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Primarul Municipiului Craiova, Lia Olgu-
þa Vasilescu, este alãturi de familia Cioba-
nu, la greaua pierdere suferitã de trecerea
în nefiinþã a celei care a fost soþie ºi mamã

MIHAELA CIOBANU.
Dumnezeu sã o ierte ºi sã o odihneascã!

- Vorbim mereu, Popescule, de
democraþie, de egalitate între
oameni. Atunci de ce nu am ºi
eu leafa egalã cu a miniºtrilor?

Cele 13 tramvaie modernizate ale RAT Craiova vor fi repuse pe ºine în
ziua de 31 martie. Data a fost avansatã de directorul societãþii, Sorin Man-
da, dupã o discuþie comunã cu reprezentanþii Primãriei Cra-
iova ºi ai constructorului Martin Rose. „Nu mi-am asumat
pânã acum o datã fixã, dar aceasta este o datã pe care am
comunicat-o ºi Primãriei, ºi liderului de asociere, ºi celor de
la patrimoniu. Sper ca toate lucrurile sã meargã bine ºi sã se
poatã face recepþia”, a menþionat directorul RAT Craiova. 33333 AC
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O povesteO povesteO povesteO povesteO poveste
la pepinierala pepinierala pepinierala pepinierala pepiniera
din Zãvaldin Zãvaldin Zãvaldin Zãvaldin Zãval

De cum treci podul peste Jiul în-
volburat, cu albia lui revãrsatã în
aceste zile, la vreo 5 km de vãrsarea
în Dunãre, te primeºte bãtrâna pepi-
nierã silvicã de la Zãvalul de Dolj, pe
al cãrui act de identitate se poate citi
anul 1964. N-o poþi ocoli cu privirea,
oricât te-ai putea crede rãpus de sin-
gurãtate. Este cea mai veche din pãr-
þile locului, deþine în administrare
acum doar 55 de hectare, dar a avut
vreo 70 la înfiinþare, cu rostul ei bine
definit: producerea de material sãdi-
tor din toate speciile silvice ºi den-
drologice pentru înfiinþarea de noi
pãduri, pe terenuri neproductive, ºi
perdele de protecþie, completarea de
goluri sau chiar crearea de spaþii verzi.
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Încã doi elevi eliminaþi la simulareaÎncã doi elevi eliminaþi la simulareaÎncã doi elevi eliminaþi la simulareaÎncã doi elevi eliminaþi la simulareaÎncã doi elevi eliminaþi la simularea
Bacalaureatului, dar sunt speranþe pentru varãBacalaureatului, dar sunt speranþe pentru varãBacalaureatului, dar sunt speranþe pentru varãBacalaureatului, dar sunt speranþe pentru varãBacalaureatului, dar sunt speranþe pentru varã

Ieri, a avut loc ultima probã a simulãrii examenului de Bacalaureat,
cea la alegere. Au fost mai multe discipline preferate de candidaþi, de
aceastã datã numai din clasa a XII-a, de la biologie, chimie ºi pânã la
logicã ºi filosofie. Prezenþa a scãzut, din nou, fiind la cota 70,28%. De
asemenea, au fost înregistrate încã douã cazuri de încercare de fraudare
a examinãrii, doi elevi, unul de la Liceul Teoretic „Constantin Brâncovea-
nu” Dãbuleni (la geografie), celãlalt de la Colegiul Naþional Pedagogic
„ªtefan Velovan” Craiova (la biologie). Cea mai mare prezenþã a fost la
biologie (1.417 candidaþi), iar cea mai
puþin reprezentatã, la filosofie (7).

În ultimii 25 de ani am pierdut
peste 100.000 de suflete
Doljul a ieºitDoljul a ieºitDoljul a ieºitDoljul a ieºitDoljul a ieºit
la pensie!la pensie!la pensie!la pensie!la pensie!
Are 143.840 deAre 143.840 deAre 143.840 deAre 143.840 deAre 143.840 de
angajaþi la 204.814angajaþi la 204.814angajaþi la 204.814angajaþi la 204.814angajaþi la 204.814
de pensionaride pensionaride pensionaride pensionaride pensionari
ºi ºomeri!ºi ºomeri!ºi ºomeri!ºi ºomeri!ºi ºomeri!
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Operaþiunea “Cuib de Viespi”:
O reþea care a comis
înºelãciuni de ºapte milioane
de euro, anihilatã

Procurorii Direcþiei de Investiga-
re a Infracþiunilor de Criminalitate
Organizatã ºi Terorism – Biroul Teri-
torial Arad, împreunã cu ofiþeri de
poliþie judiciarã din cadrul structuri-
lor de combatere a criminalitãþii or-
ganizate din Arad, Botoºani, Vran-
cea, Constanþa, Mureº ºi Bucureºti
au efectuat, ieri, 20 percheziþii domi-
ciliare pe raza judeþelor Botoºani,
Mureº, Vrancea ºi Constanþa în ca-
drul unei acþiuni vizând destructura-
rea unui grup infracþional organizat
specializat în sãvârºirea infracþiunii
de trafic de persoane.

“În cauzã existã suspiciunea rezo-
nabilã cã în perioada 2012 – 2015,
membrii grupului au recrutat de pe te-
ritoriul României peste o sutã de vic-
time, provenind din medii sãrace, pe
care ulterior le-au transportat ºi adã-
postit în Danemarca, prin inducere în
eroare, sub pretextul oferirii unui loc
de muncã bine plãtit. În fapt, membrii
grupului infracþional au urmãrit ca,
odatã ajunse în Danemarca, victimele
sã fie aduse în stare de aservire faþã
de aceºtia, astfel încât, lipsite fiind de
mijloace financiare, necunoscând lim-
ba ºi locurile spre a se putea eventual
angaja sau repatria pe cont propriu,
sã fie nevoite sã locuiascã în spaþiile
stabilite de cãtre membrii grupului ºi
sã execute activitãþile impuse de cãtre
aceºtia”, potrivit unui comunicat de
presã al DIICOT.

Anchetatorii precizeazã cã mem-
brii grupului au însoþit ºi asistat per-
soanele vãtãmate în faþa autoritãþilor
daneze în vederea obþinerii codului
numeric personal danez, iar ulterior,
sub pretextul îndeplinirii formalitãþi-
lor de angajare impuse de cãtre lege
ºi fãrã ca victimele sã fie în cunoºtin-
þã de cauzã, au constituit firme fan-
tomã în numele acestora, au deschis
conturi bancare ºi au obþinut cãrþi de
credit pe care le-au utilizat în vede-
rea comiterii de fraude. Prejudiciul
cauzat a fost estimat la aproximativ
7.000.000 de euro. Cei 20 de membri
sunt judecaþi de cãtre instanþa dane-
zã pentru sãvârºirea infracþiunilor de
trafic de persoane, înºelãciune, frau-
dã informaticã ºi evaziune fiscalã.

Preºedintele Curþii Constituþionale,
Augustin Zegrean, a declarat, ieri, cã
nimeni nu va scãpa nepedepsit ca ur-
mare a deciziei CCR privind interceptã-
rile, adãugând cã ‘’acuma am aflat ºi
noi cine era organul acesta specializat
al statului care fãcea interceptãrile’’.

‘’Nimeni din cei care au fãcut fapte
penale nu va scãpa de pedeapsã datori-
tã acestei decizii. Ce a fost pânã la data
deciziei rãmâne bun fãcut. Ce va fi de la
decizie încolo este altceva. ªi de la deci-
zie încolo nu se schimbã lumea, nu se
dãrâmã lumea. Urmãrirea penalã se va
face de cei care trebuie sã facã urmãri-
rea penalã, adicã procurorii ºi poliþia ju-
diciarã. Noi n-am fãcut nimic dezastru-
os în decizia aceasta. Am înlãturat de
acolo 2-3 cuvinte – «ºi alte organe spe-
cializate ale statului» pentru cã nu se înþelegea ni-
mic. Acuma am aflat ºi noi cine era organul acesta
specializat al statului care fãcea interceptãrile’’, a de-
clarat Zegrean. ‘’Numai cel care în dosarul cãruia s-a
pronunþat decizia poate sã facã revizuire sau cei care
aveau deja invocatã o excepþie de neconstituþiona-
litate, restul nu mai pot sã facã’’, a mai explicat el.

Curtea Constituþionalã a României a motivat
decizia legatã de interzicerea Serviciul Român de
Informaþii sã desfãºoare activitãþi de supraveghe-
re tehnicã susþinând cã serviciul nu are atribuþii de
cercetare penalã.

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 efec-
tuatã de organul de cercetare penalã sau de lucrã-
tori specializaþi din cadrul poliþiei ori de alte orga-
ne specializate ale statului”, CCR stabilind cã sin-

Într-un comunicat transmis, joi,
directorul general al Serviciului Ro-
mân de Informaþii, Eduard Hellvig,
susþine cã evaluarea fãcutã de SRI
“este cã aceastã decizie are un im-
pact cert asupra securitãþii naþiona-
le, având în vedere corelarea dintre
prevenirea ameninþãrilor la securi-
tatea naþionalã ºi contracararea fe-
nomenelor infracþionale asociate.
Astfel, în procesul penal, nu vor mai
putea face obiectul instrumentãrii cu
mijloacele tehnice complexe dezvol-
tate de SRI infracþiuni precum cele
de spionaj-trãdare, terorism, crimi-
nalitate organizatã transfrontalierã,
contraproliferare, criminalitate infor-
maticã ºi, nu în ultimul rând, fapte
de mare corupþie, ce reprezintã ame-
ninþãri grave la adresa securitãþii
naþionale. În acest sens, conside-
rãm cã vor fi afectate dosarele afla-
te în diferite faze ale justiþiei, în mod
special cele privind infracþiuni la
adresa securitãþii naþionale ºi în care
s-a cooperat cu SRI, iar instituþia
noastrã a depus eforturi umane ºi
materiale considerabile”.

Totodatã, în comunicatul de pre-
sã se precizeazã cã principalul in-

Codruþa Kovesi a declarat, la
postul de televiziune Digi24, cã este
convinsã cã “Guvernul României va
gãsi o soluþie” pentru suplimentarea
bugetului DNA, mai ales cã “anul tre-
cut DNA a indisponibilizat bunuri în
valoare de 500 milioane de euro. Am
cerut 10 milioane de euro, e o sumã
micã”. Totodatã, Laura Codruþa Ko-
vesi a spus cã lupta anticorupþie va
continua ºi cã doreºte sã îºi conti-
nue cariera în domeniul juridic.

„Rostul nostru e sã ne continuãm
treaba indiferent câte piedici ni se pun
sau câte legi se schimbã. Îmi doresc
sã continui activitate pe care am în-
ceput-o. Cea mai importantã realiza-
re pe care am avut-o ca ºef DNA a
fost cã am construit ºi consolidat o
echipã de procurori profesioniºti care
vor sã schimbe aceastã þarã. Sunt oa-
meni cãrora daca le dai o foaie alba ºi
le ceri sã scrie ce au fãcut pentru Ro-
mânia au ce sã scrie. Nu am
avut niciodatã planuri de a in-
tra în politicã. Nu vreau sã
candidez pentru funcþia de
preºedinte. Planul meu vizea-
zã tot o carierã în domeniul
juridic”, a declarat Codruþa
Kovesi la Digi24.

Procurorul ºef al DNA a
vorbit ºi despre propunerile
legislative care ar uºura mun-
ca procurorilor ºi despre par-
tenerii instituþionali. “Noi am
propus ca limita maximã pre-
vãzutã pentru acordurile de
vinovãþie sã fie mãritã pen-
tru a da posibilitatea procu-
rorilor DNA sã încheie mai
multe acorduri de vinovãþie.
Acest acord este verificat de
instanþe. Ar degreva ºi pro-

Reuniune de urgenþã a CSAReuniune de urgenþã a CSAReuniune de urgenþã a CSAReuniune de urgenþã a CSAReuniune de urgenþã a CSATTTTT, pe tema, pe tema, pe tema, pe tema, pe tema
deciziei CCR legatã de interceptãrideciziei CCR legatã de interceptãrideciziei CCR legatã de interceptãrideciziei CCR legatã de interceptãrideciziei CCR legatã de interceptãri

tagma „ori de alte organe specializate ale statului”
nu respectã Constituþia ºi este neclarã.

CSAT se reuneºte azi pentru a discuta
implicaþiile deciziei CCR privind

interceptãrile
Preºedintele Klaus Iohannis a convocat astãzi

o ºedinþã de urgenþã a CSAT pentru a lua în discu-
þie implicaþiile deciziei CCR privind interceptãrile,
a confirmat Administraþia Prezidenþialã pentru
Mediafax. ªeful statului va face declaraþii de presã
la finalul reuniunii. Klaus Iohannis anunþase pe 3
martie cã prima ºedinþã a Consiliului Suprem de
Apãrare a Þãrii (CSAT) va avea loc în data de 15
martie, dar data a fost devansatã.

Pe ordinea de zi ar mai putea figura chestiunea
migraþiei, având în vedere participarea premierului
Dacian Cioloº la reuniunea informalã pe aceastã
temã de la Bruxelles, întâlnirea cu secretarul gene-
ral al NATO ºi vizita la Haga.

Zgonea, despre decizia CCR:
Vom gãsi o soluþie. Nu cred cã

existã un impediment
Preºedintele Camerei Deputaþilor,

Valeriu Zgonea, a declarat, ieri, pri-
vind decizia CCR, cã Parlamentul va
gãsi soluþii pentru ca activitatea Par-
chetelor ºi a DNA sã fie în acord cu
legea, afirmând cã, dupã atentatele
din 11 septembrie, cooperarea din-
tre justiþie ºi servicii s-a intensifi-
cat. “Decizia CCR trebuie pusã în
aplicare. Întotdeauna vom gãsi so-
luþii astfel încât activitatea Parche-
telor, a DNA, sã fie cea stabilitã prin
deciziile legale. Nu cred cã existã
un impediment. Cooperarea aceas-
ta între serviciile de intelligence ºi

parchete existã peste tot în lume, nu numai în
România”, a spus Zgonea, adãugând cã Legis-
lativul, “cu calm ºi rãbdare”, va gãsi o soluþie ºi
la aceastã decizie a CCR.

