus arestarea preventivã
a femeii pe o perioadã de 30 de
zile. Ancheta în acest caz continuã, întrucât se pare cã activitatea
infracþionalã a femeii ar fi ceva mai
extinsã. Ea a fost trimisã în judecatã la sfârºitul anului trecut, întrun alt dosar, pentru fals intelectual,
dupã ce ar fi modificat fiºa matricolã a unui elev de la „Bibescu”,
tot contra cost, din câte spun anchetatorii, cauza fiind acum pe rolul Judecãtoriei Craiova, cu termen
pe 24 martie a.c.

Reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat cã, marþi, 8 martie a.c.,
poliþiºtii Serviciului de Investigaþii
Criminale ºi Secþiei 2 Poliþie Craiova l-au depistat pe Aurel Asan,
de 34 ani, din Craiova. Pe numele craioveanului, autoritãþile judiciare din Italia au emis un mandat european de arestare pentru
sãvârºirea, pe teritoriul acestei
þãri, în cursul anului 2006, împreunã cu alte persoane, a mai
multor infracþiuni de furt ºi exploatare a minorilor. Bãrbatul a
fost prezentat Parchetului de pe
lângã Curtea de Apel Craiova care
a emis pe numele acestuia ordonanþã de reþinere pentru 24 ore,
fiind introdus în arestul IPJ Dolj.
În cursul zilei de ieri, craioveanul a fost prezentat Curþii de Apel

Craiova, care i-a emis mandat de
arestare preventivã pentru o perioadã de 15 zile, în vederea demarãrii procedurilor de extrãdare: „Dispune arestarea provizorie în vederea predãrii a persoanei solicitate ASAN (fost Durac)
AUREL pe o perioada de 15 zile,
începând cu data de 9 martie
2016 pânã la data de 23 martie
2016, inclusiv. Dispune emiterea
mandatului de arestare. Fixeazã
termen pentru prezentarea mandatului european de arestare tradus în limba românã, la data de
23 martie 2016. Cu contestaþie
in termen de 24 de ore de la pronunþare. Pronunþatã în ºedinþã
publicã de la 9 martie 2016”, se
aratã în încheierea de ºedinþã a
instanþei.
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Pericol pe Dunãre
La Calafat ºi Bechet, Dunãrea depãºise ieri
cota de inundaþie, iar autoritãþile au dispus
intrarea în dispozitiv de alertã ºi luarea tuturor mãsurilor de monitorizare a situaþiei hidrometeorologice. Situaþia este îngrijorãtoare, mai ales cã pânã pe 15 martie a.c, atunci
când expirã avertizarea cod galben de inun-

daþii pe Dunãre, debitele ºi nivelurile fluviului vor fi în continuã creºtere. Hidrologii nu
au veºti bune nici în ceea ce priveºte alte
cursuri de apã din judeþ. De azi-noapte a intrat în vigoare un cod galben de inundaþii pentru râurile Desnãþui, Jiu ºi afluenþii acestuia,
valabil pânã mâine la ora 12.00.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Administraþia Bazinalã de Apã Jiu
a anunþat creºteri însemnate de niveluri ºi debite pe Dunãre. Ieri dimineaþã, la ora 7.00, cota de inundaþie la staþia hidrometricã Bechet a
fost depãºitã cu 26 cm, în timp ce
la Calafat cu 12 cm. Conform diagnozei INHGA- CNPH, debitul fluviului la intrarea în þarã (secþiunea
Baziaº) va fi în creºtere ºi astãzi,
pânã la valoarea de 11.500 mc/s,
situându-se peste media multianualã a lunii martie (6.700 mc/s). Debitul maxim prognozat pânã la data

de 15 martie a.c, va fi de 12.000
mc/s, apoi va scãdea uºor pânã la
valoarea de 11.800 mc/s în ultima
zi a intervalului de prognozã.

Starea tehnicã a construcþiilor
hidrotehnice este monitorizatã
în permanenþã

ABA Jiu a luat mãsuri pentru
monitorizarea nivelurilor ºi debitelor pe Dunãre, mãrind frecvenþa de
citire, înregistrare ºi transmitere a
datelor privind evoluþia fenomenelor hidrometeorologice menþinându-

se starea de alertã hidrologicã pânã
când nivelurile vor scãdea sub cotele de apãrare.
Starea tehnicã a construcþiilor
hidrotehnice cu rol de apãrare din
administrarea ABA Jiu este monitorizatã în permanenþã asigurându-se
exploatarea acestora în siguranþã.
Potrivit reprezentanþilor Administraþiei Bazinale de Apã Jiu, lucrãrile hidrotehnice cu rol de apãrare, sunt
în stare bunã de funcþionare ºi corespund scopului pentru care au fost
executate.
ªi SGA Dolj, prin formaþiile de
lucru, a procedat la controlul stãrii
tehnice a digurilor pe sectorul judeþului Dolj. Au fost verificate digurile din zonele Ghidici –Rast-Bistreþ,
Bistreþ-Nedeia-Jiu ºi Jiu-BechetDãbuleni. Cu aceastã ocazie s-a
constatat ca digurile au o stare tehnicã corespunzãtoare ºi nu existã
eroziuni. De asemenea, taluzele digurilor au o stare tehnicã bunã, fiind înierbate corespunzãtor.
Pentru zonele neamenajate rive-

rane Dunãrii, materialele ºi mijoacele de intervenþie se asigurã de
Comitetele Locale de Apãrare ºi
agenþii economici din zonã, care
sunt obligate sã conlucreze cu personalul tehnic aparþinând ABA Jiu,
aplicându-se mãsurile de intervenþie cuprinse în planurile locale de
apãrare.

Cod galben pe Jiu ºi Desnãþui

Tot ieri, Institutul Naþional de Hidrologie ºi Gospodãrire a Apelor a
instituit cod galben de inundaþii, valabil de azi noapte de la ora 2.00 ºi
pânã mâine la ora 12.00 pe râurile
din bazinele hidrografice Timiº superior ºi afluenþii sãi, Bârzava, Moraviþa, Caraº, Nera (judeþele CaraºSeverin ºi Timiº), Cerna (judeþele
Gorj ºi Caraº-Severin), Drincea,
Desnãþui (judeþele Mehedinþi ºi Dolj),
Jiu superior ºi mijlociu ºi afluenþii sãi
din judeþele Hunedoara, Gorj, Mehedinþi ºi Dolj, afluenþii Oltului inferior din judeþele Gorj, Vâlcea ºi Olt.

Administraþia Bazinalã de Apã Jiu
a anunþat cã fenomenele vizate sunt
scurgeri importante pe versanþi, torenþi ºi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaþii locale ºi creºteri de debite ºi
niveluri pe unele râuri din bazinele
hidrografice menþionate, cu posibile depãºiri ale cotelor de atenþie.
Fenomenele de viituri rapide, torenþi ºi pâraie se pot produce cu
probabilitate ºi intensitate mai mare,
astãzi, în intervalul orar 12.00 21:00 pe unele râuri mici din judeþele Caraº Severin, Gorj ºi Dolj.
Autoritãþile vor urmãri evoluþia situaþiei hidrometeorologice, în conformitate cu „Regulamentul privind gestionarea situaþiilor de urgenþã generate de inundaþii, fenomene meteorologice periculoase,
accidente la construcþii hidrotehnice, poluãri accidentale pe cursurile de apã ºi poluãri marine în zona
costierã”.
RADU ILICEANU

Parcarea subteranã, recepþionatã treptat
Primãria Craiova a început recepþia parcãrii
subterane din zona Teatrului Naþional „Marin
Sorescu”, dar, pentru cã este vorba de o lucrare
complexã, necesitã timp. Prin urmare, dacã alte
investiþii se recepþionau într-o singurã zi, de
aceastã datã va fi nevoie de o perioadã mai
lungã. Dupã ce se va prelua în administrare,
parcarea va fi datã în folosinþã.

trecite într-o anexã la contractul de lucrãri ºi vor fi refãcute
pe cheltuiala constructorului Mitliv. Suprafaþã construitã a
pãrcãrii este de aproximativ 17.000 de metru pãtraþi, desfãºuratã pe douã niveluri: la primul nivel – 7.150 de metri pãtraþi,
iar la nivelul urmãtor – 9.920 de metri pãtraþi. Conform proiectului, parcarea trebuie sã aibã o lungime de 168,95 de metri
ºi o lãþime de 64,3 metri. În interior se regãsesc 619 locuri de
parcare, dintre care 33 pentru motociclete.

Primãria Craiova a început, de marþi, sã facã recepþia
finalã a parcãrii subterane de sub esplanada TNC. Dacã în
majoritatea lucrãrilor care au fost realizate pânã acum, preluarea unei investiþii din mâna constructorului cãtre municipalitate se fãcea într-o singurã zi, de aceastã datã este nevoie de mai multe zile pânã când autoritatea localã va deveni
administratorul de drept al acesteia. Reprezentanþii Primãriei
Craiova au avansat ca termen câteva zile, dupã care, dacã
nu vor fi depistate nereguli, se va da în folosinþã.

Cea mai sensibilã parte este cea care priveºte înãlþimea
parcãrii subterane. Criticile arhitecþilor, dar ºi ale simplilor
cetãþeni fiind cã lucrarea nu seamãnã deloc cu o parcare
subteranã. În memoriul de prezentare a parcãrii, firma de
proiectare Prointec Bucureºti a încadrat terenul într-un teren de tip B1, adicã unul „dificil” ºi a recomandat îmbunãtãþirea lui. Din prospecþiile geotehnice, a reieºit cã primii doi
metri de suprafaþã sunt de nisip argilos. Pe mãsurã ce se va
sãpa, urmeazã doi metri de nisip roºcat argilos, apoi nisip
fin gãlbui albicios, iar de la o adâncime de 11 metri va apãrea
apã. În memoriu se mai spune cã forajul este de 15 metri
adâncime, deci va rezulta 4 metri de lucru în apã.

Mitliv va corecta eventualele probleme

Potrivit viceprimarului Mihail Genoiu, recepþia tehnicã este
mai îndelungatã deoarece este vorba de o lucrare complexã.
Funcþionarii din primãrie, împreunã cu constructorul, verificã execuþia în fiecare punct al sãu, atât în partea de interior,
cât ºi la exterior, iar dacã se vor gãsi probleme, acestea vor fi

Parcarea s-a executat pe un teren catalogat „dificil”

ªi arborii ºi statuile aveau locul lor

În ceea ce priveºte arhitectura exterioarã, tot în memoriul de prezentare, se pare cã proiectantul Prointec Bucu-

reºti ºi-a asumat arhitectura în trepte a amplasamentului ºi a
luat în calcul încadrarea parcãrii între clãdirile Teatrului ºi
Universitãþii. Proiectantul a recomandat o amenajare peisagisticã prin „crearea spaþiilor verzi care sã punã în valoare
amplasamentul Teatrului Marin Sorescu”. Pentru aceasta,
se vor realiza, conform proiectantului, „alei pietonale, trotuare ºi acces carosabil, se va planta gazon, plante decorative, arbuºti ºi arbori”. Cât priveºte cele 24 de statui, ºi acestea ar fi trebuit sã fie reamplasate în peisaj.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Agricultura, invitatã la discuþii pertinente
Importanþa sectorul agricol românesc este, din ce
în ce, mai ridicatã. Dovadã ºi ultima dezbatere de
profil, din 8 martie a.c., promovatã de New Strategy
Center, un redutabil ONG care militeazã pentru
iniþierea ºi punerea în practicã a marilor proiecte
de dezvoltare a României. Cum, la conducerea acestei organizaþii se aflã un fost ºef al Direcþiei Generale de Analizã din cadrul Serviciului Român de Informaþii nu putem decât sã fim încrezãtori cã aportul
tehnic, de specialitate al profesioniºtilor ºi expertiza
recunoscutã a invitaþilor la dezbateri vor genera
abordãri concrete ale temelor relevante pentru
interesele naþionale ale României.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ministrul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, Achim Irimescu, a
participat la masa rotundã „Noi cãi
de obþinere a independenþei energetice a României: biomasa”. Dezbaterea s-a desfãºurat marþi, 8
martie 2016, la Cercul Militar Naþional ºi a fost organizatã de New
Strategy Center ºi s-a axat pe tema
soluþiilor alternative pentru obþinerea independenþei energetice, biomasa fiind subiectul principal.
De precizat cã, organizatorul
dezbaterilor este un puternic ONG,
care îºi propune sã asigure un cadru de dezbateri pentru subiecte de

europene, cât ºi la ajutorul naþional tranzitoriu finanþat din bugetul
naþional. Cuantumul/ha al acestor
plãþi, se stabileºte, anual, prin Hotãrâre a Guvernului, dupã determinarea suprafeþelor eligibile la platã
de cãtre Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã, pânã la
finalul lunii martie.
Tot din bugetul naþional, cultivatorii de plante energetice nonalimentare beneficiazã de rambursarea sumelor care reprezintã diferenþa dintre acciza standard ºi acciza redusã de 21 euro/1000 litri
motorinã. Cuantumul nominal al

transversale legate de protecþia
mediului, de atenuarea efectelor
schimbãrilor climatice ºi de adaptare la acestea, dar ºi la creºterea
numãrului fermierilor care vor opta
pentru culturile energetice”, a menþionat ministrul Achim Irimescu.
La eveniment au luat parte,
printre alþii, Corina Popescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei; Jean Valvis, vicepreºedinte AOAR; Gustav Melin, preºedinte AEOBIOM (Asociaþia Europeanã pentru Biomasã); Iulian
Iancu, preºedintele Comisiei pentru Industrie din Camera Deputaþilor; Nini Sãpunaru, preºedintele
Comisiei pentru Agriculturã din
Camera Deputaþilor; Ionel Niþu,
preºedintele New Strategy Center.