Valeriu Zgonea a subliniat cã dupã atentatele
din SUA, din 11 septembrie, cooperarea dintre
justiþie ºi serviciile de intelligence a devenit “mult
mai strânsã” peste tot în lume. “Cu aceastã pro-
vocare care a venit dupã 11 septembrie toate sta-
tele au luat decizii de cooperare mult mai strânse
între sistemul de justiþie ºi sistemul de intelligen-
ce. Acest lucru genereazã securitate într-o socie-
tate, iar dacã vã uitaþi la mediul în care România
se aflã veþi vedea cã România este o oazã de se-
curitate, fapt recunoscut de toate celelalte state
care participã atât la structura euroatlanticã, cât
ºi la cea europeanã. Suntem un pilon de securita-
te, cea mai sigurã þarã din aceastã zonã, iar mode-
lele pe care le-am aplicat au fost cele care au ge-
nerat stabilitate, toleranþã ridicatã, respect”, a
susþinut Zgonea.

Reacþia SRI în cazul deciziei CCR: Decizia
are impact asupra securitãþii naþionale

Kovesi, despre suplimentarea bugetului DNA:
În 2015 noi am indisponibilizat 500 de milioane de
euro, am cerut o sumã micã, 10 milioane de euro

curorii ºi judecãtorii. Partener într-o
astfel de propunere ar putea fi Mi-
nisterul Justiþiei dar un partener foar-
te important ar fi Parlamentul. Îmi
doresc sã nu peticim Justiþia ci sã îi
oferim instrumentele de care are ne-
voie. Doar intervenþia societãþii civi-
le ne-a salvat de multe ori de a ni se
schimba competenþele. Sunt oameni
care nu îºi doresc sa ne continuãm
activitatea. Din aceºtia unii care lu-
creazã în anumite instituþii publice”,
a mai precizat procurorul ºef al DNA.

Întrebatã ce impact a avut sloga-
nul “Corupþia ucide” asupra procuro-
rilor DNA, aceasta a precizat “Credem
ºi noi foarte mult în acest slogan pen-
tru cã vedem în activitatea noastrã cât
de mult influenþeazã corupþia viaþa de
zi cu zi a cetãþeanului. Cetãþenii sunt
cei care plãtesc, prin preþul serviciilor
sau al produselor, mita care se dã pen-
tru anumite servicii.”

strument în misiunea SRI în servi-
ciul cetãþenilor este legea ºi cã “din
acest motiv, vom pune în aplicare
aceastã decizie ºi orice altã hotãrâ-
re prezentã sau viitoare a Justiþiei.
SRI va rãmâne ºi în mandatul meu o
instituþie fermã în respectarea tutu-
ror deciziilor instanþelor ºi a statu-
lui de drept” considerând cã “toate
celelalte instituþii au maturitatea ºi
responsabilitatea de a compensa
acest recul”.

Precizãrile SRI vin în contextul în
care judecãtorii Curþii Constituþiona-
le au stabilit cã articolul 142, alinea-
tul 1, din Codul de Procedurã Penalã
referitor la punerea în executare a
mandatului, este neconstituþional.
Articolul respectiv aratã cã „procu-
rorul pune în executare supraveghe-
rea 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,
considerând cã SRI nu este organ
de cercetare penalã.
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Sorin Manda a declarat cã pe-
rioada de când nu circulã tramva-
iul în Craiova este de aproape 3
ani ºi înþelege dorinþa oamenilor de
a afla când se dã drumul circula-
þiei. În plus, menþinerea vagoane-
lor în depou a alimentat ºi o serie
de zvonuri pe care directorul RAT
Craiova a dorit sã le dezmintã
punctual.

„A circulat zvonul cã tramvaiul
circulã noaptea, pe furiº. Nu se
întâmplã acest lucru, tramvaiul are
18 metri ºi 24 de tone, cred cã l-ar
fi vãzut cineva, l-ar fi pozat ºi ar fi

apãrut o pozã cu el. Din martie
2013 ºi pânã astãzi, a circulat o
singurã datã, pe 17 decembrie.
Presa a fost anunþatã ºi s-a mers
cu tramvaiul pe ºine, având Poliþia
Localã în faþã”, a spus Manda, ieri,
într-o conferinþã de presã.

Se spune cã tramvaiul nu cir-
culã deoarece nu poate sã treacã
pe pasajul suprateran, care ar fi în
pericol sã cadã. ªi acesta este tot
o informaþie falsã, spune directo-
rul, întrucât „nu este absolut nici
o problemã cu pasajul, tramvaiul a
circulat ºi înainte tot pe pasaj ºi nu
s-a întâmplat nimic”.

Calea de rulare
este corespunzãtoare

O altã supoziþie este cã toatã
calea de rulare a fost realizatã gre-
ºit, în sensul cã distanþa între roþi-
le tramvaiului ar fi mai mare sau
mai micã decât distanþa între ºine.
„Nu este aºa, pe 17 decembrie
tramvaiul a plecat din depou ºi s-a
întors fãrã sã deraieze. ªi-a urmat
cursul normal pânã la Ford ºi nu a
fost o astfel de problemã. A întors
o datã la Ford ºi la podul lui Elec-
tro”, a mai declarat Manda.

Întrebatã încã o datã dacã este
sigurã de modul cum se prezintã
tehnic calea de rulare, conducerea
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Cele 13 tramvaie modernizate ale RAT Craio-

va vor fi repuse pe ºine în ziua de 31 martie.
Data a fost avansatã de directorul societãþii,
Sorin Manda, dupã o discuþie comunã cu repre-
zentanþii Primãriei Craiova ºi ai constructorului
Martin Rose. „Nu mi-am asumat pânã acum o
datã fixã, dar aceasta este o datã pe care am
comunicat-o ºi Primãriei, ºi liderului de asocie-
re, ºi celor de la patrimoniu. Sper ca toate lu-
crurile sã meargã bine ºi sã se poatã face recep-
þia”, a menþionat directorul RAT Craiova.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

societãþii a rãspuns cã nu va pune
nici un fel de probleme din acest
punct de vedere.

Directorul tehnic al societãþii,
Marcel Tãnãsescu, a precizat cã
ecartamentul cãii de rulare din Cra-
iova respectã standardul european,
având o dimensiune de 1.435 de
mm, ecartamentul fiind distanþa
dintre douã roþi ale aceleiaºi osii.

Macazurile nu pun probleme
O altã explicaþie ar fi cã tram-

vaiul nu circulã deoarece nu poate
sã iasã din depou din cauza maca-

zurilor nefuncþionale de la Peco
Severinului. „Dacã pe 17 decem-
brie au funcþionat, nu e nici o pro-
blemã sã funcþioneze ºi atunci când
se va da drumul la tramvai. Le-am
avut prinse în bugetul de investiþii
ºi le vom schimba în perioada ur-
mãtoare”, a afirmat Sorin Manda.

Se mai speculeazã cã societa-
tea nu poate sã scoatã tramvaiul
pe ºine deoarece nu a obþinut avi-
zul de la Autoritatea Feroviarã Ro-
mânã. Sorin Manda a explicat cã
acest zvon a circulat pe Facebo-

ok ºi cã RAT Craiova s-a intere-
sat, în mai multe rânduri, despre
acest lucru.

„Le-am spus ce modificãri am
fãcut la tramvaie ºi ne-au rãspuns
cã avem posibilitatea sã ne luãm
avize, dar cã nu este o obligaþie.
Am scris a doua oarã ºi ne-au rãs-
puns acum trei zile cã, în confor-
mitate cu Legea nr. 92 privind ser-
viciile de transport public local, la
art. 20, AFR are atribuþii legate
doar pentru transportul cu trenul
sau metroul, dar cã legea se aflã
în procedurã de modificare la Mi-
nisterul Dezvoltãrii ºi probabil va
cuprinde ºi reglementãri privind
transportul urban pe ºine cu tram-
vaiul. Deci transportul cu tram-
vaiul nu este acoperit de legislaþia
în vigoare ºi nu putem fi con-
strânºi sã ne supunem aceloraºi
reguli ale transportului feroviar pe
calea feratã”.

Motivul real: firul de alimentare
Motivul real este cã firul de

contact, care alimenteazã tramva-
iul, deºi este funcþionat, nu a fost
recepþionat. Directorul Manda a
explicat cã proiectul, fiind foarte
mare, s-a scos la licitaþie pe douã

loturi. Primul a fost reabilitarea
cãii de rulare, care s-a recepþio-
nat în luna august 2015 ºi a fost
trecutã în patrimoniul public al
municipiul Craiova printr-o hotã-
râre a CLM Craiova. Lotul II a
fost firul de contact al tramvaiu-
lui, împreunã cu reabilitarea strã-
zii Calea Bucureºti.

„Acest lot II nu a fost finalizat,
urmeazã sã se finalizeze în perioa-
da urmãtoare ºi nici nu s-a recep-
þionat. Dupã ce noi ne-am reor-
ganizat ca ºi societate comercia-
lã, am scris constructorului ºi l-
am întrebat dacã, pe aceastã pe-
rioadã, putem sã facem ºi noi pro-
be tehnologice cu toate cele 13
tramvaie modernizate, astfel încât
vatmanii sã îºi recapete abilitãþile
ºi sã nu punem în pericol sigu-
ranþa cetãþenilor. Cei de la Martin
Rose ne-au rãspuns sã facem re-
cepþia parþialã doar pentru firul de
contact. ADR-ul nu a fost de acord
cu recepþia parþialã doar pentru
firul de contact”.

Al doilea scenariu a fost ca
RAT Craiova sã facã o comandã
de probe, contracost, construc-
torului Martin Rose, dar banii
erau prea mulþi.

Probele tehnice vor fi fãcute
între 24 ºi 31 martie

Între 24 ºi 31 martie, de la data
recepþiei ºi pânã la preluarea în
concesiune a firului de contact,
conducerea RAT Craiova SRL in-
tenþioneazã sã facã un protocol cu
Primãria Craiova pentru efectua-
rea probelor tehnice la tramvai.

„Din datele pe care le avem de
la primãrie, cel mai posibil pânã pe
24 martie se face recepþia finalã a
proiectului cu reabilitarea strãzii
Calea Bucureºti ºi a firului de con-
tact, urmând ca în ºedinþa CL de
pe 31 martie sã fie trecutã în patri-
moniul municipiului Craiova ºi sã
ne fie concesionatã nouã. Între 24
ºi 31 martie, tramvaiul va circula
pe timpul nopþii, ca sã nu derutãm
cãlãtorii ºi sã nu încurcãm circu-
laþia. Vrem sã rulãm cele 12 tram-
vaie modernizate ºi toþi vatmanii
pentru a-ºi recãpãta abilitãþile”, a
explicat Sorin Manda.

Cu banii oferiþi de municipali-
tate, RAT Craiova va cumpãra 15
instalaþii de aer condiþionat care
vor fi montate pe tramvaie. De
asemenea, tramvaiele vor fi dota-
te cu wireless.
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Magistraþii Tribunalului Dolj au
decis, ieri, sã amâne procesul in-
ginerului George ªtefan Moþãþea-
nu, angajat al Companiei de Apã
Oltenia, arestat preventiv în luna
iulie 2015 ºi plasat sub control ju-
diciar în septembrie, dupã ce a fost
prins cu 1.000 de euro ºpagã. In-
stanþa a stabilit urmãtorul termen
pe 7 aprilie a.c., pentru adminis-
trarea probelor din dosar.

Reamintim cã, potrivit procuro-
rilor Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, în a doua jumãtate a
lunii februarie 2015, George ªte-

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, marþi,
8 martie, seara, în jurul orei 20.45, poliþiºtii
Postului de Poliþie Galicea Mare au fost se-
sizaþi telefonic de Iustin Cioacã, de 33 de
ani, din localitate, cu privire la faptul cã, în
timp ce se afla la locuinþa sa, l-a agresat fi-
zic pe Marian V., de 32 de ani, din aceeaºi
localitate. La faþa locului au ajuns poliþiºtii
Secþiei 6 Poliþie Ruralã Giubega ºi ai Postu-
lui de Poliþie Galicea Mare, care au stabilit
cã, în aceeaºi searã, agresorul ºi victima s-
au întâlnit la locuinþa celui dintâi, unde s-au
apucat sã consume bãuturi alcoolice. La un
moment dat spiritele s-au „încins”, între

Judecãtorii Tribunalului Dolj au respins,
miercuri, ca nefondatã, contestaþia formu-
latã de craioveanul Bogdan Dane împotriva
hotãrârii Judecãtoriei Craiova prin care i s-
au respins cererile de revocare ºi de înlo-
cuire a mãsurii arestãrii preventive cu mã-
sura arestului la domiciliu, fiind menþinut în
arest preventiv: „Respinge contestaþia for-
mulatã de inculpatul Dane Bogdan împo-
triva încheierii din data de 01.03.2016 a
Judecãtoriei Craiova. Definitivã. Pronun-
þatã în ºedinþa publicã din 09.03.2016”, se
aratã în încheierea de ºedinþã a instanþei.

Reamintim cã, potrivit IPJ Dolj, pe 9 ia-
nuarie 2016, o echipã de poliþiºti ai Secþiei 2
Craiova l-a depistat în trafic, pe bulevardul
„1 Mai”, pe Bogdan Dane, de 34 de ani, din
Craiova, în timp ce conducea un autoturism
marca Citroen, deºi are dreptul de a condu-
ce suspendat din data de 15 martie 2015.

Procesul inginerului de la Compania de ApãProcesul inginerului de la Compania de ApãProcesul inginerului de la Compania de ApãProcesul inginerului de la Compania de ApãProcesul inginerului de la Compania de Apã
prins cu ºpagã, amânat de magistraþiprins cu ºpagã, amânat de magistraþiprins cu ºpagã, amânat de magistraþiprins cu ºpagã, amânat de magistraþiprins cu ºpagã, amânat de magistraþi

Magistraþii Tribunalului Dolj au amânat, ieri, procesul
lui George ªtefan Moþãþeanu, inginerul Companiei de
Apã Oltenia prins, anul trecut, în flagrant, cu 1.000 de
euro ºpagã pe care o ceruse administratorului unei socie-
tãþi pentru a-i elibera un aviz. Instanþa a stabilit termen
pe 7 aprilie a.c., pentru administrarea probelor.

fan Moþãþeanu, inginer în cadrul
Companiei de Apã Oltenia Craio-
va, i-a pretins denunþãtorului Bã-
lan Mihai, administrator al unei
societãþi comerciale din Craiova,
suma de 1.000 euro pentru aviza-
rea favorabilã a fiºei tehnice nece-
sare emiterii autorizaþiei de con-
struire privind edificarea unor con-
strucþii cu destinaþie comercialã
(douã chioºcuri), pe un teren fo-
losit de denunþãtor în baza unui
contract de comodat, situat în Cra-
iova. Administratorul nu i-a dat
banii la momentul respectiv, însã

nici n-a reuºit sã obþinã avizele ºi,
întrucât începuse sã intre în crizã
de timp, în luna iunie l-a denunþat
pe Moþãþeanu. Pe 18 iunie s-a con-
stituit dosar la Parchetul de pe lân-
gã Tribunalul Dolj, procurorii îm-
preunã cu ofiþerii Serviciului Jude-
þean Anticorupþie Dolj ºi cu supor-
tul de specialitate al SRI Dolj au
stabilit cã cele povestite de denun-
þãtor se confirmã, astfel cã a fost
pus la cale flagrantul. Joi, 23 iulie
2015, denunþãtorul ºi inginerul
Companiei de Apã Oltenia s-au în-
tâlnit la o terasã din centrul muni-
cipiului Craiova ºi, dupã ce aºtep-
tase degeaba luni de zile, Moþãþea-
nu s-a arãtat dispus sã-i remitã
denunþãtorului avizul favorabil din
partea C.A.O. Craiova, chiar din
seara zilei de 23.07.2015, fiind
motivat de perspectiva primirii su-
mei de 1.000 euro solicitatã ante-

rior. Dupã ce a încasat ºpaga,
George ªtefan Moþãþeanu a fost
„sãltat” ºi dus la sediul Parchetului
pentru audieri, a fost reþinut pen-

tru 24 de ore, iar o zi mai târziu a
fost arestat preventiv, fiind plasat
sub control judiciar pe 16 septem-
brie a.c.
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Un bãrbat de 33 de ani, din
comuna Galicea Mare, a fost
reþinut în cursul zilei de miercuri
pentru douã infracþiuni de loviri ºi
alte violenþe ºi una de conducere
fãrã permis. Oamenii legii spun cã
bãrbatul a agresat doi localnici ºi a
condus un autoturism pe drumurile
publice, deºi nu are permis.

Cioacã ºi Marian V. izbucnind un conflict
spontan. Cioacã l-a lovit cu pumnii pe par-
tenerul sãu de pahar, în urma agresiunii vic-
tima fiind transportatã la spital pentru acor-
darea de îngrijiri medicale. A doua zi, mier-
curi, 9 martie, prin extinderea cercetãrilor
efectuate, poliþiºtii Secþiei 6 Poliþie Ruralã
Giubega au mai stabilit faptul cã, pe 1 mar-
tie a.c., în jurul orei 23.30, în ciuda faptului
cã nu poseda permis de conducere, Iustin
Cioacã a condus un autoturism, pe DJ 561
G, în localitatea Galicea Mare, ºi l-a agresat
fizic pe Gabriel I., de 51 de ani, din localita-
te, producându-i leziuni care au necesitat
pentru vindecare 3-4 zile îngrijiri medicale,
conform certificatului medico-legal. Anche-
tatorii au dispus începerea urmãririi penale
faþã de Iustin Cioacã pentru sãvârºirea in-
fracþiunilor de conducere fãrã permis ºi lo-
viri sau alte violenþe. „Doljeanul a fost reþi-
nut pentru 24 ore, fiind introdus în arestul
I.P.J. Dolj, urmând sã fie prezentat Parche-
tului de pe lângã Judecãtoria Bãileºti ºi in-
stanþei de judecatã cu propunere de arestare
preventivã”, ne-a declarat subcomisar Alin
Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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Bogdan Dane,
craioveanul de
34 de ani,
arestat în ianua-
rie pentru cinci
infracþiuni de
conducere cu
permisul sus-
pendat ºi sub
influenþa bãutu-
rilor alcoolice,
toate comise în
perioada terme-
nului de încerca-
re, mai stã o
lunã dupã gratii.
Judecãtoria
Craiova i-a respins cererile de
revocare ºi înlocuire a arestã-
rii preventive, hotãrârea rãmâ-
nând definitivã miercuri, 9
martie a.c., la Tribunalul Dolj.

De asemenea, acesta se afla sub influenþa
bãuturilor alcoolice ºi, întrucât a refuzat tes-
tarea cu etilotestul, a fost condus la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, unde i-
au fost recoltate probe biologice. Pe 13 ia-
nuarie a.c. oamenii legii au primit rezultatele
de la Institutul de Medicina Legalã Craiova
conform cãrora bãrbatul avea în sânge o îm-
bibaþie alcoolicã de 1,90 g/l.

Prin extinderea investigaþiilor, poliþiºtii
craioveni au mai stabilit cã Bogdan Dane,
care este în perioada termenului de încer-
care dupã ce a fost condamnat la închi-
soare cu suspendare pentru trafic de dro-
guri de risc, în perioada iulie 2015 – ianua-
rie 2016, a mai fost depistat de patru ori
conducându-ºi autoturismul pe drumurile
publice deºi are permisul suspendat. Cele
cinci dosare penale au fost reunite ºi s-a
pus în miºcare acþiunea penalã faþã de cra-
iovean pentru sãvârºirea infracþiunilor de
conducere pe drumurile publice a unui au-
toturism având dreptul de a conduce sus-
pendat (5 infracþiuni) ºi sub influenþa bãu-
turilor alcoolice, pe 13 ianuarie a.c. fiind
arestat preventiv pentru 30 de zile, mãsurã
care a fost prelungitã ulterior.
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MIRCEA CANÞÃR

De cum treci podul peste Jiul
învolburat, cu albia lui revãrsa-
tã în aceste zile, la vreo 5 km
de vãrsarea în Dunãre, te pri-
meºte bãtrâna pepinierã silvicã
de la Zãvalul de Dolj, pe al cã-
rui act de identitate se poate citi
anul 1964. N-o poþi ocoli cu
privirea, oricât te-ai putea cre-
de rãpus de singurãtate. Este
cea mai veche din pãrþile locu-
lui, deþine în administrare acum
doar 55 de hectare, dar a avut
vreo 70 la înfiinþare, cu rostul
ei bine definit: producerea de
material sãditor din toate spe-
ciile silvice ºi dendrologice pen-
tru înfiinþarea de noi pãduri, pe
terenuri neproductive, ºi perde-

le de protecþie, completarea de
goluri sau chiar crearea de spa-
þii verzi. Are toatã dotarea ne-
cesarã, inclusiv un sistem de iri-
gat pus la punct, cu puþuri fo-
rate la nu mare adâncime, ºi un
bazin de 300 metri cubi, în care
apa se preîncãlzeºte. Marius
Ivãnuº, inginerul care o mana-
geriazã, de ani buni, bãrbat în
puterea vieþii, are vechime în
branºã ºi socoteºte o datã 13
ani, mai adaugã 4, apoi încã 2,
dar ºi vocaþie pentru a fi ceea
ce este. Pepiniera de la Zãval
produce acum 1,5 milioane pu-
ieþi pe an – a produs ºi 5-6 mi-
lioane, în alte momente mai
bune ale ei –, are un contract

teafãr cu Vidinul, de o vreme, ºi
îºi reaºeazã mereu sortimentul de
specii în funcþie de solicitãri, mai
nou, cãutare având specia de
salcâm “Oltenica”, recomanda-
tã prin vigoare, vitezã de creº-
tere, calitãþi melifere º.a.m.d. Nu
orice silvicultor are rãbdarea de
a lucra la o pepinierã, cu migã-
loasele ei operaþiuni specifice,
dar Marius Ivãnuº s-a luat cu
munca de-a dreptul, dupã ce a
fost tentat în urmã cu puþini ani
de o experienþã insolitã în admi-
nistraþia publicã localã. Abando-
natã, la Dãbuleni, fãrã regrete.
ªi în acest început de primãva-
rã, lucrurile aici, rând pe rând,
se cer descoperite. Înainte de

toate se trebãluieºte. Chiar dacã
a plouat deunãzi ºi cerul rãmâne
ameninþãtor, oamenii pepinierei
îºi gãsesc de lucru în trilurile con-
certului pãsãrelelor din pãdurea
învecinatã. Primãvara mijeºte
de-a binelea, mugurii umflaþi gata
sã plesneascã încã pregetã în
prospeþimea inefabilã a unei ge-
neze. Satul Zãval aparþine de
comuna Gighera, pepiniera cu
acelaºi nume, þine administrativ
de comuna Ostroveni. Se poa-
te zâmbi la acest paradox, dar
oamenii s-au obiºnuit cu el. Fiu
de silvicultori, Silviu Nuþã, direc-
torul Direcþiei Silvice Dolj, care
ne însoþeºte, ne relateazã o coin-
cidenþã chiar agreabilã: timp de

17 ani, mama lui, inginera Elena
Nuþã, a fost ºefa pepinierei de la
Zãval. Întreaga lui copilãrie este
legatã, într-un fel, de aceste lo-
curi, iar nucul falnic de 40 de ani,
plantat chiar de el, depune mãr-
turie. Un nuc viguros care nu
se sinchiseºte deloc de compa-
nia mai puþin fireascã a specii-
lor silvice, de nu la mare dis-
tanþã. Alte amintiri nu mai în-
cap în povestea de faþã ºi ploaia
abia acum limpezeºte inclusiv
sunetele care ne picurã în ure-
che, seduºi de frumuseþea pã-
durii Zãvalului. Se spune cea
mai frumoasã din pãrþile locu-
lui, cântatã ºi rãscântatã de in-
spiraþi soliºti autohtoni.

Doljul trage dupã el consecin-
þele distrugerii sectoarelor produc-
tive. Astfel, dacã luãm în conside-
rare ºi o analizã a Comisiei Naþio-
nale de Prognozã, cel mai slab
avans din þarã al numãrului de sa-
lariaþi se va consemna la Vâlcea ºi
Dolj, unde numãrul lor va creºte
cu mai puþin de un procent.

În luna ianuarie 2016, câºtigul
salarial mediu nominal brut a fost
de 2.688 lei, cu 8,3% mai mic
decât în luna decembrie 2015.
Câºtigul salarial mediu nominal
net a fost de 1.943 lei, în scãde-
re faþã de luna precedentã cu 171
lei ( 8,1%). Valorile cele mai mari
ale câºtigului salarial mediu no-
minal net s au înregistrat în acti-
vitãþi de servicii în tehnologia in-
formaþiei, inclusiv activitãþi de
servicii informatice – 5.113 lei,
iar cele mai mici în hoteluri ºi re-
staurante – 1.163 lei.

Indicele câºtigului salarial,
în scãdere

Comparativ cu luna ianuarie a
anului precedent, câºtigul salarial
mediu nominal net a crescut cu
11,7%. Indicele câºtigului salarial
real faþã de aceeaºi perioadã a anu-
lui precedent a fost de 114,1%. De
precizat cã acesta a fost calculat
ca raport între indicele câºtigului
salarial nominal net ºi indicele pre-
þurilor de consum. Indicele câºti-

În ultimii 25 de ani am pierdut peste 100.000 de suflete
Doljul a ieºit la pensie! Are 143.840 deDoljul a ieºit la pensie! Are 143.840 deDoljul a ieºit la pensie! Are 143.840 deDoljul a ieºit la pensie! Are 143.840 deDoljul a ieºit la pensie! Are 143.840 de

angajaþi la 204.814 de pensionari ºi ºomeri!angajaþi la 204.814 de pensionari ºi ºomeri!angajaþi la 204.814 de pensionari ºi ºomeri!angajaþi la 204.814 de pensionari ºi ºomeri!angajaþi la 204.814 de pensionari ºi ºomeri!
Potrivit statisticienilor doljeni, unele din-

tre cele mai mari salarii nete sunt cele obþi-
nute din activitãþi de servicii anexe extrac-
þiei – 4.079 lei; din fabricarea produselor de
cocserie ºi a produselor obþinute din prelu-
crarea þiþeiului – 3.900 lei; fabricarea produ-
selor de tutun – 3.581 lei ºi în producþia ºi
furnizarea de energie electricã ºi termicã,
gaze, apã caldã ºi aer condiþionat – 3.053 lei.
Cu cele mai mici salarii sunt cei din fabrica-
rea articolelor de îmbrãcãminte – 1.223 lei;
industria alimentarã – 1.308 – lei; fabrica-

rea mobilei – 1.312 lei. Câºtigul salarial me-
diu brut pe economie, în ianuarie a.c., a fost
de 2.688 lei. Cum marea majoritate a sala-
riaþilor este încadratã în domenii prost re-
munerate, precum comerþ, sector alimentar
ºi cel de prestãri servicii – contracte de pre-
lucrare în lohn –, nu e de mirare cã puterea
de cumpãrare este aºa de scãzutã. Sã mai
precizãm cã Doljul mai are 660.544 de locui-
tori, conform recensãmântului din 2011, cea
mai micã cifrã de la 1966 încoace. ªi trendul
este tot descrescãtor.

gului salarial real a fost de 92,6%
pentru luna ianuarie 2016, faþã de
luna precedentã. Comparativ cu
luna octombrie 1990, indicele câº-
tigului salarial real a fost de
147,7%, cu 11,7 puncte procen-
tuale mai mic faþã de cel înregis-
trat în luna decembrie 2015.

În cursul anului se înregistrea-
zã fluctuaþii ale câºtigului salarial
determinate, în principal, de acor-
darea premiilor anuale ºi a prime-
lor de sãrbãtori (decembrie, mar-
tie/aprilie). Acestea influenþeazã
creºterile sau scãderile în funcþie
de perioada în care sunt acordate,
conducând, în cele din urmã, la

estomparea fluctuaþiilor câºtigului
salarial lunar la nivelul întregului an.

Ianuarie 2016, mai sãrac
decât decembrie 2015

În luna ianuarie 2016, în ma-
joritatea activitãþilor din sectorul
economic, nivelul câºtigului sa-

larial mediu net a fost mai mic
decât în luna precedentã, ca ur-
mare a acordãrii în luna decem-
brie 2015 a primelor ocazionale
(inclusiv prime trimestriale, anua-
le sau pentru sãrbãtori), dreptu-
rilor în naturã ºi ajutoarelor bã-
neºti, plãþii sumelor din profitul
net ºi din alte fonduri (inclusiv

tichete de masã ºi tichete cadou).
De asemenea, câºtigurile sala-

riale medii nete din luna ianuarie
au fost mai mici comparativ cu
luna precedentã ca urmare a ne-
realizãrilor de producþii ori înca-
sãrilor mai mici (funcþie de con-
tracte/proiecte) sau a angajãrilor de
personal cu câºtiguri salariale mici.