aportul surselor regenerabile în
energia totalã consumatã. Statisticile actuale indicã faptul cã, þãrile
în curs de dezvoltare îºi acoperã
circa 38% din nevoile proprii de
energie din biomasã, iar în multe
dintre aceste þãri, arderea lemnului de foc reprezintã pânã la 90%
din consumul total de energie. De
asemenea, unele þãri dezvoltate îºi
asigurã, în prezent, din biomasã,
o cotã importantã din consumuri-

tricã ºi/sau termicã, prin utilizarea
biomasei. Alocarea financiarã totalã pentru perioada 2014-2020
este de 2,4 miliarde euro. Mãsura 6 „Dezvoltarea exploataþiilor ºi
a întreprinderilor” sprijinã investiþiile în producþia de combustibili din
biomasã. Unul din domeniile de
diversificare acoperite în cadrul
sub-mãsurilor 6.2 „Sprijin pentru
înfiinþarea de activitãþi neagricole
în zone rurale” ºi 6.4 „Investiþii în

le proprii de energie, cum ar fi cca.
18% în Finlanda, cca. 14% în Suedia, cca. 10% în Austria.

crearea ºi dezvoltarea de activitãþi
neagricole” este producþia de combustibil din biomasã (ex.: fabricare de peleþi ºi brichete), în vederea
comercializãrii, producerii ºi utilizãrii energiei din surse regenerabile pentru desfãºurarea propriei activitãþi. Alocarea financiarã aferenta submãsurii 6.2 este de 117,8
milioane euro, iar pentru mãsura
6.4 este de 152,6 milioane euro.
Prin intermediul sub-mãsurii
8.1 „Împãduriri ºi crearea de suprafeþe împãdurite” se acordã
sprijin pentru împãdurirea terenurilor agricole ºi neagricole, printre speciile eligibile pentru împãdurire se regãsesc inclusiv salcâmul ºi 3 specii de salcie: Salcie albã,
Salcie cãpreascã, Salcie plesnitoare. Aceasta submãsurã beneficiazã de o alocare financiarã de cca.
124,5 milioane euro. Prin mãsurile de interes local ce ar putea fi
finanþate cu ajutorul mãsurii 19
„Dezvoltarea Localã LEADER”
sunt încurajate, printre altele, ºi
investiþiile ce vizeazã promovarea
utilizãrii surselor de cãldurã pe bazã
de biomasã, crearea ºi dezvoltarea de sisteme de producere ºi
distribuþie a biogazului la nivel de
comunitate. Alocarea publicã totalã pentru 2014-2020 este de
563,5 milioane euro.

Biomasa poate acoperi peste
o treime din necesarul energetic

maximã importanþã pentru România, mai ales în domeniile în care
þara noastrã ar trebui sã fie un furnizor regional, precum ºi sã substanþieze parteneriatul strategic cu
SUA. Sã mai adãugãm cã, preºedintele New Strategy Center este
Ionel Niþu, absolvent în urmã 20
de ani al Academiei Naþionale de
Informaþii „Mihai Viteazul” ºi care,
în perioada august 2009 – decembrie 2012, a ocupat funcþia de ºef
Direcþie Generalã Analizã a SRI.

Culturile sunt eligibile

În intervenþia sa, ministrul
Achim Irimescu a afirmat cã Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale, prin politicile sale, sprijinã
dezvoltarea agriculturii ºi culturile
energetice, conform cadrului legal
conferit de Politica Agricolã Comunã. Ca ºi în cazul celorlalte culturi agricole (grâu, porumb, floarea soarelui etc.), culturile de plante energetice sunt eligibile, atât la
scheme de plãþi directe din fonduri

sprijinului pentru anul 2016 este de
cca. 1,8 lei litru, iar cantitatea maximã anualã de motorinã pentru
care se acordã ajutor de stat sub
formã de rambursare este de 100
litri/ha.

Suprafaþa cultivatã cu plante
energetice, în creºtere

„Numãrul cultivatorilor de plante
energetice a crescut an de an. Astfel, conform bazei de date a APIA,
în anul 2015 faþã de 2014 numãrul
acestora a crescut la 442, de la
320, în 2014, iar suprafaþa totalã
solicitatã la plata în 2015 a fost de
circa 5.000 ha. Ministerul Agriculturii vine în sprijinul investitorilor,
care îºi propun sã activeze în producþia de biomasã, prin mãsurile
din Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã 2014-2020, care oferã
posibilitatea finanþãrii investiþiilor în
producerea ºi utilizarea energiei din
surse regenerabile. Acestea vor
contribui la realizarea obiectivelor

Biomasa este partea biodegradabilã a produselor, deºeurilor ºi
reziduurilor din agriculturã, inclusiv substanþe vegetale ºi animale,
silviculturã ºi industriile conexe,
precum ºi partea biodegradabilã a
deºeurilor industriale ºi urbane,
definiþie cuprinsã în H.G. nr.
1844/2005 privind promovarea
utilizãrii biocarburanþilor ºi a altor carburanþi regenerabili pentru
transport.
Valorificarea potenþialului energetic al biomasei ar putea sã acopere aproximativ 70% din angajamentele României referitoare la

Proiectele ce produc energie
din resurse regenerabile
primesc bani

Mãsurile din Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã 20142020, care sprijinã proiectele de
obþinere a energiei din resurse regenerabile sunt: Mãsura 4 „Investiþii în active fizice” sprijinã printre altele ºi investiþii în instalaþii
pentru producerea de energie elec-
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Ford DSFL ajunge anul acesta ºi la Craiova
Ford investeºte 2,9 milioane Euro pentru a instrui mii de ºoferi tineri din Europa în 2016, majorând investiþia Ford Driving Skills for Life (DSFL) în regiune la
aproximativ 10 milioane Euro de la începutul programului, în anul 2013. Ford a
instruit pânã acum 13.500 de ºoferi din 11
þãri europene cu privire la recunoaºterea
pericolelor la volan, manevrarea vehicu-

lului, gestionarea vitezei/spaþiului ºi factorii de distragere a atenþiei. În acest an
programul se va extinde în 13 þãri, inclusiv Finlanda ºi Polonia, ºi va asigura instruirea a încã 7.000 de ºoferi Ford implementeazã acest program în România
din 2014, alãturi de Napoca Rally Academy, iar anul acesta Ford DSFL va avea loc
în Cluj, Timiºoara ºi Craiova.
recunoaºterea pericolelorla volan,
manevrarea vehiculului ºi gestionarea vitezei ºi a spaþiului. Programul
pune, de asemenea, accentul pe riscurile implicate de factorii de distragere a atenþiei, cum ar fi transmiterea
de SMS-uri ºi realizarea de selfie-uri
la volan, precum ºi pe pericolele condusului sub influenþa alcoolului sau
a drogurilor. „Prea mulþi tineri adulþi
îºi pierd viaþa în accidente rutiere cauzate de lipsa experienþei la volan ºi
deciziile neadecvate. Cu aceastã nouã
investiþie de 2,9 milioane Euro în instruirea tinerilor ºoferi pentru 2016
putem asigura unui numãr de 7.000
de tineri abilitãþile ºi cunoºtinþele care
le-ar putea salva viaþa.”, a subliniat
Jim Graham, director, Ford DSFL.

Ford Motor Company a anunþat
astãzi cã va investi 2,9 milioane Euro
în 2016 pentru a asigura instruirea
gratuitã a 7.000 de tineri ºoferi, cu
vârste între 18 ºi 24 de ani din întreaga Europã. Din 2013 ºi pânã în prezent, Ford Europa a alocat o sumã
totalã de 9,6 milioane Euro pentru instruirea prin intermediul lãudabilului
sãu program Ford Driving Skills for
Life (DSFL). Anul acesta, Ford va asigura instruire gratuitã pentru prima
datã în Finlanda ºi Polonia ºi va continua cu implementarea programului
în România, Belgia, Danemarca, Franþa, Germania, Italia, Olanda,Rusia,
Spania, Turcia ºi Marea Britanie.
Ford implementeazã acest program
în România alãturi de Napoca Rally
Academy (NRA), în frunte cu Bogdan Mariºca, Marco Tempestini ºi
Simone Tempestini, campionul naþional al României la raliuri. Din 2014

ºi pânã în prezent, Ford si NRA au
instruit în România aproximativ 2500
de ºoferi, în doar 4 sesiuni ale programului ce au avut loc în Craiova,
Bucureºti, Cluj ºi Iaºi.

„Prea mulþi tineri
adulþi îºi pierd viaþa
în accidente
rutiere”
Anul acesta Ford DSFL ajunge
pentru prima datã în Timiºoara ºi de
asemenea în Cluj ºi Craiova. Datele
ºi locaþiile urmeazã sã fie anunþate în
curand pe site-ul www.drivingskillsforlife.ro. Accidentele rutiere sunt
cauza principalã a decesului tinerilor
europeni cu vârste între 18 ºi 24 de
ani. Ford a instruit deja 13.500 ºoferi
începãtori din Europa, furnizând cursuri gratuite, practice, care acoperã

„ªoferii începãtori
au încã multe
de învãþat despre
siguranþa la volan”

noi reevaluãm de la an la an ceea ce
predãm, este întotdeauna relevant”,
a declarat Bogdan Marisca, coordonatorul Ford DSFL în România.

Organizaþii de top
pe probleme
de siguranþã rutierã
din întreaga Europã
Ford s-a asociat cu organizaþii de
top pe probleme de siguranþã rutierã
din întreaga Europã, precum Asociaþia Naþionalã de Siguranþã Rutierã
din Belgia; Association Prévention
Routière din Franþa; Deutscher Ver-

kehrssicherheitsrat din Germania;
ACI din Italia; Road Safety Russia
din Rusia; Dirección General de Tràfico din Spania; ºi Royal Society for
the Prevention of Accidents, Brake
and AA Driving School din Marea
Britanie. În prezent, Ford cautã sã îºi
completeze în 2016 aceastã listã a
partenerilor specializaþi înprobleme
de siguranþã rutierã. Aproape toþi
ºoferii care au rãspuns la un scurt
chestionar ulterior finalizãrii programului Ford DSFL anul trecut au afirmat cã sunt mai încrezãtori în capacitatea lor de a ºofa ca urmare a instruirii ºi cã ar recomanda programul
unui prieten.

Ford este primul producãtor auto
care a introdus cursuri gratuite, practice de instruire destinate ºoferilor
începãtori. În cei 11 ani de la lansarea sa în SUA, Ford DSFL a asigurat
instruirea a peste 650.000 de persoane la nivel global. Programul Ford
DSFL a fost foarte bine primit în România ºi de aceea, în 2016 Ford a extins numãrul sesiunilor, astfel cã instructorii NRA vor ajunge în 3 oraºe
ale þãrii pentru a pregati cât mai multi
tineri ºoferi. „ªoferii începãtori au
încã multe de învãþat despre siguranþa la volan, astfel încât le recomandãm cu tãrie sã apeleze la cursurile Ford DSFL. Este un program distractiv, gratuit, educativ ºi, pentru cã

„Pacea în Siria nu poate fi obþinutã
în absenþa unei soluþii politice”
Eurodeputatul PSD Victor Boºtinaru, vicepreºedintele
Grupului S&D din Parlamentul European pentru politicã
externã, a subliniat cã pacea în Siria nu poate fi obþinutã în
absenþa unei soluþii politice, în care sã fie implicatã toþi actorii regionali ºi internaþionali. Declaraþia eurodeputatului
riºti ºi stoparea rãspândirii acestora în întreaga regiune. Numai aºa vom permite cetãþenilor sirieni sã rãmânã la casele lor ºi sã
nu îºi riºte viaþa pe drumul spre
Europa sau în altã parte.”
Eurodeputatul Victor Boºtinaru a precizat cã acordul fragil de încetare a focului,
intrat în vigoare sãptãmâna trecutã, se menþine în majoritatea zonelor, în ciuda unor încãlcãri izolate. „Aceste 10 zile au fost foarte
importante pentru cetãþenii sirieni, în contextul celor 5 ani de conflict. Aceastã liniºte
relativã ne poate ajuta sã continuãm pe calea rezolvãrii diplomatice a conflictului, pentru cã, soluþia politicã este singura cale. Nu
existã o altã alternativã la aceastã soluþie ºi
avem nevoie de un angajament ºi voinþã
politicã pentru a reuºi! O soluþie politicã în
Siria va permite comunitãþii internaþionale
sã se concentreze pe ceea ce este mai important: combaterea Daesh ºi a altor tero-

„Rãzboiul are mulþi
actori implicaþi”

Totodatã, mai aratã eurodeputatul român cã parteneriatul ºi
participarea opoziþiei moderate
siriene la aceste discuþii este
esenþialã ºi ea trebuie garantatã.
„Aºadar, respingem orice acþiune împotriva acestei opoziþii ºi
împotriva oraºului Aleppo, acþiuni care ar putea pune în pericol
acordul de încetare a focului ºi
discuþiile la nivel internaþional.
Reducerea violenþei a permis accesul convoaielor umanitare cã-

român a fost fãcutã în plenul Parlamentului European reunit în aceastã sãptãmânã la Strasbourg, în contextul unei
noi dezbateri privind situaþia din Siria, în prezenþa Înaltului
Reprezentant pentru Afaceri Externe ºi Politicã de Securitate, Federica Mogherini.

tre populaþia sinistratã. Totodatã însã, acest
ajutor trebuie sã continue, iar guvernul sirian trebuie sã coopereze ºi sã faciliteze aces-

te intervenþii. Se înþelege de la sine faptul
cã, atât timp cât nu vom asigura o soluþie
politicã, criza umanitarã va continua. Rãzboiul din Siria are mulþi
actori implicaþi, iar confruntãrile sunt multe, variabile ºi se suprapun. Iatã
de ce este foarte important
ca toate pãrþile implicate,
inclusiv Turcia ºi Rusia,
sã respecte obiectivele fixate de Rezoluþia Consiliului de Securitate al Naþiunilor Unite 2254, din octombrie 2015: lupta contra
grupurilor teroriste ºi facilitarea unei soluþii politice pentru Siria” a conchis
vicepreºedintele socialdemocraþilor europeni
pentru politicã externã.
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Zilele trecute s-a finalizat simularea Evaluãrii naþionale pentru elevii de clasa a
VIII-a. Rezultatele sunt , deja cunoscute.
Un caz iese în evidenþã: o elevã cu probleme mari de sãnãtate „le-a dat o palmã”
celor care, apþi din toate punctele de vedere, nu au prea multe în comun cu învãþãtu-

ra. O fatã, plinã de optimism , care ºtie sã
treacã peste problemele pe care i le-a pus
viaþa , i-a ridiculizat pe mulþi copii ºi ºi-a
dovedit competenþa. Oricând, viaþa ei poate fi subiect de film, unul cât se poate de
realist. Este un exemplu de viaþã, de care
ar trebui sã þinem seama cu toþii.

în colectiv a fost desãvârºitã. Nu mai vorbesc despre sprijinul pãrinþilor, care au fãcut toate sacrificiile posibile, mutându-se de la etajul al II-lea al unui
bloc la o casã, unde i-au creat o camerã personalizatã”, a declarat prof. Eugenia Pascu, director al ªcolii
Speciale „Sf. Mina” ºi profesor itinerant al copilei.

O medie generalã aproape de 8,50

Este o poveste , cât se poate de realã, în care niciun
eveniment petrecut nu este deplasat. Se referã la o puºtoaicã de 14 ani, care, neþinând cont de ceea ce i-a „oferit”
viaþa, a þinut sã înveþe carte. Cu ea, soarta nu a fost darnicã,
fiind suferindã, în termeni medicali, de „distrofie muscularã
congenitalã cu deficit de merozinã”. Cu alte cuvinte, copila
are probleme grave de sãnãtate, fiind nevoitã sã respire artificial, într-un scaun cu rotile. Numele ei: Bianca Roman,
unul care, pentru cei mai mulþi dintre noi, nu spune mare
lucru.

„Aceastã fatã ne-a dat o lecþie de viaþã tuturor...”
Are o poveste, dacã se poate spune aºa, demnã de orice
fel de film realist. „Aceastã fatã ne-a dat o lecþie de viaþã
tuturor, pe care nu ne-o putem imagina. Eu lucrez, cu ea, ca
profesor itinerant, din clasa a II-a. Este o copilã de nota
zece, pânã în clasa a V-a având media generalã maximã, iar
în clasele a VI-a ºi a VII-a a fost cu puþin sub perfecþiune –
9,94, respectiv 9,81. Din clasa a V-a, problemele de sãnãtate agravându-se, a fost nevoitã sã studieze la domiciliu. Cu
sprijinul conducerii ªcolii „Nicolae Bãlcescu”, acolo unde
este înmatriculatã, ºi cu cel al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj am reuºit sã facem un program adecvat pentru ea.
Nu mai este nevoitã sã vinã la cursuri, doar atunci cînd se
simte în puteri, iar cadrele didactice, toate cu înclinaþie spre
problemele elevilor, i-au acordat tot sprijinul. Integrarea ei

Vremea ºi-a urmat cursul ºi a venit ºi timpul susþinerii examenelor de clasa a VIII-a. „La simulare,
iniþial, familia a dorit ca Bianca sã susþinã probele la
domiciliu, dar, ulterior, ºi la cerinþele fetei, a cerut ca
tânãra sã fie alãturi de colegii ei. Sigur, erau probleme tehnice, dar, de aceea tot amintesc de ajutorul
dat de cãtre ISJ Dolj ºi ªcoala „Nicolae Bãlcescu”, a fost
pusã la dispoziþie o clasã, numai pentru ea, cu aparaturã de
înregistrare audio-video, eu asistând-o. Când au venit rezultatele de la examinare, aceastã copilã ne-a arãtat tuturor
cã optimismul ºi voinþa pot învinge: nota 7,90 la Limba ºi
literatura românã, 8,70 la Matematicã”, a mai spus Eugenia Pascu.

„Aº vrea sã nu mai fie oameni ca mine,
care sã stea mereu în cãrucior!”
Bianca este un exemplu pentru noi toþi. Cu toate dificultãþile oferite de viaþã, cu o copilãrie departe de una
normalã, fata are talent cu carul ºi doreºte sã ofere societãþii o parte din creaþiile sale literare, în prozã sau versuri. Talentul nu þine cont de vârstã, sãnãtate sau orice
fel de alte cauze, rãzbãtând pretutindeni. În urmã cu câþiva ani, pe când se afla în clasa a IV-a, i-a trimis o scrisoare lui Moº Crãciun. Citãm numai câteva rânduri din
epistolã: „Anul acesta nu vreau jucãrii. Vreau sã-þi cer
ceva mai deosebit. Doresc multã sãnãtate pentru pãrinþii
mei, înþelepciune pentru mine ºi pentru surioara mea geamãnã. Mamei dã-i ºi putere sã mã poarte în braþe, pentru
cã eu m-am fãcut mare ºi, dupã cum sunt convinsã cã ºtii,
încã nu pot sã merg. Eu cred cã Dumnezeu ºtie situaþia
mea, dar încã nu mi-a dat rãspuns, pânã acum, la rugãciunile mele. Poate are alt plan cu mine ºi de aceea am rãbdare

Prezenþã mai micã la cea de-a doua O nouã
probã a simulãrii Bacalaureatului oportunitate
Ieri, a avut loc cea de-a
doua probã a simulãrii
Examenului de Bacalaureat,
cea la materia obligatorie a
profilului: Matematicã
(real), respectiv Istorie
(uman). „Ca prezenþã,
stãm mai slab faþã de prima
zi. Conform datelor
centralizate, la clasa a XI-a
s-a înregistrat o prezenþã
de 75,05%, iar la clasa a
XII-a procentajul a fost de
75,6. Cred cã este un
procentaj destul de bun, noi
insistând pe participarea la
aceste simulãri, pentru ca
atât elevii, cât ºi profesorii
sã-ºi dea seama de nivelul la care se aflã.
Sperãm într-un procentaj mare de promovabilitate, dar datele finale vor fi cunoscute pe 18 martie. Din pãcate, s-au înregistrat încã patru cazuri de încercare de
fraudare a simulãrii, prin aceeaºi metodã a
telefonului mobil: trei au fost la elevii de la

pentru
copii

clasa a XI-a ( doi de la Colegiul Naþional
Economic „Gheorghe Chiþu”, celãlalt de la
Colegiul „ªtefan Odobleja”), ultimul, la
clasa a XII-a, la Colegiul „ªtefan Odobleja” Craiova”, a declarat prof. Lavinia
Elena Craioveanu, inspector general al
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

Pentru copiii craioveni apare o nouã ºansã
de pregãtire, la standarde europene. Din
toamnã, vor fi deschise
cursurile ªcolii Româno-Britanice, instituþie
de învãþãmânt primar ºi
gimnazial, având la bazã
standardele de calitate
Cambridge School ºi ale
Ministerului Educaþiei
Naþionale ºi Cercetãrii
ªtiinþifice, acestea din
urmã prin Agenþia
Românã de Asigurare a
Calitãþii în Învãþãmântul
Preuniversitar.

sã aºtept. ... Aº vrea sã nu mai fie oameni ca mine,
care sã stea mereu în cãrucior! Ce zici, vei face asta
pentru mine? Eu îþi mulþumesc anticipat!” Cuvinte ale
unui copil cu suflet curat, care se gândeºte ºi la semenii lui
ºi care ne-a dat o dovadã de voinþã.
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„Duminici de poezie în teatru” – proiect cultural
iniþiat în anul 2010, la Teatrul Naþional „Marin Sorescu” – continuã luna aceasta cu un nou invitat. Duminicã, 27 martie, de la ora 11.00, Ion Mureºan va
citi din poezia sa ºi se va confesa în faþa publicului
craiovean, aºteptat la Sala „Ion D. Sîrbu”.
Considerat de critica literarã drept
unul dintre cei mai importanþi poeþi
români contemporani, Ion Mureºan
va sosi la Craiova însoþit de Gavril
Þãrmure, fondator al Editurii Charmides, director al Centrului Judeþean
pentru Culturã Bistriþa. Potrivit moderatorului Nicolae Coande, secretar literar al Naþionalului craiovean,
cu aceastã ocazie poetul va acorda
autografe pe câteva cãrþi ale sale
apãrute aici. Luni, 28 martie, de la
ora 16.00, Ion Mureºan va fi prezent la Biblioteca „Ion Minulescu”
din Slatina, unde va avea o întâlnire
cu publicul din oraº.
Ion Mureºan s-a nãscut pe data
de 9 ianuarie 1955, în comuna Vultureni, judeþul Cluj. Este absolvent
al Facultãþii de Istorie-Filosofie a
Universitãþii „Babeº-Bolyai” dinCluj (1981). Între anii 1981 ºi 1988
a fost profesor de istorie în comuna
Strâmbu, apoi a devenit redactor la
revista „Tribuna” din Cluj. În pre-

zent este redactor-ºef al
revistei clujene „Verso”. În
2005 a fost invitat în Franþa în cadrul programului
„Les Belles Etrangeres”,
alãturi de alþi unsprezece
scriitori români.
A debutat cu placheta
de versuri „Cartea de iarnã” (Ed. „Cartea Româneascã”, Bucureºti,
1981), pentru care a primit Premiul pentru debut
al USR. Au urmat mai
multe volume de versuri ºi
de eseuri. Pentru „cartea
Alcool” a câºtigat Premiul
„Cea mai bunã carte de poezie a anului 2010”, Premiul Uniunii Scriitorilor din România (2011), Premiul „Mihai Eminescu” al Academiei Române (2012),
Premiul Radio Romania Cultural,
Premiul revistei „Observator Cultural”, Premiul USR – Filiala Cluj.

regia lui Mircea Corniºteanu, este
prezentat astãzi, de la ora 17.00, la
Sala „Ion D. Sîrbu”, ºi îi are în distribuþie pe Mircea Corniºteanu, Ilie
Gheorghe, Adrian Andone, Iulia Colan, Marian Politic, Geni Macsim,

Proiectului „Duminici de poezie în teatru” i-a mai adus la Craiova, pânã acum, pe poeþii Ana Blandiana, Ileana Mãlãncioiu, Nora Iuga,
Mircea Dinescu, N. Prelipceanu ºi
Dinu Flãmând.