Reduceri cu o treime
a salariului în multe ramuri
Cele mai mari scãderi ale câºti-

gului salarial mediu net s-au înre-
gistrat dupã cum urmeazã: cu
33,1% în silviculturã ºi exploatare
forestierã (inclusiv pescuit ºi ac-
vaculturã), respectiv cu 30,9% în
fabricarea produselor de cocserie
ºi a produselor obþinute din prelu-
crarea þiþeiului; între 20,5% ºi
29,5% în activitãþi de editare, ex-
tracþia minereurilor metalifere,
transporturi pe apã, intermedieri fi-
nanciare (cu excepþia activitãþilor
de asigurãri ºi ale fondurilor de
pensii), fabricarea hârtiei ºi a pro-
duselor din hârtie, fabricarea altor
mijloace de transport, transporturi
aeriene, tipãrirea ºi reproducerea
pe suporturi a înregistrãrilor, cer-
cetare dezvoltare. Tot scãdere
avem, între 15,0% ºi 19,5%, în
fabricarea calculatoarelor ºi a pro-
duselor electronice ºi optice, co-
lectarea ºi epurarea apelor uzate,
fabricarea produselor din tutun,
industria metalurgicã, telecomuni-
caþii, extracþia cãrbunelui superior

ºi inferior, fabricarea produselor
farmaceutice de bazã ºi a prepara-
telor farmaceutice, depozitare ºi
activitãþi auxiliare pentru transport,
alte activitãþi de servicii.

Estimãrile pe urmãtorii trei ani
sunt sumbre

Creºteri ale câºtigului salarial
mediu net faþã de luna preceden-
tã s au înregistrat în sectorul
economic doar în tranzacþii imo-
biliare (+2,6%), activitãþi de ser-
vicii în tehnologia informaþiei (in-
clusiv activitãþi de servicii infor-
matice) (+0,7%) ºi au fost cau-
zate în principal de acordarea de
prime ocazionale ºi realizarea de
producþii ori încasãri mai mari
(funcþie de contracte). În secto-
rul bugetar s au înregistrat scã-
deri ale câºtigului salarial mediu
net faþã de luna precedentã în
învãþãmânt ( 1,9%), respectiv în
administraþia publicã ( 1,4%). În
sãnãtate ºi asistenþã În estimarea
Comisiei Naþionale de Prognozã,
câºtigul salarial mediu net lunar
pe economie va fi de 2.106 lei în
2017, 2.218 lei în 2018 ºi 2.333
lei în 2019. Din nefericire, ves-
tea proastã oferitã de aceeaºi
Comisie este cã, preþurile de con-
sum vor înregistra o creºtere în
acest an cu 1,8%, anul viitor cu
2,5% iar în 2018 cu 2,3%, pen-
tru ca anul 2019 sã aducã o creº-
tere a preþurilor cu 2,2%.

VALENTIN CEAUªESCU
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Prim-viceguvernatorul Florin
Georgescu considerã cã evoluþiile
economice interne ºi externe, pre-
cum ºi propunerea unor legi noi pot
aduce atingere stabilitãþii financia-
re, în general, ºi sectorului bancar,
în special. „Când constatã aseme-
nea evoluþii riscante, precum ºi la
solicitarea instituþiilor abilitate ale sta-
tului, Banca Naionalã a României are
competenþa ºi obligaþia de a informa
Parlamentul, Preºedinþia, Guvernul
ºi alte autoritãþi. România a dobân-
dit încã din anul 2003 statutul de eco-
nomie de piaþã funcþionalã....”, a
spus reprezentantul BNR.

„Se impun câteva amendamen-
te pentru a orienta sprijinul
numai cãtre cetãþenii”

Florin George a  analizat în deta-
liu conþinutul proiectului Legii dã-
rii în platã, prin prisma principiilor
menþionate anterior, ºi a considerat
cã, date fiind efectele majore ale
crizei financiare internaþionale în
România, îndeosebi pentru cetãþe-
nii cu venituri modeste ºi, conco-
mitent,îndatoraþi la instituþii de cre-
dit pentru procurarea locuinþei, de-
cidenþii politici pot opta pentru sus-
þinerea acestei iniþiative legislative,
însã cu o serie de modificãri.
„Amendamentele se impun pentru
a asigura claritate ºi funcþionalitate
legii, a evita birocraþia. Totodatã, se
impun câteva amendamente pentru
a orienta sprijinul numai cãtre cetã-

Banca Naþionalã a României are ca ob-
iectiv fundamental, alãturi de asigurarea
stabilitãþii preþurilor, menþinerea stabi-
litãþii financiare a sectorului bancar.
Acest al doilea obiectiv se realizeazã prin

activitãþile de supraveghere micropru-
denþialã la nivelul fiecãrei bãnci, de re-
glementare prudenþialã ºi de supraveghe-
re macroprudenþialã realizate la nivelul
întregului sistem bancar.

þenii cu credite pentru locuinþe, a
cãror situaþie financiarã a fost se-
ver afectatã de crizã ºi care nu mai
pot plãti ratele la bãnci, excluzân-
du-i pe cei care, din motive subiec-
tive, nu mai vor sã plãteascã dato-
riile la bãnci. Forma finalã a legii
trebuie sã asigure menþinerea sta-
bilitãþii financiare în România. Pen-
tru a se înþelege exact ºi a se evita
confuziile în privinþa Legii dãrii în
platã se impune menþionat, de la bun
început, cã actul normativ nu re-
prezintã o lege economicã, aºa cum
afirmã unii dintre susþinãtorii iniþia-
tivei. Existã o diferenþã fundamen-
talã, de esenþã între legile economi-
ce ºi legile juridice”, susþine prim-
viceguvernatorul BNR într-o opi-
nie postatã pe site-ul BNR.

„Printr-o lege specialã
ca aceea a dãrii în
platã se poate reechi-
libra un contract”

Legea dãrii în platã este
o lege juridicã cu un pro-
nunþat caracter social, în-
cadrându-se în domeniul
economico-financiar. Flo-
rin Georgescu mai susþi-
ne în opinia sa cã aproba-
rea unei asemenea legi ar
dovedi voinþa subiectivã a
factorului politic de a in-
troduce o derogare de la
prevederile Codului Civil,
care stabileºte în mod

ferm relaþiile civile ºi comerciale
dintre persoanele fizice ºi juridice.
„Codul Civil este legea care trans-

pune în legislaþia curentã dreptul
constituþional de proprietate, care
are ca o componentã importantã
dreptul de creanþã. Printr-o lege spe-
cialã, cum este cea a dãrii în platã,
nu se poate aduce atingere dreptu-
lui de proprietate, statuat prin art.
44 din Constituþia României, nici

principiului libertãþii contractuale ºi
nici celui care reglementeazã con-
tractul drept „legea pãrþilor”. Printr-
o lege specialã ca aceea a dãrii în
platã se poate reechilibra un con-
tract,în condiþiile în care executa-
rea acestuia a devenit excesiv de
oneroasã pentru debitor, din cauza
unor circumstanþe excepþionale,
cum ar fi degradarea stãrii materia-
le a acestuia, care poate justifica asi-
gurarea unei protecþii suplimentare
a debitorului. Dar aceastã recalibra-
re a contractului trebuie sã respec-
te garanþiile constituþionale atât ale
creditorului, câtþi ale debitorului, in-
clusiv manifestarea acordului de
voinþã al pãrþilor”.

MARGA BULUGEAN

• În urmã cu câteva zile, Senatul
României a aprobat amendamentul
privind plafonul de credit la nivelul
a 150.000 de euro, având ca garanþie
ipoteca asupra unui bun imobil cu
destinaþia de locuinþã.

Eurodeputatului Victor Boºtina-
ru considerã cã nu existã o soluþie
la problema migraþiei fãrã o coo-
perare strânsã cu Turcia ºi în ace-
laºi timp, nu cred cã termenii dis-
cuþiei de luni sunt corecþi ºi opor-
tuni. „Se pare cã ne-am concen-
trat atât de mult pentru a reduce
fluxul de migranþi spre Europa,
încât am trecut peste dreptul in-
ternaþional ºi drepturile omului.

Rezultatele summit-ului UE – Turcia,
dezbãtute la Strasbourg

Plenul Parlamentului European reunit la
Strasbourg a gãzduit, zilele trecute, o dezbatere
privind rezultatele summit-ului UE – Turcia ºi

reuniunii informale a membrilor Consiliului
European de luni, 7 martie. Eurodeputatul Victor
Boºtinaru, vicepreºedintele Grupului S&D din

Parlamentul European pentru politicã externã, a
criticat premisele discuþiilor de la reuniunea

informalã, calificându-le ca inoportune, incorecte
ºi care tind sã fie în afara dreptului internaþional.

În intervalul 10 martie – 8
aprilie 2016 se va desfãºura
sesiunea de depunere a Strategii-
lor de Dezvoltare Localã (SDL)
aferente Mãsurii 19 – Dezvolta-
rea localã LEADER, din cadrul
Programului Naþional de Dezvol-
tare Ruralã 2014-2020. Mãsura
19 – Dezvoltarea localã LEADER

De ieri, peste o jumãtate
de miliard de euro, disponibil

prin programul LEADER

Turcia ar trebui sã
ne uneascã în rãs-
punderea noastrã
comunã faþã de o
problemã foarte
dificilã. Acestea fi-
ind spuse, Turcia
trebuie sã facã

faþã unor serioase probleme puse
de refugiaþii irakieni ºi sirieni. Sunt
bucuros cã s-au luat deja mãsuri
pentru contracararea operaþiunilor
traficanþilor de fiinþe umane”, a
subliniat parlamentarul european.

„Turcia este de asemenea
o þarã candidatã...”

 Boºtinaru a vorbit ºi de statu-
tul de þarã candidat la UE al Tur-

ciei. „Turcia este de asemenea o
þarã candidatã. Salut faptul cã pro-
cesul de aderare a fost repornit ºi
cer deschiderea unor noi capitole
pentru aderare. Dar, criza refugia-
þilor trebuie sã fie tratatã separat,
cu maximã urgenþã, iar fiecãrei
problemã sã-i fie atribuite instru-
mentele care sunt adecvate. Aici,
inclusiv Comisia Europeanã trebuie
sã facã o distincþie, pentru cã ºi eu
condamn atacurile Turciei asupra
publicaþiei Zaman din zilele trecu-
te. În acelaºi timp, Turcia trebuie
sã respecte armistiþiul din Siria ºi
sã reia procesul de pace cu kurzii”
a conchis eurodeputatul Victor Boº-
tinaru în intervenþia sa.

MARGA BULUGEAN

are o alocare
financiarã totalã
de 563.516.557
euro. Strategiile
de Dezvoltare
Localã sunt
întocmite de
Grupurile de
Acþiune Localã
(GAL) potenþiale/
existente, parte-
neriate privat-
publice, în baza
analizei nevoilor
ºi prioritãþilor
specifice terito-
riului acoperit de
parteneriat.
Ghidul solicitan-

tului pentru Participarea la
Selecþia Strategiilor de Dezvolta-
re Localã este publicat pe pagina
de internet a Ministerului Agricul-
turii ºi Dezvoltãrii Rurale ºi a
Agenþiei pentru Finanþarea
Investiþiilor Rurale www.madr.ro
ºi www.afir.info.

VALENTIN CEAUªESCU
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În ciuda multor voci discordante care
nu garanteazã existenþa unui sistem demo-
cratic real în România de astãzi, nu cred
cã li s-ar putea acorda nici mãcar o mini-
mã marjã de creditare. Chiar ºi în cazul unor
campanii jurnalistice – îndeosebi ivite în
ograda unor trusturi de presã ori de televi-
ziune cu mari pretenþii de audiþie ºi de presti-
giu -, acuza lipsei democraþiei nu substitu-
ie cadrul unei rãfuieli, chiar ºi când se re-
curge la un amestec de raþiuni legitime cu
unele de o subiectivitate alarmantã.

În realitate, existã, totuºi, un clivaj – din
nefericire din ce în ce mai consistent – în
interiorul sistemului democratic între ceea
ce am putea  numi gradul tot mai larg de
ofertã (a actului democratic în substanþa
sa organicã) ºi potenþarea celui de deficit.
Ca ºi în cazul libertãþii, în forma de cate-
gorie intrinsecã a democraþiei, ºi în cazul
în speþã asistãm la o bulversare a orizontu-
lui de aºteptare care transcende, în praxiul
social, funcþionarea sistemului în ansam-
blul sãu. Cineva, de prin Vestul considerat
etalon, observa recent într-o paginã a unui
titrat cotidian, fenomenul diminuãrii votan-

Democraþia – între ofertã ºi deficitDemocraþia – între ofertã ºi deficitDemocraþia – între ofertã ºi deficitDemocraþia – între ofertã ºi deficitDemocraþia – între ofertã ºi deficit
þilor, coroborat cu ºubrezirea formaþiuni-
lor politice ºi cu cvasi-dispariþia sindicate-
lor, toate cândva, în vremuri girate cu mai
puþine pretenþii la sisteme democratice per-
formante ºi deschise. Un fenomen, cel in-
vocat, care ar explica crearea unui alt cli-
vaj (o veritabilã rupturã) între cetãþeni ºi
instituþii. În alþi termeni, e vorba de o rup-
turã între „Þara realã” (Societatea realã”)
ºi „Þara legalã” („Societatea legalã”), uzând,
astfel, noþiuni specifice veacului al XIX-
lea, în avangarda democraþiilor în curs, pe
urmele unor maeºtri ai gândirii, de la Kant
ºi Hegel pânã la Marx.

Adevãrul – sau adevãrurile, referindu-ne
la cele neutralizate ca „mãrunte”, cum se
ºi întâmplã în mod curent – cel mai verifi-
cabil consistã însã în cu totul altã parte
decât într-un posibil deficit al democraþiei
ca atare. Chiar ºi dincolo de limitele aces-
teia din urmã, acelea organice, prin care se
supun axiomei absenþei, natural legitimate,
de orice condiþie uman-socialã, perfecþiu-
nii într-o stare aºa-zicând purã.