Tudorel Petrescu, Alexandru
Boureanu, Raluca Pãun ºi Anca
Dinu. Intrarea publicului este liberã.
„Autorii sunt în salã” este un
proiect menit sã încurajeze dramaturgia contemporanã româneascã, din dorinþa de a sensibiliza regizorii aflaþi în cãutare de
texte valoroase, precum ºi de a
atrage publicul cãtre creaþia dramaticã autohtonã. Proiectul este
destinat prezentãrii unor texte din
dramaturgia originalã româneascã a ultimilor ani. Pânã în prezent la Teatrul Naþional „Marin
Sorescu” au fost puse în scenã
spectacole din dramaturgia unor
autori precum Cornel Mihai Ungureanu, Daniel Bãnulescu, Valentin
Nicolau, Cornel Udrea, Gheorghe
Truþã, Mircea M. Ionescu, Sergiu
Vâlcu, Bogdan Cristian Drãgan.

Trei zile de tango
argentinian la Craiova

Asociaþia pentru Culturã ºi Tangou în parteneriat cu
Casa de Culturã a Studenþilor organizeazã în perioada
11-13 martie un eveniment inedit la Craiova: „Trei zile
de Tango Argentinian – Trei mesaje pozitive – prima

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Expoziþie de sculpturã a tânãrului
artist Ionuþ Eugen ªerban
La Muzeul Olteniei – Secþia de Istorie-Arheologie va
avea loc mâine, 11 martie, ora
18.00, vernisajul expoziþieiintitulate „Roºu”, cu lucrãri
aparþinând sculptorului Ionuþ
Eugen ªerban. „Evenimentul
cultural se doreºte, în fapt,
un studiu de sintezã al evoluþiei creatoarea a lucrãrilor
de sculpturã realizate de acesta”, precizeazã organizatorii. Cuvântul
de deschidere va aparþine criticului de artã Cãtãlin Davidescu. Ionuþ
Eugen ªerban s-a nãscut la 22 martie 1985, la Craiova, ºi este absolvent al Facultãþii de Arte ºi Design Timiºoara, secþia sculpturã
(2004-2008) ºi al unui master în cadrul aceleiaºi instituþii, la acelaºi
profil (2008-2010). A participat la mai multe expoziþii de grup ºi
tabere de sculpturã ºi a obþinut premii la concursuri de creaþie desfãºurate la Mãgura (Buzãu), Timiºoara ºi Craiova.

„ Frumuseþea
”,
Frumuseþea”,
tema dezbaterii
la TRADEM

Un nou spectacol-lecturã la TNC:
„Nici mãcar sfârºitul lumii?”
Proiectul „Autorii
sunt în salã”, dedicat
spectacolelor-lecturã în
interpretarea actorilor
Teatrului Naþional „Marin Sorescu”, continuã
cu al doilea spectacol
programat în 2016:
„Nici mãcar sfârºitul
lumii?”, de Andrei
Ursu. Nãscut la 23 septembrie 1984, la Timiºoara, autorul a absolvit
cursurile Facultãþii de
Litere din cadrul Universitãþii de Vest Timiºoara,
secþia Englezã-Germanã.
Spectacolul prezintã
una dintre piesele câºtigãtoare ale
Concursului Internaþional de Dramaturgie Craiova, „DRAMA 2015”
– realizat în parteneriat cu Universitatea din Craiova. Spectacolul, în
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Milonga”. Evenimentul va avea loc la Casa de Culturã a
Studenþilor din Craiova ºi va cuprinde: lecþii de tango
argentinian cu Raluca Aldea ºi Lucian Stan; cursuri despre „Bucurie, o luminã care te umple cu speranþã, credinþã ºi iubire” cu Monica Toma – formator, consilier
dezvoltare personalã, coach, instructor de dans; prima
Milonga din Craiova – searã de tango argentinian cu
show, prin care participanþii se vor familiariza cu farmecul ºi cultura seratelor interbelice de tango; practicã
de tango argentinian asistatã. Cei interesaþi de detalii sau
înscriere la cursurile intensive de tango din cadrul evenimentului pot accesa pagina de Facebook Club A.C.T.
Craiova sau îi pot contacta pe organizatori la numerele
de telefon 0743.027.236 (Ramona Ghiþã) ºi 0722.381.503
(Mihai Bãlãceanu).

O nouã întâlnire din cadrul proiectului
„Prãvãlia culturalã îþi dã rendez-vous la
Tradem!” este anunþatã de Casa de Culturã „Traian Demetrescu” pentru luni, 14
martie, de la ora 18.00. Tema care va fi
dezbãtutã „la tejghea”, în Salonul Medieval al instituþiei, este „Frumuseþea”. «„Ce
înseamnã pentru tine frumuseþea? Interioarã sau exterioarã, a unor fapte, întâmplãri, locuri, frumuseþea unei femei sau a
unui bãrbat, a unui obiect, a unei opere de artã, a unui gest, a unei zile,
a unei vieþi etc.?” sunt eventuale întrebãri de pornire, dar la fel de bine
puteþi vorbi despre orice alte chipuri ale frumuseþii! Iar cine vrea doar
sã asculte este, de asemenea, binevenit», precizeazã organizatorii. Moderator al întâlnirii va fi Cornel Mihai Ungureanu.

O nouã întâlnire în cadrul
cAR
iV
proiectului „„cAR
cARTTe in VViV
iVoo”
Casa de Culturã „Traian Demetrescu”
vã invitã mâine, 11 martie, de la ora 18.00,
în Salonul Medieval, la cea de-a III-a întâlnire din cadrul proiectului bilunar „cARTe in ViVo”. În dezbatere va fi pusã cartea „Samsa in Love” de Haruki Murakami, dupã ce, la ediþiile anterioare, s-au
discutat „Portretul lui Dorian Gray” de
Oscar Wilde ºi nuvela „Metamorfoza” de
Franz Kafka. „cARTe in ViVo” este destinat tinerilor cu potenþial creativ din Craiova, interesaþi de orientarea lecturii spre
înþelegere (prin raportarea la propriile
experienþe, gânduri, sentimente, având ca
punct de pornire subiectul unei cãrþi) ºi
nu spre acumularea mecanicã a informaþiei. Proiectul este coordonat de Andrada Bãleanu, elevã în clasa a XI-a la Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti”, ºi Eliza Voinea, elevã în clasa a XII-a la Colegiul
Naþional „Carol I” din Craiova. Participarea este liberã.

Proiectul
„ Be multicultural
”,
multicultural”,
prezentat
studenþilor
În Sala „Acad. Dinu C. Giurescu” a
Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman” se desfãºoarã astãzi, de la
ora 16.00, o întâlnire de prezentare a
proiectului „Be multicultural”. Evenimentul este organizat de American Experience Craiova, Universitatea
din Craiova – Biroul de Relaþii Internaþionale, ESN Craiova, AIESEC
Craiova ºi instituþia-gazdã. Potrivit iniþiatorilor, proiectul „Be multicultural” s-a nãscut din dorinþa de a aduce la cunoºtinþa studenþilor craioveni posibilitãþile pe care aceºtia le au pentru a desfãºura activitãþi de
voluntariat sau remunerate în strãinãtate. „Într-o perioadã în care se
cere tocmai acest aspect internaþional, ne dorim promovarea unor valori multiculturale prin prezentarea ºi informarea studenþilor asupra posibilitãþilor pe care le au la dispoziþie”, mai menþioneazã organizatorii.
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Macedonia ºi-a închis graniþa
pentru imigranþii clandestini
Macedonia ºi-a închis “complet” graniþa pentru imigranþii clandestini, dupã ce
Slovenia ºi Serbia au anunþat impunerea
unor noi restricþii în ceea ce priveºte accesul acestora pe teritoriul lor, a declarat, ieri.
Potrivit Ministerului de Interne din Macedonia, niciun imigrant nu a intrat marþi din
Grecia pe teritoriul acestei þãri. Macedonia
a introdus, duminicã, mãsuri suplimentare
la frontiera cu Grecia, permiþând doar tranzitul refugiaþilor care vin din zone unde în
mod clar este rãzboi. Spre exemplu, conform autoritãþilor elene, Macedonia permitea trecerea refugiaþilor din regiunea sirianã Alep, dar nu a celor care locuiesc în
Damasc (Siria) sau în Bagdad (Irak). În
urmã cu aproximativ douã sãptãmâni, Macedonia a impus alte restricþii la frontiera
cu Grecia, permiþând doar trecerea refugiaþilor din Siria ºi Irak. Din cauza restricþiilor, 13.000-14.000 de imigranþi extracomunitari care încearcã sã ajungã în Occident sunt blocaþi în nordul Greciei.

Trump a câºtigat alegerile în douã
state. Clinton ºi Sanders, câte o victorie
în tabãra democratã
Donald Trump a câºtigat alegerile primare din statele americane Michigan ºi
Mississippi, obþinând un avantaj important
în faþa contracandidaþilor republicani, în
timp ce Bernie Sanders a înregistrat victoria în Michigan, iar Hillary Clinton, în Mississippi. Cu cele douã victorii obþinute în
Michigan ºi Mississippi, miliardarul Donald
Trump, care nu are experienþã în astfel de
alegeri, ºi-a consolidat ºi mai mult poziþia
din fruntea clasamentului în tabãra republicanilor, obþinând un avantaj important în
faþa contracandidaþilor pentru a fi desemnat de partidul Republican candidatul pentru alegerile generale din noiembrie. Trump
este urmat de Ted Cruz în clasament, care
a câºtigat alegerile primare din Idaho.
Trump se aflã în fruntea clasamentului ºi
în Florida, potrivit sondajelor, unde Marco
Rubio, guvernator al statului Florida, se
aºteaptã sã câºtige alegerile de sãptãmâna
viitoare, dar va avea în continuare de recuperat pentru a-l ajunge din urmã pe miliardar. În tabãra democraþilor, Bernie Sanders
a înregistrat victoria în alegerile primare din
Michigan, ceea ce a venit ca un ºoc pentru
susþinãtorii lui Clinton, care, potrivit sondajelor, se afla în preferinþele alegãtorilor
din statul respectiv. “Le mulþumesc cetãþenilor din Michigan pentru cã au combãtut estimãtirile fãcute de sondaje ºi ne-au
oferit votul lor”, a declarat Sanders, dupã
anunþarea rezultatelor. Clinton, care conduce în cursa candidaþilor democraþi pentru prezidenþialele din noiembrie, a recuperat dupã înfrângerea din Michigan prin câºtigarea alegerilor din Mississippi.

Ungaria ia mãsuri pentru a putea
construi un gard la frontiera cu România
Ungaria ia mãsuri pentru a putea construi un gard la frontiera cu România în
urmãtoarele zece zile, dacã acest lucru se
dovedeºte a fi necesar, aºa cum a procedat
la frontierele cu statul croat ºi cu Serbia, a
anunþat ministrul ungar de Interne, Sandor
Pinter. Acesta a precizat cã forþe suplimentare militare ºi de poliþie vor fi desfãºurate
la frontiere, în urma deciziei luate de Slovenia, Croaþia ºi Serbia de a impune restricþii privind accesul la teritoriile lor. “Ungaria
îºi va intensifica protecþia frontierelor ºi
declarãm cã este o situaþie de crizã pe tot
teritoriul statului din cauza migraþiei”, a
comentat Sandor Pinter.
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UE prelungeºte cu ºase luni sancþiunile impuse
dupã anexarea Crimeei de cãtre Rusia
Ambasadorii statelor membre UE au
convenit ieri sã prelungeascã sancþiunile
impuse unui numãr de 146 de persoane
ºi 37 de entitãþi care, acuzã UE, au beneficiat de pe urma anexãrii Crimeei de cãtre Rusia sau au acþionat împotriva integritãþii teritoariale a Ucrainei. Pe listã figureazã, între alte nume, cel al vicepremierului rus Dmitri Rogozin, al consilierului prezidenþial rus Serghei Glazîev ºi
al lui Dmitri Kiseliov, considerat ºeful
propagandei la Kremlin. Între entitãþile
sancþionate se aflã o serie de firme din
Crimeea ºi diverse batalioane ale separatiºtilor proruºi din estul Ucrainei. Numele a trei persoane - toate decedate - au
fost scoase de pe listã, inclusiv cel al
lui Igor Sergun, fostul director GRU
(principalul serviciu de spionaj militar
rus). Sergun a decedat subit în Liban
la începutul acestui an. Decizia urmeazã sã intre în vigoare ulterior. Statele
Unite au anunþat cu o sãptãmânã în
urmã, miercurea trecutã, cã au prelungit sancþiuni similare, constând în
blocarea activelor ºi interdicþia eliberãrii de vize. De asemenea, sancþiuni
economice, energetice ºi bancare dure, impuse Rusiei dupã anexarea Crimeei ºi o presupusã implicare rusã în conflictul armat din
estul Ucrainei, au fost prelungite pânã la sfârºitul lui iulie. 57 de eurodeputaþi îi cer lui
Mogherini sã-i impunã sancþiuni lui Putin în

cazul Savcenko. Membri ai Parlamentului
European (PE) au îndemnat-o pe Înaltul Reprezentant UE pentru Politicã Externã Federica Mogherini sã-i impunã sancþiuni preºedintelui rus Vladimir Putin ºi altor 28 de persoane din cauza tratamentului “ilegal” apli-

cat pilotului ucrainean Nadia Savcenko.
În total 57 de eurodeputaþi au semnat,
pe 8 martie, o scrisoare în care prezintã
o listã de nume ale unor ruºi ºi separatiºti proruºi din estul Ucrainei pe care-i
acuzã de faptul cã sunt “responsabili de
decizia politicã de rãpire” a lui Savcenko, de “transportarea ei pe teritoriul
Rusiei, deþinerea ei ilegalã ºi fabricarea
acuzaþiilor care-i sunt aduse”. În afarã
de numele lui Putin, pe aceastã “listã
neagrã” apar, de asemenea, cel al directorului Serviciului Federal rus de Securitate (FSB) Aleksandr Bortnikov, al preºedintelui Comisiei pentru Politicã Externã din cadrul Dumei de Stat (Camera
inferioarã a Parlamentului rus) Aleksei
Puºkov, ale unor procurori de rang înalt
din Rusia ºi al liderului separatist prorus din estul Ucrainei Igor Plotniþki. Pe
listã figureazã totodatã nume ale unor
procurori, judecãtori ºi altor persoane,
care sunt acuzate cã au “fabricat probe” împotriva lui Savcenko, care au declarat valide din puct de vedere legal,
în curte, “probe fabricate” ºi cã au prelungit timp de 20 de luni detenþia lui Savcenko, în aºteptarea încheierii procesului
acesteia. Semnatarii scrisorii cer ca lui Putin ºi celorlalþi sã le fie interzisã eliberarea de
vize UE, sã le fie blocate activele ºi sã le fie
confiscate toate proprietãþile pe care le deþin
pe teritoriul Uniunii Europene (UE).

Proteste ºi greve la nivel naþional în Franþa
pe fondul reformelor din domeniul muncii
Peste 140 de proteste au avut loc ieri în
întreg statul francez pe fondul reformelor
din domeniul muncii, iar companiile de transport feroviar ºi terestru au lansat o grevã de
solidarizare la nivel naþional, provocând mari

perturbãri în trafic. Sindicatele studenþeºti
au participat la protestele organizate de uniunile pentru respectarea drepturilor angajaþilor faþã de reformele propuse de ministrul
francez al Muncii, Myriam El Khomri, care
prevãd o încercare a guvernului francez de a reduce
rata de neanjagare din þarã
la mai puþin de 10%. Reformele, care prevãd negocieri între angajatori ºi sindicatele pentru drepturile
angajaþilor, au provocat furia sindicatelor care acuzã
guvernul de ameninþãri la
adresa securitãþii locurilor
de muncã prin iniþiativele
respective. Compania feroviarã naþionalã SNCF a
anunþat perturbãri majore în

trafic, în special în Paris, unde unul din trei
trenuri a funcþionat, potrivit “Le Figaro”. De
asemenea ºi cursele companiei Eurostar care
fac legãtura între Paris, Londra ºi Bruxelles
au înregistrat astfel de perturbãri în programul de funcþionare. Traficul a fost îngreunat ºi de restricþionarea serviciilor oferite de
reþeaua de transport terestru pentru persoane din Franþa, RATP. Premierul francez,
Manuel Valls, a amânat deja cu douã sãptãmâni prezentarea reformelor muncii, un
semn cã guvernul francez ar putea renunþa
la aceste planuri, care au creat diviziuni în
partidul Socialist de la conducerea þãrii. Guvernul poartã negocieri cu uniunile sindicale
ºi sperã sã convingã unele dintre aceste reprezenþanþe mai moderate ca CFDT, a doua
ca importanþã ºi mãrime în þarã, sã accepte
reformele, pentru a împiedica crearea unei
solidaritãþi totale între sindicate.

SUA analizeazã staþionarea de bombardiere
în Australia, pentru intimidarea Chinei
Statele Unite au iniþiat negocieri cu Australia pentru a staþiona bombardiere cu razã
lungã de acþiune pe teritoriul australian, o
manevrã care are rolul de a intimida China,
afirmã oficiali de la Pentagon citaþi de Fox
News. Potrivit locotenentului Damien Pickart,
un purtãtor de cuvânt al Forþelor Aeriene
americane, Statele Unite ar putea trimite bombardiere B-1 ºi ar putea extinde misiunile
avioanelor B-52. Discuþiile sunt preliminare,
a precizat Pickart. “Aceste misiuni ar oferi
oportunitãþi regionale ºi ar constitui o forþã
credibilã de atac la nivel global ºi o mãsurã de
disuasiune pentru menþinerea pãcii ºi securitãþii în regiunea Indo-Asia-Pacific”, a explicat Damien Pickart, citat de Reuters. Pre-

mierul Australiei, Malcolm Turnbull, a refuzat sã comenteze informaþiile. Manevra Statelor Unite ºi Australiei ar reprezenta o formã
suplimentarã de presiune asupra Chinei. Statele Unite au intensificat recent patrulele navale în Marea Chinei de Sud, invocând respectarea principiului “libertãþii de navigaþie”.
În urmã cu câteva zile, Forþele Navale americane au trimis un portavion ºi cinci nave militare de escortã în Marea Chinei de Sud, pe
fondul tensiunilor cu Administraþia din China.
În replicã, Administraþia de la Beijing susþine
cã are nevoie de armament în Marea Chinei
de Sud din cauza “procesului de militarizare”
lansat de Statele Unite. În octombrie 2015,
Statele Unite au trimis o navã militarã în apro-

pierea unei insule artificiale chineze din Marea Chinei de Sud, manevra având rolul de a
contesta revendicãrile teritoriale ale Beijingului. Distrugãtorul USS Lassen, aparþinând Forþelor Navale americane, s-a apropiat la 22 de
kilometri de Insula Spratly, la limita apelor
teritoriale revendicate de China. Trimiterea
navei militare americane a avut rolul de a contesta revendicãrile teritoriale ale Beijingului
într-o zonã revendicatã de China, Brunei,
Malaysia, Filipine, Taiwan ºi Vietnam. Forþele navale chineze au urmãrit ºi au transmis
avertismente distrugãtorului american, a anunþat Guvernul de la Beijing, atrãgând atenþia cã
armata chinezã va rãspunde “provocãrilor”
Statelor Unite.
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07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Starea naþiei
09:50 Opinii fiscale
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11:00 Necazuri de puºtoaicã
2000, Canada, SUA, Comedie,
Dramã, Familie
12:00 Teleshopping
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06:15 Ce spun românii (R)
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13:00 Observator
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07:00 Teleshopping
08:10 Arta fericirii
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2010, Comedie, Crimã, Dramã
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08:45 Focus din inima României (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Cireaºa de pe tort
12:30 Focus Magazin (R)
13:20 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Camera de râs
15:30 Mondenii
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:15 Mama mea gãteºte mai
bine
20:15 Cronica cârcotaºilor
21:00 Iancu Jianul, zapciul
1980, România, Acþiune,
Dramã, Istoric
23:00 La TV
2015, Comedie
23:45 Focus din inima României
00:15 Focus Magazin
01:00 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
02:00 Cronica cârcotaºilor (R)
02:45 Mãrul discordiei (R)
04:45 Adevãrul Live
05:30 La TV (R)
2015, Comedie
06:15 Focus (R)
06:45 Teleshopping

KANAL D
07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Teo Show (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Iffet
2005, Turcia, Dramã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
23:00 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)
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programe TV / utile

Ultimele zile în Vietnam
Se difuzeazã la HBO, ora 20:00
În aprilie 1975, armata nordvietnamezã se apropia de Saigon
în timp ce rezistenþa sud-vietnamezã se prãbuºea. Aproximativ
5000 de americani au avut la
dispoziþie aproximatv 24 de ore
ca sã plece. Aliaþii sud-vietnamezi, colegii ºi prietenii puteau fi
încarceraºi sau condamnaºi la
moarte dacã rãmâneau. Cu toate
acestea, nu exista niciun plan
oficial de evacuare. De-a lungul
ultimelor zile în Vietnam, un oraº
aflat sub o ploaie de gloanþe...