Prin urmare, explicaþia trebuie cãutatã în
altfel de limite care þin de o cazuisticã a

societãþii în mersul sãu globalizant spre ceva
încã tot greu de definit: este vorba de o
crizã de naturã instituþionalã, la nivel ma-
cro- ºi micro-social: cum orice instituþie
reclamã nevoia unei concentrãri de puteri,
iar o probã o furnizeazã cât se poate de
convingãtor mai ales frecventele summit-
uri europene ºi mondiale la care, neputând
participa nici guvernele în integritatea lor,
ci numai ºefii acestora, soluþiile, atunci când
cu greutatea se iau, sunt departe de a se
suprapune peste cerinþele reale ale societã-
þii. Mai ales când aceste cerinþe se ivesc
odatã cu nevoile, ºi acestea servite, de noi
instituþii sub presiunea schimbãrilor de au
loc la baza structurilor sociale.

Or, tocmai la nivelul acestei puzderii de
instituþii create sub incidenþa unui plus de
democraþie (la nivel regional, judeþean, co-
munal etc. , dar ºi infrastructural, de la
ordine ºi entitãþi de format sindical la ONG-
uri cu o gamã cvasi-infinitã de finalitãþi
pretinse ºi asumate), se resimte cel mai
evident deficitul de democraþiei. Existã un
paradox, care scapã cu o vinovatã uºu-
rinþã, atenþiei noastre risipite pe cazuistici

de obicei „spumoase”, cu prizã imediatã
la auditoriu: creºterii ofertei de democra-
þie, înmulþirii partidelor ºi a altor entitãþi
cu pretenþii de reprezentativitate i se aso-
ciazã ºi o ºi mai mare nevoie de democra-
þie. Intraþi în veºmântul de actanþi ai de-
mocraþiei, cum li se tot repetã zi de zi ºi
ceas de ceas, cetãþenii sfârºesc prin a se
simþi cu adevãrat stãpâni ºi de aici ivirea
unui sentiment de slãbiciune a democra-
þiei moderne: ea devine astfel un fel de olig-
arhie corectatã de alegeri periodice ale unor
persoane cãrora li se încredinþeazã pute-
rea (o democraþie delegatã sau indirectã),
de unde consecinþa de cãutare a unor re-
medii, surogate ori alternative. În absenþa
unei democraþii participative (a se vedea
evitarea referendumurilor în democraþiile
moderne, la noi ºi în alte pãrþi), nu se ajun-
ge la o adevãratã ºi substanþialã socializa-
re a puterii. Iar când instituþiile înseºi îºi
pierd, uneori din start, garanþia de demo-
craþie cu care sunt investite, cãzând în
ispita controlului puterii de dragul aceste-
ia, atunci democraþia însãºi îºi pierde unele
dintre temeiurile sale fondante.

În zona Calafat au fost afecta-
te de creºterea nivelurilor ºi debi-
telor suprafeþele riverane Dunãrii,
situate în zonele joase, neîndigui-
te predispuse la inundaþii – pãºuni
ºi fâneþe, pe sectorul Ciupercenii
Noi-Desa-Pisculeþ, fãrã a fi afec-
tate terenuri agricole, fondul fo-
restier, gospodãrii sau obiective
socio-economice.

Pe de altã parte, conform infor-
maþiilor transmise de Cãpitãnia
portului Bechet ºi de la Vama Be-
chet, din cauza creºterii nivelurilor
Dunãrii în punctul de trecere fron-
tierã Romania-Bulgaria, ieri, calea de
acces spre feribot era inundatã cu
o lamã continuã de apã pe o lungi-
me de 10 m, cu o lãþime de 6 m ºi o
înãlþime a lamei de apã de 12-15 cm.

Dunãrea este, de la o zi la alta, tot mai ameninþãtoare,
iar hidrologii au schimbat, în doar câteva ore, avertizarea
cod galben de inundaþii într-una de cod portocaliu. În plus,
ºi perioada în care este valabilã aceastã atenþionare a fost
prelungitã, pânã pe 18 martie a.c. Ieri, nivelurile fluviului
au continuat sã creascã atât la Calafat, cât ºi la staþia
hidrometricã Bechet.

Circulaþia se desfãºura în condiþii
normale, fãrã restricþii.

La SPET Bechet a fost inunda-
tã parcarea pentru autoturismele
angajaþilor cu o lamã continuã de
apã pe o lungime de 50 m, cu o
lãþime de 40 m ºi o înãlþime a la-
mei de apã de 15 cm.
Debitul fluviului, în creºtere

Atenþionarea cod portocaliu de
inundaþii pe Dunãre a intrat în vi-
goare ieri-dimineaþã, la ora 6.00,
ºi este valabilã pânã în data de 18
martie, la ora 18.00. Vizat este sec-
torul aval de Sistemul Hidroener-
getic ºi de Navigaþie (S.H.E.N.)
Porþile de Fier – Zimnicea de pe
raza judeþelor Mehedinþi, Dolj, Olt
ºi Teleorman.

Debitul Dunãrii la intrarea în þarã
(secþiunea Baziaº) a fost ºi ieri în
creºtere pânã la valoarea de 11.400
mc/s, situându-se la un nivel aproa-
pe dublu faþã de media multianualã
caracteristicã lunii martie (6.700
mc/s). La ora 6.00, nivelurile pe
fluviul Dunãrea, se situau cu 32 de
cm peste cota de inundaþie la sta-
þia hidrometricã din Calafat ºi cu
50 cm peste CI, la staþia hidrome-
tricã Bechet.

Nici pentru urmãtoarea perioa-
dã veºtile nu sunt bune. În inter-
valul 12–16 martie a.c., conform
prognozei elaborate de INHGA-
CNPH, debitul Dunãrii la intrarea
în þarã (secþiunea Baziaº), va fi în
creºtere pânã la valoarea de 12.000
mc/s, apoi în uºoarã scãdere pânã
la valoarea de 11.600 mc/s în ulti-
ma zi a intervalului de prognozã,
situându-se peste media multianua-
lã a lunii martie (6.700 mc/s).

Autoritãþile sunt în alertã
Sistemul de Gospodãrire a Ape-

lor (SGA) Dolj a transmis cãtre
toate primãriile riverane Dunãrii,
cãtre Prefectura judeþului Dolj ºi
ISU, o notã de atenþionare, prin
care sã se dispunã evacuarea ani-
malelor, utilajelor, depozitelor de
material lemnos ºi a altor obiective
existente în zona dig-mal, pe sec-
torul riveran fluviului.

Conducerea ABA Jiu a intrat în
dispozitiv de alertã hidrologicã în
momentul instituirii codului galben
ºi a celui portocaliu ºi a luat toate
mãsurile de monitorizare a evolu-
þiei situaþiei hidrometeorologice.

Conducerea SGA Dolj a dispus
ca formaþiile de lucru Dunãrea-
Nedeia ºi Dunãrea-Bistreþ sã  mo-
nitorizeze lucrãrile hidrotehnice cu
rol de apãrare (diguri), cât ºi zo-
nele libere riverane ale fluviului, în
special zonele critice cuprinse în

planurile de apãrare. De asemenea,
au fost verificate instalaþiile de eva-
cuare a apelor, subtraversãrile de
diguri ºi drumuri, ºi s-au luat mã-
suri pentru a preveni apariþia gri-
foanelor, a eroziunilor ºi a altor
aspecte caracteristice perioadelor
de ape mari, pe întreg teritoriul
aflat în administrarea ABA Jiu. Cu
aceastã ocazie s-a constatat cã di-
gurile au o stare tehnicã optimã,
iar în corpul acestora nu existã ero-
ziuni. Starea taluzurilor este cores-
punzãtoare ºi sunt inierbate, fãrã
galerii de rozãtoare.

Pe sectoarele neîndiguite, ABA
Jiu este pregãtitã sã acþioneze cu
formaþii de intervenþie operativã ale
SGA Dolj ºi SGA Mehedinþi, îm-
preunã cu CLSU prin Serviciile de
Voluntariat pentru Situaþii de Ur-
genþã ale localitãþilor riverane flu-
viului Dunãrea.

RADU ILICEANU
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Proiectul – „Folosirea tehnolo-
giilor mobile pentru îmbunãtãþi-
rea politicilor de includere a gru-
purilor defavorizate în sistemul de
educaþie”–a început în toamna
anului trecut, se va finaliza în 2017
ºi este în valoare de 600.000 de
euro, finanþarea Uniunii Europene
fiind de aproximativ 442.000 de
euro. Coordonator este Universi-

Ieri, la ªcoala Specialã „Sf. Mina” din
Craiova,  a avut loc deschiderea oficia-
lã a unui proiect cu finanþare europea-
nã, destinat copiilor cu dizabilitãþi, in-
stituþia de învãþãmânt fiind partener ºi
beneficiar. Universitatea din Craiova ºi
Consiliul Judeþean Dolj, alãturi de In-

spectoratul ªcolar Judeþean Dolj, au
acordat tot sprijinul, unitatea de învã-
þãmânt superior fiind parte integrantã
din program. Dupã prezentarea datelor
proiectului, un puºti în vârstã de 8 ani,
nevãzãtor, a arãtat cã talentul ºi munca
depusã nu au limite.

tatea din Plovdiv (Bulgaria), iar
parteneri sunt instituþii de învãþã-
mânt superior din Spania, Marea
Britanie ºi România, din þara noas-
trã fiind co-partener Universitatea
din Craiova.

«Mulþi spun, atunci când aud de
copii cu dizabilitãþi, cã aceºtia nu
ºtiu sã facã nimic. Îi privesc cu
reticenþã. Îi invit pe cei care sunt

neîncrezãtori sã vinã la noi ºi sã
observe cum stau lucrurile în rea-
litate. Dacã vorbim de „Sf. Mina”,
iniþial trebuia sã fim beneficiari,
alãturi de alte instituþii similare din
Bulgaria. Universitatea din Craio-
va, fiind parte în acest program,
ne-a acordat tot sprijinul ºi, cu aju-
torul Consiliului Judeþean Dolj,
care ne-a asigurat co-finanþarea, de
11.000 de euro, fãrã aceasta nea-
vând mari ºanse, am devenit ºi noi
parteneri, nu numai beneficiari», a
declarat prof. Eugenia Pascu, di-
rector al ªcolii Gimnaziale Specialã
„Sf. Mina”.

Programul poate avea
anvergurã europeanã

Proiectul este destinat copiilor
cu dizabilitãþi, care vor îmbina
metodele tradiþionale de învãþare cu
cele moderne. ªcoala „Sf. Mina”
va primi 20 de tablete performan-
te, care vor fi folosite de elevii in-
cluºi în program, însã numãrul
acestora poate creºte. Universita-
tea din Craiova va selecta grupul-
þintã, iar mijloacele de învãþare vor
fi folosite, în principal, la ºtiinþe ºi
limbi strãine. Dupã primul an, se

va face o evaluare ºi dacã rezulta-
tele sunt convingãtoare, în acest
sens speranþele fiind mari, progra-
mul va deveni operaþional în toatã
Uniunea Europeanã.

Un puºti plin de talent
Dupã prezentarea datelor tehni-

ce ale proiectului, un puºti de 8 ani
a fost adevãrata vedetã a manifes-
tãrii. În cheamã Amir, este nevã-
zãtor, dar are talente muzicale din-
colo de orice limitã. Are auz abso-
lut ºi se poate desfãºura în voie,
datoritã talentului, la pian, fluier sau
muzicuþã. „Acest copil este plin de
tot ceea ce înseamnã talent. Pã-
rinþii au avut încredere în noi ºi ne-
a lãsat sã-l pregãtim. În urmã cu
câteva luni a început, dupã simþu-
rile sale auditive, sã cânte la pian.
Apoi, a avansat la fluier ºi la muzi-
cuþã, reþineþi, fãrã studii muzicale.

Mai mult, este priceput ºi la mate-
maticã ºi m-a ºi corecta în timpul
unei lecþii. Eu explicam cã 10 este
un numãr, nu o cifrã, dar el, mi-a
spus cã nu am dreptate. Nu l-am
crezut, însã mi-a explicat cã în
limbajul Braille, cel al nevãzãtori-
lor, este altfel decât în viaþa realã.
Acum, îl aveþi în faþa dumneavoas-
trã”, a mai spus Eugenia Pascu.
ªi, þinut de mânuþã, Amir a intrat
în salã. Nici mãcar o emoþie nu se
simþea în vocea lui: „Mã numesc
Amir ºi cânt la pian , muzicuþã, flu-
ier. Vã simt cã sunteþi lângã mine.
Vã interpretez ceva la fluier ºi sper
sã vã placã”. ªi adevãrul a fost de
partea lui – asistenþa rãmânând în-
mãrmuritã. Cu inocenþa vârstei,
dar cu simþul scenei, a încheiat:
„Aºtept aplauze”! Toatã lumea s-a
conformat, deoarece nu mai era
nimic de zis.

Ieri, a avut loc ultima probã a simulãrii examenului
de Bacalaureat, cea la alegere. Au fost mai multe disci-
pline preferate de candidaþi, de aceastã datã numai din
clasa a XII-a, de la biologie, chimie ºi pânã la logicã ºi
filosofie. Prezenþa a scãzut, din nou, fiind la cota
70,28%. De asemenea, au fost înregistrate încã douã
cazuri de încercare de fraudare a examinãrii, doi elevi,
unul de la Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”
Dãbuleni (la geografie), celãlalt de la Colegiul Naþional
Pedagogic „ªtefan Velovan” Craiova (la biologie). Cea
mai mare prezenþã a fost la biologie (1.417 candidaþi),
iar cea mai puþin reprezentatã, la filosofie (7).

„În acest moment, nu putem spune care vor fi re-
zultatele la Bacalaureat, în varã, care este, din punctul
meu de vedere cel mai important examen din viaþã,
fiind cel al „maturitãþii”, dar avem speranþe cã vor fi
cel puþin bune. Suntem interesaþi, în principal, dacã

Încã doi elevi eliminaþi la simularea
Bacalaureatului, dar sunt speranþe pentru varã

vorbim de simulãri, de ceea ce s-a obþinut la clasa a
XII-a, cei din a XI-a având timp sã conºtientizeze ºi
sã se pregãteascã. Rezultatele obþinute acum le vor da
timp sã se gândeascã, iar pentru cei cu performanþe
nesatisfãcãtoare sunt în vigoare programe de pregã-
tire suplimentarã, vor urma inspecþii la instituþiile de
învãþãmânt care au probleme, vom cãuta – ºi sunt
convinsã cã vom gãsi – cãi de rezolvare, iar pãrinþii
copiilor trebuie sã ne ajute ºi, nu în ultimul rând,
parteneriatul cu Universitatea din Craiova va conti-
nua. În ceea ce priveºte disciplinele opþionale, reco-
mandãm elevilor sã meargã pe ceea ce au ales ºi sã
se pregãteascã mai bine. Sigur, în varã, pot opta pen-
tru o altã disciplinã, dar va fi foarte dificil pentru ei”,
a declarat prof.  Lavinia Elena Craioveanu, in-
spector general al ISJ Dolj ºi preºedinte al Comisiei
judeþene de Bacalaureat.