Inimi pacatoase
Se difuzeazã la Antena 1,
ora 01:00
Un poliþist care lucreazã sub
acoperire, corupt, în timpul
unei acþiuni, rãmâne cu o
sumã mare de bani pe care
ºi-o însuºeºte. El moare,
înainte de a spune cuiva
unde i-a ascuns. Angel, traficantul de droguri cu care
lucra, dorind sã-ºi recapete
banii, o seduce pe Carol,
soþia poliþistului, dar sfârºeºte prin a se îndrãgosti de
aceasta. Va descoperi el
unde sunt ascunºi banii?
Ucis nevinovat
Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 22:30
O tânãrã mamã este ucisã în
timpul unei certe cu iubitul,
iar adevãrul este acoperit de
doi poliþiºti. Dar nimic nu
este ceea ce pare în acest
thriller despre vinovãþie ºi
nevinovãþie, adevãr ºi consecinþe mortale.
Regia: Frank Coraci
Cu: Fred Carpenter, Frank
Coraci
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sursa: cinemagia.ro

VALUTA
Cursul pieþei valutare din 10 martie 2016 - anunþat de BNR
1 EURO ........................... 4,4629 ............. 44629
1 lirã sterlinã................................5,7945....................57945

$

1 dolar SUA.......................4,0733........40733
1 g AUR (preþ în lei)........164,5334.....1645334

METEO

joi, 10 martie - max: 11°C - min: 5°C

Averse
de
ploaie
ploaie

ploaie
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

ANUNÞ LICITAÞIE PUBLICÃ
PRIVIND VÂNZAREA DE BUNURI
MOBILE Compartimentul Valorificare Bunuri. În temeiul art. 30, alin. (1),
lit. a) din Hotãrârea Guvernului nr.
731/2007 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanþei Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului ºi condiþiilor de valorificare a bunurilor
intrate, potrivit legii, în proprietatea
privatã a statului, republicatã, Direcþia Generalã Regionalã a Finanþelor
Publice Craiova – A.J.F.P. Dolj organizeazã licitaþie publicã în data de
23.03.2016 orele 14:00 la sediul instituþiei din Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr. 2 – Compartimentul Valorificare Bunuri, a urmãtoarelor bunuri: - AUTOUTILITARÃ marca IVECO DAILY, tip 35S13V, cul. ALB, serie ºasiu ZCFC3590005322721, serie
motor AAA2674682, nr. înmatriculare FZI-05539, cm³ 2800, diesel, nr. Km.
395.082, an fabricaþie 2001 la preþul
de 8.332,80 Lei – 50 Lei pas pornire
licitaþie. Preþul conþine TVA. · REMORCÃ marca MONTENEGRO, tip
RPCH2G2SC4, nr. identificare
VST3120035M000370, cul. ALB, nr.
axe 2, cap. Încãrcare 9000/18000, acoperitã cu prelatã, nr. înmatriculare B9538-EK, an fabricaþie 2005 la preþul
de 21.840,00 lei – 100 Lei pas pornire
licitaþie. Preþul conþine TVA. La licitaþie pot participa atât persoane fizice, cât ºi persoane juridice, îndeplinând urmãtoarele condiþii: - înscrierea la licitaþie se face pe bazã
de cerere, care se depune pânã la
data de 22.03.2016 orele 15:00 la sediul D.G.R.F.P. Craiova, A.J.F.P. Dolj
– Compartiment Valorificare Bunuri,
împreunã cu: - plata garanþiei de
participare la licitaþie, reprezentând
10% din valoarea de pornire a licitaþiei, în contul IBAN – RO09TREZ2915005XXX000140 – CUI
4416952; - împuternicirea persoanei
care il reprezintã pe ofertant; - pentru persoane juridice de naþionali-

tate românã, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de
Oficiul Registrului Comerþului; pentru persoanele juridice strãine,
actul de înmatriculare tradus în limba românã ºi legalizat; - pentru persoane fizice române, copie de pe
actul de identitate; -pentru persoane fizice strãine, copie de pe paºaport sau carte de identitate, dupã
caz; - dovada emisã de creditorii
fiscali (buget consolidat, buget local) cã nu are obligaþii fiscale
restante. Pentru informaþii suplimentare, vã puteþi adresa la sediul
nostru din Craiova, str. Mitropolit
Firmilian, nr. 2, Compartimentul Valorificare Bunuri sau la nr. de telefon: 0251/402259, 0251/533827.
Societatea REYSOL S.R.L., cu
sediul în Craiova, str. Mircea Voda,
nr. 11, jud. Dolj, anunþã publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare emisã de APM Dolj pentru
PUZ “Reconsiderarea reglementãrilor aferente zonei cuprinse între
strãzile: Calea Severinului, Tufãnele, Toporaºi, generat de construire
imobil S+P+7 +8 parþial cu destinatia hotel, birouri, servicii în localitatea Craiova, str. Severinului, nr. 12,
jud. Dolj” – planul nu necesitã evaluare de mediu ºi nu se supune evaluãrii adecvate, urmând a fi supus
procedurii de adoptare fãrã aviz de
mediu. Documentaþia care a stat la
baza luãrii deciziei etapei de încadrare poate fi consultatã în zilele de
luni-joi între orele 8:00-16:30 ºi vineri între orele 8:00-14:00 la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, Craiova
sau pe site-ul APM Dolj http://apmdj.anpm.ro. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj
(Fax: 0251419035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro, în termen de 10 zile
calendaristice de la data publicãrii
în mass-media.

joi, 10 martie 2016

STAÞIUNEA DE CERCETARE
– DEZVOLTARE AGRICOLÃ
ªIMNIC- CRAIOVA, ªoseaua Bãlceºti nr. 54, cod fiscal RO 3078896, oferã spre
vânzare din producþie proprie urmãtoarele:
1. SÃMÂNÞÃ PORUMB
Soiul –F 376- Olt- Rapsodia
2. SÃMÂNÞÃ FLOAREA
SOARELUI – Performer
3. ORZOAICÃ PRIMÃVARÃ- Daciana C1
4. OVÃZ- Mureºana C1.
5. MAZÃRE – Consum.
Relaþii suplimentare la telefon / fax: 0251/ 468.159;
mobil: 0785/ 292.188.

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.
S.C. EXPERT PREV S.R.L.
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea 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.
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Anunþ public privind decizia etapei de încadrare ( titular )
S.E. Craiova II anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre APM Dolj, pentru proiectul. „Modernizare termoficare urbana prin înlocuirea ºi modificarea traseului conductelor de agent termic primar aferente Magistralei II.1zona str. Matei Basarab, pentru creºterea siguranþei în exploatare” propus a fi amplasat în municipiul Craiova, str. Matei Basarab,
judeþul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rareº, nr.1, în zilele
de L-V, între orele 9-14, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet
http// apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare pânã la data de 16.03.2016.

Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare
pentru gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

ANIVERSÃRI

Îngrijesc ºi fac menaj la Vând apartament 2 cameCu ocazia împlinirii a 75 persoane în vârstã. Tele- re în Sinaia. Telefon: 0722/
963.871.
ani familiile Adrian Enuca fon: 0767/323.821.
Amaradiei 2 camere decoºi Costel Bazãverde ureaPRESTÃRI
SERVICII
zã domnului GEORGE
mandate etaj 1. Telefon:
BARBU poet creºtin, mul- Execut masaj la domiciliu 0763/857.756.
tã sãnãtate, bucurii, îm- Telefon: 0251/446.535; Vând apartament 2 came0760/071.644.
pliniri în plan literar.
re decomandate, microcenFilmãri foto video de cali- tralã, coloanã apã separat,
OFERTE SERVICIU tate superioarã la preþuri
Angajez vânzãtoare Electro- avantajoase. Telefon: etaj 4/10 - Ciupercã. Telefon: 0746/660.001.
putere Mall. Telefon: 0771/ 0766/359.513.
3 - 4 CAMERE
780.018.
Tapiþer la domiciliu. Tele- Vând apartament 4 cameANGAJEZ bãrmãniþã Po- fon: 0768/623.964; 0351/
re, bilateral, ultracentral. Tedari la Giubanu. Telefon:
416.198.
lefon: 0721/290.286.
0765/581.416.
Salon de înfrumuseþare anVÂNZÃRI
gajeazã persoanl frizerie GARSONIERE
coafurã, manichiurã - pedichiurã, cosmeticã. Telefon: Vând garsonierã în Bucu0764/125.224.
reºti (zona Dristor). Telefon:
0724/167.883.
CERERI SERVICIU Vând garsonierã Bucureºti,
Pensionar serios asigur ªoseaua Panduri (vis-a -vis
pazã locuinþã contra cazare de Spitalul Clinic Panduri)
indiferent localitatea. Telefon: Telefon: 0741/072.812.
0748/313.683.
APARTAMENTE
Ionescu Nicolae doresc sã fiu
angajat la un patron cu ma- 2 CAMERE
ºina proprie, marca Espero. Filiaºi - apartament 2 cameTelefon: 0760/084.961.
re, central, etaj 1. Telefon:
DOAMNÃ serioasã, cu expe- 0758/883.182
rienþã în strãinãtate, caut fami- Vând apartament 2 camelie pentru menaj - îngrijire bã- re - parter Nicolae Titulestrân ºi copil. Rog seriozitate. cu, preþ 200.000 lei. Telefon:
Telefon: 0770/505.596.
0744/581.777.

Vând apartament 3 camere
decomandate Brazdã parter.
Telefon: 0762/280.739.

CASE
Vând (schimb) casã locuibilã comuna Periºor + dependinþe, apã curentã, canalizare la poartã, teren
4300 mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/291.623.
Casã mare boiereascã cu
toate utilitãþile superîmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Vând casã 250 mp ºi curte
500 mp renovatã, în localitatea Segarcea. Telefon:
0764/366.984.

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 medicale vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei”
din comuna Malu Mare (lângã Liceul Agricol).
Telefon: 0766/581.157.
Casã bãtrânescã (nelocuibilã) sat Dobromira, 3700 mp.
25000 lei, negociabil Telefon: 0744/648.927; 0741/
197.391.
Vând casã comuna Periºor,
cadastru, teren 2000 mp,
fântânã în curte, vie, pomi
fructiferi + Anexe, zonã centralã. Telefon: 0751/
035.819; 0730/366.954.
VÂND casã, cartier Romaneºti, str. Bucura, nr. 86A. Telefon: 0761/449.236.
Proprietar vând casã nouã
Bordei + 700 m.p. curte, vie
+ pomi sau schimb cu apartament + diferenþã. Telefon:
0752/641.487.
Vând casã nouã Bordei cu
700 m teren vie, pomi sau
schimb cu apartament + diferenþa. Telefon: 0752/
641.487.
Vând vilã în zona Ford. Preþ
negociabil. Telefon: 0251/
418.864.

VÂND urgent casã Catargiu,
45.000 Euro. Telefon: 0722/
297.009.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã clinicã, pensiune, firmã. Telefon: 0741/219.483.

TERENURI

7000 mp, Bodãeºti (Melineºti) deschidere 270 m.
Telefon: 0770/842.054.
Vând terenuri locuri casã
la ªoseaua Naþionalã Craiova- Bechet, localitatea
Secui. Preþ convenabil. 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,
împrejmuit, asfalt, lângã
pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.
Vând pãdure Borãscu Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

Vând teren agricol 2,65 ha
pe raza comunei Mârºani,
cadastru, taxe la zi, preþ
3000 euro/ha. Telefon:
0766/694.623
Vând teren intravilan Craiova 700 mp. Telefon: 0745/
791.801.
Vând – sau schimb teren
intravilan 4300 mp la 10 km
de Craiova, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
VÂND teren împrejmuit zona
Selgros, 750 mp, 22 Euro/
mp. Telefon: 0729/170.160.
Vând teren Lot 500 mp Craiova - Cartier ªimnicu de SPAÞII COMERCIALE
Jos la DJ – cadastru. Tele- Vând spaþiu - Centrul Istoric.
fon: 0744/563.823.
Telefon: 0744/581.777.
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MATRIMONIALE Copiii ºi nepoþii cu dureCENTRUL COMERCIAL SUCPI
Centr
ul Comer
cial Domn, 44 - servici, permis re în suflet anunþã deceCentrul
Comercial
auto, doresc doamnã cu lo- sul celei care a fost RADU
Unora le place
SUCPI
cuinþã fãrã obligaþii, pentru cã- GHEORGHIÞA. Înhumasã munceascã
sãtorie.Telefon: 0764/816.927. rea are loc azi, 10.03.2016,
anunţă programul
în satul Lãcusteni, comudecât sã piardã timpul
DIVERSE
na Daneþi. Dumnezeu sã
de lucr
u:
lucru
Singura argintãrie din Cra- o odihneascã în pace!
ºi sã aºtepte
iova, situatã în ValeaVlãicii
speranþa unui „job”.
(vis-a-vis de Electrica) unde CONDOLEANÞE
Luni - V
ineri
Vineri
gãsiþi bijuterii lucrate ma- Familia Marian Radu
Sunã la telefon 0251/
nual, cu argint la schimb ºi regretã trecerea în ne9.00 - 20.00,
438.440 ºi vino în Calea
manopera/obiect. Telefon: fiinþã a celei ce a fost
8.00, 0351/423.493.
18
Bucureºti, strada Grigore Sâmbătă 9.00 - 1
RADU GHEORGHIÞA ºi
transmite sincere conPIERDERI
Pleºoianu, sã închiriezi un Duminică 9.00 - 1
8.00. Pierdut
18
Diplomã Bacalau- doleanþe familiei îndostand la cel mai bun preþ.
reat seria T, Nr. 0379803 liate! Dumnezeu sã o
anunl absolvirii promoþia odihneascã în liniºte!
Cu noi vei avea
Vând douã cuþite de ghiloti- ÎNCHIRIERI OFERTE 2004 eliberatã de liceul Minã noi-1,15ml preþ 100 lei. Închiriez duplex P+1 cu 9 hai Viteazul -Bãileºti pe nu- COMEMORÃRI
propriul „job”!
Telefon: 0351/808.490 dupã
AUTO
ROMÂNEªTI
Vând Logan culoare roºie,
fabricaþie 2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon: 0744/
780.550.
Logan 2006, 105.000 Km proprietar, înmatriculat, 1850
Euro negociabil. Telefon:
0723/605.807.

STRÃINE
Vând auto Volkswagen Golf
4 din 2002, înmatriculat în
România, benzinã. Detalii la
telefon: 0768/954.944.
RENAULT Fluence, noiembrie 2010, 60.000 km, 110
CP, benzinã, unic proprietar,
6.800 Euro, echipare full-option. Telefon: 0727/620.091.
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprietarde nouã, super întreþinutã,
toate consumabilele schimbate recent, fãrã nici un defect. Telefon: 0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6. Inmatriculata RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000; - 105
CP; Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airbaguri; Geamuri Electrice; Inchidere centralizata; ABS; Servodirectie; Xenon; - Interior recaro; 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.
Telefon: 0251/318.736;
0765/742.894.

Vând 8 jaluzele metalice (4
gri ºi 4 albe). Telefon: 0251/
452.233.
Vând radio MPT Sony
4x45w, USB, telecomandã,
în garanþie. Telefon: 0723/
984.309.
Vând 1 loc de veci Cimitir
Lascãr Catargiu - Craiova.
Telefon: 0728/964.686.
Vând COMBINÃ CP.12 ºi
LADA 1025 (eventual
subansamble). Telefon:
0730/304.591.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.
Vând maºinã de cusut Ileana, maºinã Singer, casã de
marcat Samsung pentru firme. Telefon: 0727/884.205.
Vând robot (PLANETARIA)
3 funcþii marcã germanã,
hainã de piele de cãprioarã
nouã lungã ºi Mouline pentru cusut goblen. Telefon:
0752/236.667.
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 oxigen sudurã, alternator 12vV nou,
arzãtoare gaz sobã D 600.
Telefon: 0251/427.583.
Vând frigider 320 litri, bocanci, ghete, pantofi militari
noi piele negru, piese Dacia
noi, calculator instruire copii
prin televozor, telefon Eboda
sigilat, piei bovinã ºi oaie vopsite. Telefon: 0735/445.339.
Vând loc de veci Sineasca
douã gropi suprapuse, bocanci din piele mãrimea 43 îmblãniþi. Telefon: 0771/385.734.

ora 16.00.
Vând bicicletã copiii cu 3 roþi
- 60 lei negociabil, cãruþ copil sport - 50 lei. Telefon:
0351/181.202.
Vând cãrucior din lemn cu
roate cu ºinã imitaþie, dimensiunile 1x0,50 m, butelii aragaz voiaj 5 litri. Negociabil.
Telefon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de tricotat Fineþea, triploc, maºinã de
surfilat. Telefon: 0745/
589.825.
Vând hotã nouã, mãturã
electricã. Telefon: 0351/
459.314.
Vând cadru metalic inox nou
pentru handicap, masã sufragerie 6 persoane, preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând calorifer cu 11 elemenþi electric nou, radiator
cu 3 trepte ALASCA nou. Telefon: 0770/687.430.
Calorifere fontã – 10 lei elementul, televizor color Philips
100 lei, bicicletã copii 50 lei,
2 gropi fãcute Romaneºti.
Telefon: 0729/977.036.
Vând maºini de tricotat rectilinie ºi circular. Preþ bun. Telefon: 0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii, maºinã de spãlat Alba Lux, barcã artizanalã, camerã auto.
Telefon: 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. Telefon:
0720/231.610.
Vând loc de veci cimitirul
Sineasca – Craiova dimensiuni 1,50 x 3 m zona N.
Telefon: 0764/271.285.

mele POPESCU MARIA IN MEMORIAM STOICA
GABRIELA( Actual Firu). Se DAN VALERIU. Cãtre tine
declarã nulã.
DÃNUÞU mamei, puiul
mamei. La ºaptesprezece
DECESE

camere, cu 1 ha teren
Brãdeºti. Telefon: 0744/
530.451.
Închiriez garsonierã (Doljana). Telefon: 0770/413.319;
0745/693.827.
Închiriez camere la casã
(zona Brestei). Telefon 0762/
484.755; 0351/464.628.
Închiriez apartament 3 camere mobilat cu centralã,
zona A, Ciupercã, preþ negociabil. Telefon: 0251/
510.581.
Uscãtorie Bloc O 14 str. Spania. Telefon: 0752/520.508.

LUNI, 07.03.2016, a murit
scumpa noastrã soþie,
mamã ºi bunicã BETY
ANETA LICU, 79 de ani.
Înmormântarea va avea
loc joi, 10.03.2016, ora

ani de la trecerea în altã
lume, trimite gândurile ºi
afecþiunea ta nobilã pentru a se îngemãna cu gânSPAÞII COMERCIALE 13.00, la cimitirul Ungu- durile ºi dragostea mea,
Închiriez Restaurant 50 locuri reni, cu plecare de la bi- formând un tot perpetuu.
(Piaþa Gãrii). Telefon: 0744/ serica de lemn din str. Îþi aminteºti?: „TIMPUL
NU NE VA DESPÃRÞI ”
629.775.
Fagului (Frigorifer).

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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LIGA
LIGA CAMPIONILOR
CAMPIONILOR –– OPTIMI
OPTIMI DE
DE FINALÃ
FINALÃ –– MANªA
MANªA RETUR
RETUR

Real ºi Wolfsburg se calificã la pas

Aºa cum era de aºteptat, mai
ales cã veneau ºi dupã victoriile
din tur, obþinute în deplasare,
Real Madrid ºi Wolfsburg au acces între primele opt echipe ale
Europei, eliminându-le pe AS
Roma ºi Gent.
Pe “Bernabeu”, într-un joc presãrat cu o sumedenie de ocazii,
de ambele pãrþii, oamenii lui Zi-

dane au repetat acel 2-0 din Cetatea Eternã, din urmã cu douã sãptãmâni. Ca ºi atunci, Cristiano
Ronaldo (66) a deschis scorul,
portughezul fiind gãsit perfect, în
faþa porþii, de rezerva Lucas Vazquez. CR7 avea ulterior sã treacã
ºi la serviciu, James Rodriguez
(68) stabilind rezultatul final, cu
un ºut din unghi, printre picioa-

rele lui Szczesny.
Real Madrid: Keylor Navas –
Danilo, Pepe, Ramos, Marcelo
– Casemiro (Kovacic 84), Kroos, Modric (Jese 75) – James
Rodríguez, Ronaldo, Bale (Lucas Vazquez 61). Antrenor: Zinedine Zidane.
Roma: Szczesny – Florenzi,
Manolas, Zukanovic, Digne – Pjanic (Vainqueur 46), Keita (Maicon
86) – Salah, Perotti, El Shaarawy
(Totti 74) – Dzeko. Antrenor: Luciano Spaletti.
În Germania, tot o dublã victoriasã avea sã bifeze ºi Wolfsburg, 1-0, dupã 3-2. Unicul gol
a venit în minutul 74 ºi a fost semnat de Andre Schurrle, graþie unei
faze lucrate excelent de Julian
Draxler.
Wolfsburg: Casteels – Trasch,
Knoche, Dante, Rodriguez – Luiz
Gustavo, Guilavogui – Schurrle
(Schafer 89), Arnold (Vieirinha
83), Draxler (Caligiuri 78) – Kru-

se. Antrenor: Dieter Hecking.
Gent: Sels – Rafinha (Foket
78), Nielsen, Gershon – Asare,
Kums, Neto, Dejaegere – Matton (Seif 68), Simon (Coulibaly
70), Milicevic. Antrenor: Hein
Vanhaezebrouck.
Asearã s-au disputat jocurile

Chelsea – Paris SG (în tur 1-2) ºi
Zenit – Benfica (0-1). Restul programului, sãptãmâna viitoare: Atletico Madrid – PSV Eindhoven (00), Manchester City – Dinamo
Kiev (3-1) – marþi, FC Barcelona
– Arsenal (2-0), Bayern Munchen
– Juventus (2-2) – miercuri.

LIGA
LIGAEUROPA
EUROPA––OPTIMI
OPTIMIDE
DEFINALÃ
FINALÃ––PRIMA
PRIMAMANªÃ
MANªÃ

“Anfield” stã sã ia foc
Liverpool – Manchester Utd, astãzi, ora 22:05, Dolce 1, PRO TV

Duelul sutã la sutã englezesc, dintre Liverpool ºi
Mancheter United, reprezintã
principalul punct de atracþie al
optimilor de finalã din Europa
League. Disputa gãseºte cele
douã combatante vecine de
clasament în Premier League,

pe locurile 6, respectiv 7, cu
“diavolii” în pole-position.
Dupã tragerea la sorþi,
tehnicianul “cormoranilor”,
germanul Jurgen Klopp,
dezvãluia cã ºi-a dorit sã
întâlneascã rivalii din Premier
League.

Astãzi
Ora 20:00
ªahtior Doneþk – Anderlecht
FC Basel – Sevilla
Dortmund – Tottenham
Fenerbahce – Braga
Ora 22:05
Villarreal – Leverkusen
Bilbao – Valencia
Liverpool – Manchester Utd
Sparta Praga – Lazio
Returul e programat joia viitoare.
“E minunat. Meritãm aceste
meciuri. Le-am spus oamenilor
din staff-ul meu cã îmi doresc
sã jucãm cu United.”
Pentru Klopp, va fi prilejul
unei revanºe împotriva echipei
lui Van Gaal: “Am avut un meci

HANDBAL (F): SCM va disputa douã
amicale cu Vâlcea, în deplasare
Cum campionatul este întrerupt în
aceastã perioadã, ca urmare a acþiunilor
naþionalei (dubla cu Norvegia din prelimi-

nariile CE 2016 ºi turneul preolimpic),
SCM Craiova va susþine douã jocuri de
verificare contra lui HCM Râmnicu Vâlcea, în fief-ul
acesteia.
Se va întâmpla
în 18 ºi 19 martie,
de la orele 17:30,
respectiv 11:00, în
Sala Traian. Cele
douã formaþii ºi-au
împãrþit victoriile
în acest sezon al
Ligii Naþionale, fiecare valorificânduºi avantajul parchetului propriu
(24-22 la Vâlcea ºi
28-24 la Craiova).

bun în ianuarie, dar am pierdut
cu 0-1. Nu a fost ceea ce
meritam. Acum avem ºansa sã
fim mai buni. În aceastã fazã a
competiþiei, nu sunt meciuri
uºoare.”
Louis Van Gaal are de
partea sa ascendentul a patru
victorii în tot atâtea dispute
cu Liverpool, dar ºi faptul cã
United n-a pierdut niciodatã în
Europa o dublã contra unor
compatrioþi.
“ªtiu cã locul 6 în Anglia ºi
prezenþa în Europa League nu
sunt tocmai lucrurile pe care le
viseazã suporterii lui United.
Dar ºansele de a o vedea prea
curând pe United între primele
4 forþe ale Angliei sunt foarte

mici. Se pare cã Europa
League este cea mai bunã
ºansã pe care o avem acum.
Sigur, am fãcut istorie la
Manchester cu toate recordurile negative, dar pot deveni
primul manager al lui United
care o bate pe Liverpool de 5
ori la rând. Va fi primul meu
record pozitiv. Asta ar trebui
sã fie în regulã”, spunea zilele
trecute, Van Gaal.
Altã întâlnire cu un afiº
excelent va fi ºi la Dortmund,
unde Borussia primeºte vizita
lui Tottenham, în timp ce la
Bilbao va avea loc un joc între
alte douã reprezentante ale
aceleiaºi þãri, Athletic vs.
Valencia.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 1
18:00 – FOTBAL – Cupa Ligii: Concordia
Chiajna – Dinamo.
DIGI SPORT 2
17:30, 19:15 – POLO – Super Liga Naþionalã: Sportul Studenþesc – Steaua, Dinamo –
CSM Digi Oradea / 21:00 – TENIS – Turneul
de la Indian Wells, în SUA: ziua 1.
DIGI SPORT 3
19:00, 21:00, 22:45 – BASCHET (M) –
Euroliga, Top 16: Lokomotiv Kuban Krasnodar – Fenerbahce Istanbul, Brose Bamberg –
Olympiacos Pireu, Laboral Kutxa Vitoria Gasteiz – Khimki Moscova.
DIGI SPORT 4
19:00 – VOLEI (F) – Liga Campionilor: VakifBank Istanbul – Volero Zurich.
DOLCE SPORT 1
18:00 – FOTBAL – Cupa Ligii: Concordia
Chiajna – Dinamo / 20:00, 22:05 – FOTBAL
– Europa League: Borussia Dortmund – Tottenham, Liverpool – Manchester Utd.