Pânã în prezent, din cele aproximativ 5.400 de locuri alocate în clasa pregãtitoa-
re, din cadrul învãþãmântului primar din Dolj, au fost ocupate mai mult de jumãtate.
„Conform datelor prezentate, dupã douã sãptãmâni de la debutul procesului de în-
scriere în clasa pregãtitoare, au fost depuse aproximativ 3.000 de cereri. Perioada
de înscriere se va încheia pe 18 martie. La Centrul Judeþean de Resurse ºi Asistenþã
Educaþionalã Dolj au fost evaluaþi psihosomatic 653 de elevi, care nu îndeplineau
vârsta de înscriere în clasa pregãtitoare ºi pentru care pãrinþii solicitau acest lucru,
12 dintre copii primind recomandarea de înscriere în ultima grupã la grãdiniþã, dar
care mai pot participa ºi la alte examinãri, pânã la începutul anului ºcolar. Dintre
unitãþile de învãþãmânt cele mai solicitate sunt Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” ºi
Colegiul Naþional Pedagogic „ªtefan Velovan”, unde sunt peste 50 de cereri în plus
la fiecare, ºi ªcolile Gimnaziale „Traian” ºi „Sf. Gheorghe”, cu câte 30 de solicitãri
suplimentare. Vom vedea, la finalizarea înscrierilor, cum se poate rezolva situaþia,
copilul fiind principalul beneficiar ”, a declarat prof. Nicuºor Cotescu (foto), in-
spector general adjunct al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

Peste jumãtate din locuri sunt, deja, solicitate
pentru clasa pregãtitoareAstãzi, Liceul de Arte „Marin So-

rescu” va fi gazda etapei zonale a
Olimpiadei Naþionale de interpretare
vocalã, instrumentalã ºi studii teore-
tice muzicale, organizatã de Inspec-
toratul ªcolar Judeþean Dolj. „Vor
participa 149 de elevi, cel mai mulþi
la pian (57) ºi la vioarã (37), din opt
judeþe – Dolj, Olt, Gorj, Mehedinþi,
Vâlcea, Argeº, Dâmboviþa ºi Praho-
va.Preºedinte de onoare al juriului este

lector univ.dr. Pavel ªopov, de la Departamentul de Arte al Facultãþii de
Litere, din cadrul Universitãþii din Craiova. Din partea zonei noastre, 16
concurenþi vor obþine calificarea la faza naþionalã, care va avea loc la
Bucureºti, în perioada 18-22 aprilie”, a precizat prof. Monica Tãnasie
(foto), inspector de Arte în cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

„Zonã” muzicalã, pentru prezenþa în finalã
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Cancelarul german An-
gela Merkel a înregistrat o
creºtere a popularitãþii sale
faþã de luna trecutã, atin-
gând cel mai mare procent
de susþinere din acest an,
dar popularitatea coaliþiei
conservatoare rãmâne ne-
schimbatã, potrivit unui
nou sondaj realizat de in-
st i tutul  de monitorizare
Forsa. Merkel ar putea ob-
þine 50% dintre voturile
alegãtorilor în cazul unor
alegeri generale ipotetice,
în timp ce contracandida-
tul sãu, Sigmar Gabriel,
din partidul Social-Demo-
crat (SPD) ar înregistra
doar un procent de 13%.
Faþã de luna trecutã, po-
pularitatea lui Merkel a
crescut cu douã procente,
în condiþiile în care sondajul este publi-
cat înainte de alegerile de duminicã or-
ganizate în trei landuri din þarã. Însã po-

Un submarin rus dotat
cu rachete nucleare s-a aflat
în largul coastelor Franþei

Forþele navale franceze au
depistat, în ianuarie, un submarin
rus dotat cu rachete nucleare în
Golful Gascogne, în largul
coastelor Franþei, afirmã surse
citate de publicaþia L’Obs. Subma-
rinul rus a fost observat de Forþele
Navale franceze, în apele internaþi-
onale ale Oceanului Atlantic, în
Golful Gascogne, situat în vestul
Franþei. Este prima datã când un
submarin rus de acest tip este
depistat în largul coastelor Franþei
de la sfârºitul Rãzboiului Rece
pânã acum. Ministerul francez al
Apãrãrii nu a dezminþit informaþiile
oferite sub protecþia anonimatului
de un oficial guvernamental. La
câteva zile dupã observarea
submarinului nuclear, nordul
Canalului Mânecii, situat între
Franþa ºi Marea Britanie, a fost
survolat de bombardiere ruse.

ONU considerã ilegale
expulzãrile colective
de imigranþi, parte a proiectului
de acord UE-Turcia

Înaltul Comisar ONU pentru
Drepturile Omului a catalogat,
ieri, drept “ilegale” expulzãrile
colective de imigranþi, mãsurã
care figureazã în proiectul de
acord dintre Ankara ºi UE, ce
prevede, în special, redirecþionarea
solicitanþilor de azil sirieni spre
Turcia, potrivit “Le Figaro”.
“Proiectul de acord între UE ºi
Turcia ridicã un anumit numãr de
preocupãri grave (...) Sunt în
special îngrijorat de posibilele
expulzãri colective ºi arbitrare,
care sunt ilegale”, a declarat Zeid
Ra’ad Al Hussein, în faþa Consi-
liului ONU pentru Drepturile
Omului, la Geneva.

Abu Omar al-Shishani,
unul din liderii reþelei ISIS,
a fost grav rãnit, dar este
în viaþã, informeazã OSDO

Abu Omar al-Shishani, liderul
militar al fialialei siriene a reþelei
teroriste Stat Islamic, a fost grav
rãnit însã este în viaþã, a infor-
mat, ieri, Observatorul Sirian
pentru Drepturile Omului, contra-
zicând informaþiile cã acesta ar fi
murit într-un raid aerian efectuat
de Statele Unite în Siria. Directo-
rul Observatorului Sirian pentru
Drepturile Omului (OSDO), Rami
Abdulrahman, a spus cã acesta a
fost grav rãnit, însã nu a murit ºi
a fost transportat la baza de
operaþiuni a reþelei Stat Islamic de
la Raqqa pentru a primi trata-
ment. “Nu a murit”, a spus
Abdulrahman. În raiduri au fost
folosite mai multe avioane cu ºi
fãrã pilot, care l-au þintit pe Abu
Omar al-Shishani în Siria, a
declarat un oficial american.
Surse citate de CNN ºi Al-Arabiya
afirmau marþi cã Abu Omar al-
Shishani, liderul militar al filialei
siriene a reþelei teroriste Stat
Islamic, probabil a murit într-un
raid aerian efectuat de Statele
Unite în Siria.

Cel puþin cinci persoane au
murit, miercuri searã, într-un
atac armat în statul american
Pennsylvania, iar autoritãþile au
lansat o amplã operaþiune de cã-
utare a atacatorilor. Patru fe-
mei ºi un bãrbat au fost împuº-
caþi mortal în timpul unei pe-
treceri organizate în curtea unei
case dintr-un cartier rezidenþi-
al al suburbiei Wilkinsburg, la
13 ki lometri  de oraºul  Pi t-
tsburgh, potrivit poliþiei din
comitatul Allegheny. Cel puþin
alte trei persoane au fost rãni-
te ºi transportate la spital, unele
aflându-se în stare criticã. Sus-

Ruta balcanicã, principalul tra-
seu parcurs de imigranþii clandes-
tini care ajung în Grecia pentru a
se îndrepta spre þãri din Europa
de Vest, va rãmâne închisã per-
manent, a declarat ministrul aus-
triac de Interne, Johanna Mikl-
Leitner, într-un interviu acordat,
ieri, ziarului german “Die Welt”.
“Poziþia mea este clarã: ruta bal-
canicã rãmâne închisã ºi va fi o
chestiune permanentã”, a decla-
rat Johanna Mikl-Leitner pentru
“Die Welt”. Ea a explicat cã o ast-
fel de “avertizare consistentã” va
descuraja imigranþii sã mai încer-
ce sã traverseze Marea Meditera-
nã din Turcia pentru a ajunge în
Grecia, plãtind sume enorme tra-
ficanþilor de persoane. Miercuri,
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Austria anunþã cã închiderea rutei balcanice
pentru imigranþi este permanentã - presã

Macedonia ºi-a închis graniþa cu
Grecia pentru imigranþii clandes-
tini dupã ce Slovenia, Croaþia ºi
Serbia au anunþat noi restricþii la
frontiere pentru imigranþi. Mii de
imigranþi au rãmas blocaþi la fron-
tiera dintre Grecia ºi Macedonia
ºi peste 1.000 se aflã într-o tabã-
rã din Macedonia la graniþa cu
Serbia. “Aceastã alianþã a raþiunii
a oferit o contribuþie decisivã la
menþinerea stabilitãþii ºi ordinii
pentru ceþãtenii europeni”, a de-
clarat ministrul austriac de Inter-
ne, referindu-se la þãrile care con-
stituie ruta balcanicã din sud-es-
tul Europei. La finalul februarie ,
Austria a impus cote zilnice pen-
tru imigranþii care permit un ma-
ximum de 3.200 de sosiri pe zi.

SUA: Cel puþin cinci
morþi, într-un atac armat

pularitatea coaliþiei conservatoare, for-
matã din Uniunea Creºtin-Democratã
(CDU) a lui Merkel ºi Uniunea Creºtin-

Socialã (CSU) a lui Horst
Seehofer, din Bavaria, a rã-
mas neschimbatã, înregis-
trând un procent de 35%, în
timp ce susþinerea faþã de
SPD a scãzut cu un procent
la  23%. Par t idul  popul is t
antiimigraþie Alternative für
Deutschland (AfD),  care ,
potrivit sondajelor, va obþi-
ne rezultate bune în alegeri-
le de duminicã organizate în
landurile Baden-Wuerttem-
berg, Renania-Palatinat, Sa-
xonia-Anhalt, a înregistrat o
creºtere în sondaje cu un
procent la 10%. Merkel a
fost criticatã, în nenumãra-
te rânduri, chiar ºi de parte-
nerii de coaliþie precum pre-
mierul Bavariei, Horst See-
hofer, pentru politica deschi-
sã faþã de imigranþi, respon-

sabilã de numãrul-record de 1,1 milioa-
ne de solicitãri de azil înregistrate în þarã
în 2015.

pecþii se aflã în libertate, fiind
cãutaþi de autoritãþi. Potrivit
locotenentului Andrew Schur-
man de la Departamentul de
Omucideri al poliþiei din comi-
tatul Allegheny, bãrbaþi înar-
maþi ar fi intrat cu forþa la pe-
trecere ºi ar fi deschis focul
asupra celor prezenþi, creând o
ambuscadã. “Am auzit cel pu-
þin 20 de focuri de armã”, a de-
clarat Kayla Alexandra, un mar-
tor. Cel puþin doi bãrbaþi sunt
implicaþi în atacul armat. Alte
instituþii media locale au anun-
þat cã ºapte sau opt persoane
au fost împuºcate.
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Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, prin

Centrul Multifuncþional Craiova
scoate la licitaþie publicã deschisã
în vederea închirierii spaþiilor dis-
ponibile (spatii depozitare subsol,
spaþiu expoziþional Etaj 1;  spaþii
birouri- etaj 2). Documentaþia ne-
cesarã se procurã de la Centrul
Multifuncþional Craiova,str. Târgu-
lui nr. 26, etaj 2, camera 211. Data
limitã pentru depunerea ofertelor
este în fiecare zi de luni, miercuri
ºi vineri pânã la orele 11.00. Licita-
þia va avea loc la Centrul  Multifunc-
þional Craiova, str. Târgului nr.26,
sãptãmânal – în fiecare zi de luni,
miercuri ºi vineri, orele 12:00, Re-
laþii suplimentare la telefon:
0765.577.711; 0769.268.690.

Consiliul local al comunei Ciu-
percenii Noi, judeþul Dolj, organi-
zeazã concurs pentru ocuparea a 2
posturi contractuale de inspector
debutant, în cadrul compartimen-
tului implementare proiecte- finan-
þare din fonduri externe,  pe durata
determinatã de 1 an. Concurentii
trebuie sã îndeplineascã cumulativ
urmãtoarele condiþii prevazute in
HG 286/2011: - Studii  universitare
de licenþã, absolvite cu diplomã,
respectiv studii superioare de lun-
gã duratã, absolvite cu diplomã de
licenþã  sau echivalentã. Concursul
se organizeazã la sediul Primãriei
Ciupercenii Noi, judeþul Dolj, stra-
da Dunãrii, nr. 2, în data de  28 mar-
tie 2016, ora 11,00, proba scrisã ºi
în data de 30  martie  2016, ora 11,00
interviul. Dosarele de înscriere la
concurs se vor depune la sediul
primãriei în maxim 5 zile de la pu-
blicarea ºi trebuie sã conþinã docu-
mentele, prevãzute în HG 286/2011.
Condiþiile de participare la concurs,
bibliografia stabilitã ºi alte relaþii
suplimentare se pot obþine la sediul
primãriei sau la tel. 0251321002.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Regulamentul de organizare
ºi desfãºurare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante sau tem porar
vacante corespunzãtoare funcþiilor din aparatul de specialitate al Consiliului
Judeþean Dolj,  precum ºi din cadrul instituþiilor din subordinea Consiliului
Judeþean Dolj, aprobat prin Dispoziþia Preºedintelui Consiliului Judeþean Dolj
nr. 613/2015, întocmit în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu mo-
didicãrile ºi completãrile ulterioare, Consiliul Judeþean Dolj organizeazã con-
curs, la sediul din Craiova, Calea Unirii, nr.19, pentru ocuparea unui post va-
cant de conducere în regim contractual pe perioadã nedeterminatã de di-
rector în cadrul Centrului Medico Social Brabova.

Concursul va consta în 3 etape succesive, dupã cum urmeazã:
- selecþia dosarelor de în scriere;
- proba scrisã  - 05.04.2016, ora 10,oo;
- proba de interviu – data si ora susþinerii probei de interviu se afiºeazã odatã cu

rezultatele probei scrise.
Potrivit art.3 din acelaºi Regulament, în vederea participãrii la concurs, candidaþii

trebuie sã îndeplineasca urmãtoarele condiþii:
Conditii generale:
    - are cetãtenia românã, cetãtenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau

a statelor apartinând Spaþiului Economic European ºi domiciliul în România;
    -  cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit;
    -  are vârsta minimã reglementatã de prevederilele gale;
    -  are capacitate deplinã de exercitiu;
    - are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postulu ipentru care candideazã, ates-

tatã pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãtile
sanitare abilitate;

    -  îndeplineste conditiile de studii si, dupã caz, de vechime sau alte conditii
specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

    -  nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârºirea unei infractiuni contra uma-
nitãtii, contra statuluiori contra autoritãtii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul,
care împiedicã înfãptuirea justitiei, de falsori a unor fapte de coruptie sau a unei
infractiuni sãvârsite cu intentie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea functiei,
cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiþii specifice:
- Studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii supe-

rioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul
fundamental ºtiinþe biologice ºi biomedicale, ramura de ºtiinþe: medicinã;

- membru al Colegiului Medicilor din România;
- confirmare ca medic specialist – medicinã generalã/medicinã de familie;
- vechime în specialitate necesarã exercitãrii funcþiei - 5 ani.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de 24.03.2016, la

sediul ConsiliuluiJ udeþean Dolj din Calea Unirii nr. 19, ora 16,00.
Informaþii suplimentare se pot obþine de la sediul Consiliului Judeþean Dolj din

Calea Unirii nr. 19, Serviciul Organizare Resurse Umane, camera 1 sau la telefon:
0251/408 211.

OFERTE SERVICIU
Firmã de consultanþã an-
gajeazã tineri absolvenþi
cunoscãtori de Word,
Excel Powerpoint- Tele-
fon: 0744/788.559, cv la
e-mail: idysprojecteu@-
gmail.com.
Angajez vânzãtoare
Electroputere Mall. Te-
lefon: 0771/780.018.

ANGAJEZ bãrmãniþã
Podari la Giubanu. Te-
lefon: 0765/581.416.
Salon de înfrumuse-
þare angajeazã per-
soanl frizerie - coa-
furã, manichiurã -
pedichiurã, cosmeti-
cã. Telefon: 0764/
125.224.

CERERI SERVICIU
Pensionar serios asi-
gur pazã locuinþã con-
tra cazare indiferent
localitatea. Telefon:
0748/313.683.
Ionescu Nicolae doresc
sã fiu angajat la un pa-
tron cu maºina proprie,
marca Espero. Tele-
fon: 0760/084.961.

DOAMNÃ serioasã,
cu experienþã în strãi-
nãtate, caut familie
pentru menaj - îngriji-
re bãtrân ºi copil. Rog
seriozitate. Telefon:
0770/505.596.
Îngrijesc ºi fac menaj la
persoane în vârstã. Te-
lefon: 0767/323.821.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare
pentru gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de

regimuri alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii me-

dicale vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei”
din comuna Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Telefon: 0766/581.157.

Primaria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru ocuparea în data
de 27.04.2016, a unei (1) funcþii contractuale temporar vacantã respectiv:

1-ºef serviciu –Casa de Culturã a municipiului Calafat
2-Dosarul trebuie sã conþinã documentele prevãzute de art.6 din HG 286/2011;
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în termen de 5 zile lucrã-

toare de la data publicãrii anunþului.
3-Condiþii specifice:
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã respectiv, studii su-

perioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã
-vechime în specialitatea studiilor, minim 2 ani
4-Concursul constã în etape succesive:
a)-selecþia dosarelor-1 zi lucrãtoare de la data expirãrii termenului de

depunere a dosarelor
b)-proiect de management (în format scris ºi electronic)-termen de de-

punere 21 de zile calendaristice de la data publicitãþii anunþului
-analiza proiectului de management-7 zile calendaristice de la termenul

limitã de depunere a proiectelor de management
-afiºarea rezultatului –în termen de 24 ore de la analiza proiectului
c)-Interviul- data afiºatã odatã cu rezultatul analizei proiectului de mana-

gement
d)-proba scrisã -27.04.2016
Relaþii suplimentare la sediul instituþiei, Serv.Resurse Umane sau  tel

0251231424 interior 107.

În conformitate cu art.57 alin.1-5 ºi art.58 din Legea nr.188/1999 pri-
vind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, Camera Agricola Dolj
organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea unei  funcþii publice
de execuþie vacante de consilier, grad profesional debutant, din cadrul
Serviciului Coordonare Centre Locale de Consultanta Agricola.

Condiþii specifice de ocupare:
         - studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv-

,studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalenta în domeniul stiintelor ingineresti –ingineria resurselor
vegetale si animale;

         - cunostinþe operare pe calculator – nivel mediu.
De asemenea, candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile genera-

le prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþi-
onarilor publici, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Concursul se organizeazã la sediul Camerei Agricole Dolj din Str.
Ion Maiorescu, nr. 4, în data de 18.04.2016, ora 10,00 (proba scrisã) ºi
20.04.2016 (proba de interviu)

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de
zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a-
III-a, pana cel tarziu pe 30.03.2016 ora 16.00, la sediul Camerei Agri-
cole Dolj din Mun. Craiova, Str. Ion Maiorescu, nr. 4, parter.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie sã conþinã, în mod obliga-
toriu documentele prevãzute la art. 49 din H.G. 611/2008 pentru apro-
barea normelor privind organizarea ºi dezvoltarea carierei funcþio-
narilor publici, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

          Actele solicitate candidatilor ºi bibliografia se afiºeazã la se-
diul Camerei Agricole Dolj ºi pe site-ul Canerei Agricole Dolj
www.cameraagricoladolj.ro .

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Camerei Agricole Dolj din
Mun. Craiova, Str. Ion Maiorescu, nr. 4, parter ºi la telefon: 0251- 417.298.

DIRECÞIA DE EVIDENÞÃ
A PERSOANELOR

În contextul proceselor electorale care urmeazã
sã se desfãºoare în acest an, facem un apel cãtre
toþi cetãþenii municipiului Craiova ºi ai localitãþi-
lor deservite de Direcþia de Evidenþã a Persoane-
lor Craiova, respectiv Almãj, Bratovoeºti, Bresta,
Bulzeºti, Coþofenii din Dos, Coþofenii din Faþã,
Gherceºti, Ghindeni, Malu Mare, Mischii, Podari,
Robãneºti, Terpeziþa, Þuglui, Vîrvoru de Jos, sã
verifice valabilitatea actelor de identitate.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Filiaºi - apartament 2
camere, central, etaj 1.
Telefon: 0758/883.182
Vând apartament 2
camere - parter Nico-
lae Titulescu, preþ
200.000 lei. Telefon:
0744/581.777.

Vând apartament 2 ca-
mere în Sinaia. Tele-
fon: 0722/963.871.
Amaradiei 2 camere
decomandate etaj 1.
Telefon: 0763/857.756.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
microcentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10
- Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 ca-
mere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.

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

CASE
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ dependinþe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4300 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/418.864.

Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile su-
perîmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Vând casã 2 camere,
bucãtãrie, hol, toate utili-
tãþile, 400 mp teren, str.
Rãºinari . Telefon: 0760/
958.921; 0737/ 128.396.
Vând casã 250 mp ºi
curte 500 mp renovatã,
în localitatea Segarcea.
Telefon: 0764/366.984.
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Ne obiºnuise cu zâmbe-
tul ei frumos, colega noastrã
dragã, Mihaela Ciobanu.
Pânã într-o zi, când am aflat
cã în el ascunde o luptã, cea
mai grea, cu boala.

  De acum, însã, ea va zâmbi
doar îngerilor!

 Suntem alãturi, cu suflete-
le noastre, de familia rãma-
sã fãrã o floare dragã!

Colegii din Primãria Mu-
nicipiului Craiova

Casã bãtrânescã (ne-
locuibilã) sat Dobromi-
ra, 3700 mp. 25000
lei, negociabil Telefon:
0744/648.927; 0741/
197.391.
Vând casã comuna
Periºor,  cadastru, te-
ren 2000 mp, fântânã
în curte, vie, pomi
fructiferi + Anexe,
zonã centralã. Tele-
fon: 0751/035.819;
0730/366.954.
VÂND casã, cartier Ro-
maneºti, str. Bucura,
nr. 86A. Telefon: 0761/
449.236.
Proprietar vând casã
nouã Bordei + 700
m.p. curte, vie + pomi
sau schimb cu aparta-
ment + diferenþã. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând casã nouã Bor-
dei cu 700 m teren vie,
pomi sau schimb cu
apartament + diferen-
þa. Telefon: 0752/
641.487.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon: 0722/
297.009.
Vând casã boiereas-
cã mare - central, pre-
tabilã clinicã, pensiu-
ne, firmã. Telefon:
0741/219.483.

TERENURI
Vând teren agricol
2,65 ha pe raza comu-
nei Mârºani, cadastru,
taxe la zi, preþ 3000
euro/ha. Telefon:
0766/694.623
Vând teren intravilan
Craiova 700 mp. Te-
lefon: 0745/791.801.
Vând – sau schimb te-
ren intravilan 4300 mp
la 10 km de Craiova,
cadastru fãcut. Tele-
fon: 0727/884.205.
VÂND teren împrej-
muit zona Selgros, 750
mp, 22 Euro/mp. Tele-
fon: 0729/170.160.
Vând teren Lot 500 mp
Craiova - Cartier ªim-
nicu de Jos la DJ –
cadastru. Telefon:
0744/563.823.
7000 mp, Bodãeºti
(Melineºti) deschidere
270 m. Telefon: 0770/
842.054.
Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua Na-
þionalã Craiova- Be-
chet, localitatea Secui.
Preþ convenabil. Tele-
fon: 0764/214.269.

Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000 Euro.
Telefon: 0752/641.487.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând auto Volkswa-
gen Golf 4 din 2002,
înmatriculat în Româ-
nia, benzinã. Detalii la
telefon: 0768/954.944.
RENAULT Fluence,
noiembrie 2010,
60.000 km, 110 CP,
benzinã, unic proprie-
tar, 6.800 Euro, echi-
pare full-option. Tele-
fon: 0727/620.091.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar- de nouã,
super întreþinutã, toa-
te 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 airba-
guri; - Geamuri Elec-
trice; Inchidere centra-
lizata; ABS; Servodi-
rectie; Xenon; - Interi-
or recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Re-
latii la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând car bãtrânesc,
original, stare foarte
bunã, pretabil terase,
grãdini. Telefon: 0729/
033.903.
Vând maºinã de go-
goºi ineluº, chiuvetã
inox dublã pentru
Restaurant sau Co-
fetãrie tãietor meze-
luri, plitã fast food,
mese inox. Telefon:
0760/958.921; 0737/
128.396.
Vând vacã gestantã 9
luni ºi viþele Holstein de
1 ºi 1,5 ani. Telefon:
0251/318.736; 0765/
742.894.
Vând TV color D-
102 cm, cãrucior
handicapat, pat me-
canic, schelã con-
strucþii, sobã cãrãmi-
dã completã, polizor
2500W. Telefon:
0768/ 083.789.
Vând 8 jaluzele me-
talice (4 gri ºi 4
albe). Telefon:
0251/452.233.
Vând radio MPT Sony
4x45w, USB, telecom-
andã, în garanþie. Te-
lefon: 0723/984.309.
Vând 1 loc de veci Ci-
mitir Lascãr Catargiu -
Craiova. Telefon:
0728/964.686.

Vând COMBINÃ
CP.12 ºi LADA 1025
(eventual subansam-
ble). 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 Sam-
sung pentru firme. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând robot (PLANE-
TARIA) 3 funcþii mar-
cã germanã, hainã de
piele de cãprioarã
nouã lungã ºi Mouli-
ne  pentru cusut go-
blen. Telefon: 0752/
236.667.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pantofi
militari noi piele negru,
piese Dacia noi, calcu-
lator instruire copii prin
televozor, telefon Ebo-
da sigilat, piei bovinã
ºi oaie vopsite. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi su-
prapuse, bocanci din
piele mãrimea 43 îm-
blãniþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã
ora 16.00.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu  20
litri noi, reductor oxigen
sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoare
gaz sobã D 600.  Te-
lefon: 0251/427.583.

Vând bicicletã copiii cu
3 roþi - 60 lei negocia-
bil, cãruþ copil sport -
50 lei. Telefon: 0351/
181.202.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând maºini de trico-
tat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor
color Philips 100 lei,
bicicletã copii 50 lei, 2
gropi fãcute Roma-
neºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând maºini de trico-
tat 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 ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
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Serviciul Extern de
Prevenire ºi Protecþie
angajeazã personal
calificat (bãrbat): curs
SSM minim 80 ore ºi
curs Cadru Tehnic
PSI. Posesor permis
conducere cat. B.
Telefon: 0766/632.388.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 11 martie 2016

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez duplex P+1
cu 9 camere, cu 1 ha
teren Brãdeºti. Tele-
fon: 0744/530.451.
Ofer cu chirie aparta-
ment 3 camere, mo-
bilat, centralã de apar-
tament, zona Ciuper-
cã. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0251/510.581.
Închiriez camere la
casã (zona Brestei).
Telefon 0762/484.755;
0351/464.628.
Închiriez apartament
3 camere mobilat cu
centralã, zona A,
Ciupercã, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0251/
510.581.
Uscãtorie Bloc O 14
str. Spania. Telefon:
0752/520.508.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restaurant
50 locuri (Piaþa Gã-
rii). Telefon: 0744/
629.775.

MATRIMONIALE
Domn, 44 - servici,
permis auto, doresc
doamnã cu locuinþã
fãrã obligaþii, pentru
cãsãtorie. Telefon:
0764/816.927.

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

PIERDERI
STAVECO IMPEX SRL
declarã pierdut certifi-
cat constatator sediu
social. Se declarã nul.
CONDOLEANÞE
Consiliul de Admi-
nistraþie ºi Senatul
Universitãþii din Cra-
iova sunt alãturi de
prof. univ. dr. ing.
Marin Soare, Pro-
rector al Universitã-
þii din Craiova, în
momentele de mare
durere pricinuite de
trecerea în nefiinþã a
tatãlui sãu. Sincere
condoleanþe!