DOLCE SPORT 2
20:00, 22:05 – FOTBAL – Europa League: ªahtior – Anderlecht, Bilbao – Valencia.
* site-ul Dolce Sport nu fãcuse public ºi
programul celorlalte douã canale, 3 ºi 4.
EUROSPORT 1
16:15 – BIATLON (M) – Campionatul
Mondial, la Oslo, în Norvegia / 21:00 – SNOOKER – Marele Premiu Mondial, la Llandudno, în Þara Galilor. etapa a 3-a.
EUROSPORT 2
16:15 – CICLISM – Cursa Paris-Nisa, în
Franþa / 17:45 – SNOOKER – Marele Premiu
Mondial, la Llandudno, în Þara Galilor. etapa
a 3-a / 20:00 – SCHI ACROBATIC – Cupa
Mondialã FIS, la Tignes, în Franþa.
PRO TV
22:05 – FOTBAL – Europa League: Liverpool – Manchester Utd.
LOOK TV
18:00 – FOTBAL – Cupa Ligii: Concordia
Chiajna – Dinamo.
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Andrei Ivan, þinta a 3 echipe din Serie A
Napoli, Sampdoria ºi Torino ºi-l doresc pe
atacantul de 19 ani al Universitãþii Craiova

Italienii de la Tuttomercatoweb anunþã cã atacantul ªtiinþei, Andrei Ivan, a stârnit interesul mai
multor formaþii din Serie A, unde a fost propus în
aceastã iarnã. Este vorba de Napoli, Fiorentina,
Sampdoria ºi Torino, echipe aflate în poziþia de a
satisface pretenþiile financiare ale celor de la Universitatea Craiova în ceea ce priveºte un eventual
transfer al atacantului de 19 ani. „Cel mai promiþãtor talent al generaþiei 1997 din România, Andrei
Ivan, aflat în proprietatea clubului Universitatea
Craiova, este în atenþia a trei cluburi din Serie A,
Torino, Napoli ºi Fiorentina. Ivan a debutat deja
pentru naþionala României, în amicalul cu squadra
azzurra, de la Bologna” scrie tuttomercatoweb.com. Jurnaliºtii italieni l-au contactat inclusiv pe
impresarul Sorin Paraschiv, care le-a fãcut o descriere a vârfului, pe care îl comparã cu spaniolul

Alvaro Morata, de la Juventus. „Eu sunt reprezentantul bãiatului de când avea 15 ani. Nu ºtiu
cine a vorbit în numele lui, dar el are un agent
român ºi eu sunt acela. Nu e bine pentru el ca alte
persoane sã vorbeascã în numele lui, pentru cã eu
sunt singurul agent autorizat. Are un fizic foarte
bun, dar este ºi foarte rapid, în ciuda înãlþimii. Are
o tehnicã bunã. Dacã ar fi sã fac o comparaþie, se
aseamãnã cu Morata ca gen de jucãtor: are 186
centimetri, dar e rapid. Acum joacã în bandã, el e
un numãr 9, dar în sistemul actual intrã din bandã
în centru. A marcat ºase goluri din acea poziþie,
dar el ajunge des în faþa porþii datoritã vitezei de
deplasare. Mai are nevoie de experienþã, are doar
19 ani, dar va creºte foarte repede”, spune Sorin
Paraschiv, despre care italienii amintesc cã a evoluat în Serie B, la Rimini.

„U” Craiova lãmureºte „cazul Robert Petre” ºi rãspunde atacurilor Gsp
Clubul Universitatea Craiova a
emis un comunicat de presã prin
care lãmureºte situaþia jucãtorului Robert Petre, care a debutat
în Liga I la meciul cu FC Voluntari ºi a cãrui utilizare fusese contestatã de gruparea ilfoveanã.
Oficialii anunþã cã juniorul a fost
legitimat dupã ce fusese declarat
liber de contract de cãtre comisiile FRF ºi totodatã înainte de a
intra în vigoare interdicþia la
transferuri, care oricum nu se
referã la jucãtori liberi de contract. De altfel, FC Voluntari ºi-a
retras ieri contestaþia depusã,
conducãtorii clubului realizând cã
aceasta este inutilã. Totodatã,
clubul din Bãnie ia atitudine faþã
de atacurile constante ale unui
ziar din Bucureºti la adresa ªtiinþei, pe care o denumeºte în sens
peiorativ „Craiolguþa”.
Iatã comunicatul emis de clubul Universitatea Craiova:
„Este trist cã un ziar de calibrul GSP a devenit “trompeta” de
serviciu a unui personaj ce s-a
strãduit din rãsputeri sã distrugã
“ªtiinþa”. Este trist cã toate articolele ce denigreazã “ªtiinþa”,

apãrute în ziarul dumneavoastrã,
sunt nesemnate. Este trist cã orice elucubraþie a personajului de
tristã amintire, apãrutã dupã miezul nopþii, este preluatã în maxim 30 de secunde de ziariºti dedicaþi. Este trist cã angajaþii dumneavoastrã îºi refuzã o minimã
încercare de a respecta deontologia profesionalã, de a se preface mãcar cã încearcã sã se documenteze. Un simplu telefon la
sediul clubului Universitatea Craiova, un simplu mail la departamentul de comunicare sau un telefon la jucãtorul Robert Petre ori
la avocatul dânsului ne-ar fi scutit sã cerem acest drept la replicã. Se pare însã cã pentru anumiþi ziariºti anonimi este mai important sã promoveze non-valoarea decât sã aprecieze debutul în
Liga I a doi tineri de 18 ani. Cât
priveºte legitimarea jucãtorului
Universitãþii Craiova Robert Petre facem urmãtoarele precizãri:
- în data de 19.02.2015 s-a întocmit tranzacþia de încetare a raporturilor contractuale dintre jucãtorul Robert Petre ºi lichidatorul judiciar al echipei familiei de

tristã amintire.
- la data de 25.06.2015 prin
hotãrârea nr. 1184/2015 în dosarul 12049/63/2007 de pe rolul tribunalului Braºov s-a confirmat
tranzacþia de cãtre judecãtorul
sindic.
- la data de 30.06.2015 CNSL
a FRF a pronunþat în dosarul 105/
CL/2015 o hotãrâre irevocabilã
prin care a constatat încetarea raporturilor contractuale.
- la data de 03.07.2015 Robert
Petre a devenit jucãtorul Universitãþii Craiova ºi asta cu mult înainte de a se primi interdicþia de
transferuri din data de 08.10.2015
Sã nu uitãm cã lui Robert ºi
multor altor copii talentaþi le-a fost
interzis, de cãtre acelaºi personaj, pentru mai mult de un an de zile
dreptul de a se antrena sau de a
juca în competiþii fotbalistice.
Profitãm de aceastã ocazie
pentru a vã atrage încã odatã atenþia sã nu mai folosiþi numele de
“ªtiinþa Craiova”, ori sintagma
“Campioana unei mari iubiri” pentru diferite SRL-uri obscure.
Acestea sunt mãrci înregistrate
ale Universitãþii Craiova ce a re-

Alin Manea, gol pentru naþionala under 19
România s-a impus categoric, cu
4-1, contra reprezentativei Finlandei în meciul amical al naþionalelor
sub 19 ani desfãºurat la Buftea. Ultimul gol al întâlnirii a fost reuºit în
prelungiri de jucãtorul Craiovei, Alin
Manea, care a fructificat o pasã
venitã de la un adversar. Mijlocaºul
Universitãþii a fost introdus în teren
în minutul 74 al întâlnirii, în locul
lui Alex Stoica. Celelalte goluri ale
tricolorilor au fost marcate de Stoica, Chelaru ºi Ene, în prima reprizã. Naþionala noastrã a evoluat în
formula: Tordai – Pham (61 Niacºu), Dudea, Ciobotariu, Chelaru (61
Panait) – Chivari (15 Mih), Cojocaru (74 Kilyen) - Al. Stoica (74
Manea), Vâlceanu (61 P. Petre), Cicâldãu (74 E. Cãlin) - Cr. Ene (61
Botã). Astãzi, naþionala condusã de
Andrei Spier va disputa un nou joc
de verificare în compania formaþiei
scandinave. Aceasta este ultima acþiune a reprezentativei U19 înaintea
Turneului de Elitã, programat în pe-

rioada 24-29 martie. Iatã ºi programul oficial al ”tricolorilor” la Turul
de Elitã, care vor sta pe perioada
turneului în localitatea Bad Waltersdorf: 24 martie, ora 12: Cehia –
România, 26 martie, ora 16.30: Ro-

mânia – Austria, 29 martie, ora
19: Slovacia – România. Pentru a
se califica la Euro 2016 destinat naþionalelor under 19, România va
trebui sã ocupe locul 1 în grupã.

aceºti 19 ani nu Universitatea Craiova a fost cea batjocoritã, retrogradatã ºi dezafiliatã, ci diverse
SRL-uri sau asociaþii înfiinþate
peste noapte. Dacã dupã ce aþi citit
veþi avea nevoie de mai multe lãmuriri sunaþi-i pe cei ce au înfiinþat noua asociaþie în 1994, fãrã
nicio legãturã cu Universitatea
Craiova. Noi i-am întrebat ºi toþi
ne-au spus aceleaºi lucruri: Asociaþia nu a avut niciodatã legãturã
cu Clubul Sportiv Universitatea
Craiova, cu performanþele Craiovei Maxima. Pentru a elimina orice dubiu vã ataºãm ºi actele de
înfiinþare ale Asociaþiei din care se
vede clar cã patrimoniul ei este
format din suma de 210.000 lei
reprezentând cotizaþii ale membrilor fondatori. Nimic altceva”.

venit în Liga I în anul 2014 dupã
o pauzã de 20 de ani. Pentru a
înþelege mai bine ce s-a întâmplat în anul 1994 vã ataºãm hotãrârea judecãtoreascã pronunþatã de Tribunalul Bucureºti. Dacã
o veþi citi cu atenþie, în special
de la pagina 12- alineatul 4, veþi
înþelege cã Asociaþia înfiinþatã în
anul 1994 este o societate nouã
fãrã nicio legãturã cu Universitatea Craiova. Veþi înþelege cã timp
de 19 ani, pânã când ªtiinþa a revenit în Liga a II-a (cu toate cã
în ultimul sezon în care activase
terminase pe locul 7 în Liga I),
Craiova fotbalisticã a trãit cu o
clonã. Este trist cã toþi am crezut, am iubit ºi am suferit pentru
o echipã ce nu era ceea ce am
crezut. Este bine totuºi cã în

Play-out, etapa II
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

Clasament play-out
1. Craiova
2. CSMS Iaºi
3. CFR Cluj
4. Botoºani
5. ACS Poli
6. Voluntari
7. Concordia
8. Petrolul

1
1
1
1
1
1
1
1

1
0
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
1
0

0
1
0
0
0
1
0
1

3-0
0-2
2-0
1-0
0-0
0-3
0-0
0-1

19
19
17
16
14
12
10
4

Play-off, etapa II
Pandurii – Viitorul, sâmbãtã, ora 20.30
Steaua – Astra, duminicã, ora 20.30
Dinamo – ASA, luni, ora 20.30

Clasament play-off
1. Astra
2. Pandurii
3. Dinamo
4. Steaua
5. Viitorul
6. ASA

1
1
1
1
1
1

1
1
0
0
0
0

0
0
1
1
0
0

0
0
0
0
1
1

2-0
2-0
1-1
1-1
0-2
0-2

29
27
25
23
23
19