COMEMORÃRI
FAMILIA anunþã,
pe cei care l-au
cunoscut, apre-
ciat ºi respectat,
cã sâmbãtã, 12
martie 2016, ora
08.00, are loc la
Biserica Catolicã
Sf. Anton un
Recviem în me-
moria ing. ANZO-
LINI AURELIO.
O rugãciune, o lu-
mânare, o floare
la mormântul sãu
din Cimitirul Ca-
tolic, în aceeaºi zi
la ora 11.00.



14 / cuvântul libertãþii vineri, 11 martie 2016spspspspsp               rtrtrtrtrt
Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Naþionala femininã a dispus,
miercuri searã, într-un meci
contând pentru Grupa 1
preliminarã de calificare la
Campionatul European din
2016, cu 25-20 de Norvegia,
reprezentativã care deþine toate
titlurile importante din handbal.
Practic, scandinavele reprezen-
tau singurul adversar major pe
care “tricolorele” nu mai
reuºiserã sã-l rãpunã demult,
mai exact de 15 ani ºi trei luni.

La Cluj, în faþa a peste
7.500 de spectatori, bronzul
mondial a avut un avantaj
liniºtitor încã de la pauzã.
Atunci, elevele lui Tomas Ryde
conduceau deja cu ºapte
goluri, scor 16-9. Cristina
Neagu a fost, ºi de data
aceasta, cea mai bunã jucãtoa-
re din teren ºi a marcat nu mai
puþin de 10 goluri. Încleºtarea
dintre cele douã reprezentative

HANDBAL (F) – PRELIMINARII CE 2016

Prezenþa la turneul final, ca ºi rezolvatã

România, mai tare decât campioanaRomânia, mai tare decât campioanaRomânia, mai tare decât campioanaRomânia, mai tare decât campioanaRomânia, mai tare decât campioana
olimpicã, mondialã ºi europeanãolimpicã, mondialã ºi europeanãolimpicã, mondialã ºi europeanãolimpicã, mondialã ºi europeanãolimpicã, mondialã ºi europeanã

Grupa 1 – etapa a 3-a
România – Norvegia 25-20
Lituania – Belarus 21-29
1. România 3 3 0 0 79-63 6p
2. Norvegia 3 2 0 1 83-70 4p
3. Belarus 3 1 0 2 76-81 2p
4. Lituania 3 0 0 3 62-86 0p
La CE se calificã primele douã clasate.

a fost o reeditare a semifinalei
de la Campionatul Mondial de
anul trecut, acând Norvegia s-a
impus dramatic, în prelungiri.

Graþie victoriei contra
scandinavelor, România ºi-a
cam asigurat calificarea la
turneul final din decembrie –
gãzduit de Suedia, dar în
acelaºi timp a luat un bagaj
imens de moral îanintea
turneului preolimpic de la
Aarhus, programat în 18-20
martie. Pânã atunci, “tricolore-
le” vor juca ºi returul cu
Norvegia, duminicã, ora 19:00,
la Stavanger.

“România se va
califica la Jocurile
Olimpice”

Antrenorul Norvegiei,
islandezul Thorir Hergeirsson,
a spus la finalul meciului

pierdut de echipa sa, la Cluj,
cã sportivele antrenate de
Thomas Ryde nu pot rata
calificarea la Jocurile Olimpice
de la Rio

“România a jucat la nivelul
la care a fost la Mondialul din
decembrie, iar noi nu am fost
la fel ca atunci. Am fãcut un
singur antrenament, ieri, dupã
ce am sosit la Cluj, ºi nu am
avut timpul pentru a intra în
ritmul nostru obiºnuit de joc.
Am suferit în atac, apoi au
fost lucruri negative ºi în
apãrare ºi cred cã în prima
reprizã am pierdut meciul.
România a fost mai bunã ºi
cred cã se va califica la
Jocurile Olimpice. Nu pot fi
decât propriul lor adversar.”

La turneul preolimpiv,
România va înfrunta gazda
Danemarca, Muntenegru ºi
Uruguay.

Pe “Stanford Bridge”, PSG a
scufundat, miercuri, încã o datã,
în optimile Ligii Campionilor (2-
1; 4-2 la general) pe Chelsea, dupã
episodul de anul trecut. Este a pa-

PSG mai bareazã o datã drumul lui Chelsea

tra oarã, consecutiv, când pari-
zienii ating sferturile de finalã ale
C1, devenind ºi primul club fran-
cez ce realizeazã o asemenea per-
formanþã. În schimb, pentru

Chelsea a fost prima înfrângere,
“acasã”, în faþa unui club din He-
xagon. Omul meciului a fost Ibra-
himovic, suedezul oferind pasa la
primul gol al echipei sale (Rabiot
16), pentru ca mai apoi sã închi-
dã tabela, în minutul 67. Reuºita
londonezilor a fost opera lui Die-
go Costa (27).

Chelsea: Courtois – Azpilicue-
ta, Cahill,   Ivanovic, Kenedy –
Obi Mikel,   Fabregas – Pedro,
Willian, Hazard (Oscar 77) – Die-
go Costa (Traore 59). Antrenor:
Guus Hiddink.

PSG: Trapp – Marquinhos,
Thiago Silva, David Luiz, Max-
well – Thiago Motta, Rabiot,

Matuidi (Van der Wiel 87) – Di
Maria (Cavani 82), Ibrahimovic,
Lucas Moura (Pastore 77). An-
trenor Laurent Blanc.

Benfica merge ºi ea în sferturi
În cealaltã partidã disputatã

miercuri, Zenit – Benfica, lusitanii
au repurtat, de asemenea, un suc-
ces cu 2-1, dupã 1-0 în tur. Ruºii
au deschis scorul, gol Hulk (69),
Benfica revenind prin Gaitan (85)
ºi Talisca (90+6).

Zenit St. Petersburg: Lodigin
– Anyukov (Smolnikov 58),
Lombaerts, Neto, Zhirkov – Wit-
sel, Mauricio (Yusupov 82) –
Hulk, Danny, Kokorin (Shatov

58) – Dzyuba. Antrenor: Andre
Villas-Boas.

Benfica: Moraes – Semedo,
Eliseu, Nilsson, Fejsa – Sanches,
Pizzi (Salvio 73), Gaitan, Sama-
ris – Mitroglou (R, Jimenez 67),
Jonas (Talisca 90+2). Antrenor:
Rui Vitoria.

În sferturi mai sunt calificate
Real Madrid (dupã 4-0 la gene-
ral, cu Roma) ºi Wolfsburg (4-2
cu Gent).

Sãptãmâna  viitoare se va juca
returul optimilor Atletico – PSV (0-
0 în tur), Manchester City – Dina-
mo Kiev (3-1 în tur), Barcelona –
Arsenal (2-0 în tur) ºi Bayern –
Juventus (2-2 în tur).

Calificate direct în turul secund
de la Indian Wells, Simona Halep (5
WTA) ºi Monica Niculescu (34
WTA) au aflat, ieri noapte, contra
cui vor debuta la competiþia ameri-
canã. Astfel, Halep, campioana în
exerciþiu, va da peste gazda Vania
King (27 ani, 202 WTA), care a tre-
cut, fãrã probleme, în runda inau-
guralã, de conaþionala Taylor Tow-
nsend (379 WTA), scor 6-2, 6-3.
Sportiva de peste Ocean a câºtigat
singurul meci direct, însã întâlnirea
respectivã a avut loc tocmai în
2010, în calificãrile turneului de la
Montreal (Canada), 7-6 (5), 6-1.

Cât o priveºte pe Niculescu, slã-
tineanca va juca în compania brita-
nicei Heather Watson (23 ani, 53
WTA), deþinãtoarea unui wild-card
ºi care a câºtigat turneul de la Mon-

Halep ºi Niculescu au aflat în faþa cui vor debuta la Indian Wells
terrey, sãptãmâna trecutã. Aceasta a
dispus în actul de deschidere, în trei
seturi, de sportiva din Kazahstan,
Galina Voskoboeva (fãrã rating
WTA), scor 7-6 (4), 4-6, 6-1. Nicu-
lescu ºi Watson s-au mai ciocnit o
singurã datã în circuitul WTA, chiar
în 2016, în optimile turneului de la
Hobart (Australia), iar britanica s-a
impus cu 6-7 (3), 6-2, 7-6 (3).

Cele douã jocuri sunt programate
în aceastã searã/noapte.

De asemenea, Monica Niculescu
a obþinut calificarea în turul doi ºi în
proba de dublu. Alãturi de rusoaica
Margarita Gasparian, jucãtoarea
noastrã s-a impus cu scorul de 6-4,
6-1, într-o orã ºi ºapte minute, în
faþa cuplului Chia-Jung Chuang/Chen
Liang (Taiwan/China). Mai departe,
Niculescu ºi Gasparian vor întâlni

perechea care se va impune în me-
ciul Andrea Hlavackova/Lucie Hra-
decka (Cehia, cap de serie 4) – Kir-
sten Flipkens/Ana Ivanovici (Belgia/
Serbia) – s-a jucat azi noapte.

Begu ºi Dulgheru – eliminate
Celelalte douã românce prezente

la Indian Wells, Irina Begu (35 WTA)
ºi Alexandra Dulgheru (93 WTA), au
capotat în turul întâi, în faþa unor
jucãtoare venite din calificãri. Begu
s-a vãzut învinsã de nemþoaica Lau-
ra Siegemund  (79 WTA), scor 6-3,
4-6, 4-6, în timp ce Dulgheru a fost
ridiculizatã de americanca Nicole
Gibbs (95 WTA), scor 1-6, 0-6.

Begu a jucat azi-noapte ºi în pri-
mul tur de la dublu, alãturi de Raluca
Olaru, întâlnind tandemul ceh Deni-
sa Allertova/Petra Kvitova.

LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA RETURLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA RETURLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA RETURLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA RETURLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA RETURLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA RETURLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA RETURLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA RETURLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA RETUR
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Derby doljean, astãzi, la
Iºalniþa. CS U Craiova II are
de luat o revanºã în faþa filie-

LIGA A III-A – SERIA 4 – ETAPA A 17-A

“Satelitul” ºi Filiaºiul, faþã în faþã
Astãzi, ora 15:00: CS U CRAIOVA II – ACSO FILIAªI, Mãgura Cisnãdie –

Metalurgistul Cugir, Nouva Mama Mia Becicherecu Mic – CSM Lugoj, Naþi-
onal Sebiº – Minerul Motru.

Mâine, ora 15:00: ASU Poli Timiºoara – Millenium Giarmata, CS Ineu –
Pandurii Tg. Jiu II, Performanþa Ighiu – FC Hunedoara. Cetate Deva stã.

1. ASU Poli 37 9. Motru 18
2. Cugir 34 10. Ineu* 16
3. Ighiu 29 11. Cisnãdie 16
4. Sebiº 27 12. CRAIOVA II 15
5. Hunedoara 24 13. Deva 14
6. Becicherecu 24 14. FILIAªI 12
7. Lugoj 23 15. Giarmata 5
8. Pandurii II 19
* - un joc mai puþin, 14 faþã de 15.

ºenilor, dupã ce aceºtia i-au
aplicau cea mai drasticã în-
frângere de pânã acum a se-

zonului, 0-3 în meciul tur, din
toamnã.

În urmã cu o sãptãmânã,
ambele combatante au  revenit
în campionat cu remize, alb-al-
baºtrii fãcând 0-0, în deplasa-
re, cu CSM Lugoj, iar Filiaºul
1-1, acasã, cu  Cetate Deva.

Confruntarea din aceastã
dupã-amiazã a fost prefaþatã de
Ciprian Urican, directorul teh-
nic al Centrului de Copii ºi Ju-
niori al Univeristãþii: „Mã aº-
tept sã câºtigãm. Totul þine de
concentrare, pentru cã încre-
dere în forþele proprii am vã-
zut cã bãieþii au, ºi mã refer
aici la meciul de la Lugoj. Hre-
niuc ºi Ciocotealã vor fi întã-
ririle noastre de la prima echi-
pã pentru acest joc.”

Partida va fi condusã la cen-

tru de Ionuþ Vasile Nicoraº
(Arad), ajutat la cele douã
tuºe de cãtre Alexandru Filip
(Timiºoara) ºi Ionel Caius
Drula (Turnu Severin). Ob-
servatori vor fi Ioan Tudoricã
(Rm. Vâlcea) ºi Emanoil Po-

pescu (Tg. Jiu).
Cealaltã reprezentantã a

noastrã în ultimul eºalon naþi-
onal, ACS Podari (locul 10 în
Seria 3) va evolua mâine, pe
teren propriu, cu CS ªtefã-
neºti (locul 9).

SCM U Craiova a repurtat un succes clar, scor 3-
0, miercuri searã, în fieful celor de la AS Club Caran-
sebeº. Liderul ºi-a adjudecat priumul set la 21, iar în
urmãtorul a avut ceva emoþii, 25-23. Manºa finalã n-
a avut istoric, Licã ºi compania nelãsându-le gazdelor
decât 15 puncte.

VOLEI – DIVIZIA A1 – ETAPA A 20-A

Craiovenii se întorc cu tolba plinã din Banat
Etapa viitoare, penultima a sezonlui regulat, alb-

albaºtrii vor juca tot în deplasare, cu a patra clasatã
ªtiinþa Explorãri Baia Mare, formaþie care a cedat în
aceastã rundã, oarecum suprinzãtor, la Ploieºti (1-3).

Meciul dintre Baia Mare ºi SCM U Va fi luni, de la
ora 17:00, ºi va fi transmis în direct de Digi Sport.

Rezultatele complete
AS Volei Club Caransebeº – SCM U CRAIOVA

0-3, LMV Tricolorul Ploieºti – CS ªtiinþa Explorãri
Baia Mare 3-1, CS “U” Cluj – VCM PLS Piatra Neamþ
3-0, ACS Municipal Zalãu – CSM Bucureºti 3-0,
CS Unirea Dej – CS Dinamo Bucureºti 3-0. Partida
CVM Tomis Constanþa – CS Arcada Galaþi 0-3, la
“masa verde”, deoarece formaþia dobrogeanã s-a
retras din competiþie.

1. CRAIOVA  51 7. Dej 24
2. Zalãu  48 8. CSM Buc. 20
3. Galaþi  44 9. Dinamo 17
4. Baia Mare  44 10. U Cluj 17
5. Caransebeº  33 11. Piatra N. 17
6. Ploieºti  30

În perioada 11-17 martie, echipa naþionalã a
României U16 are programat un stagiu de
pregãtire. În cadrul cãruia, tricolorii vor
disputa douã jocuri de verificare în compania

Juniorul Screciu, convocat
pentru amicalele cu Italia

DIGI SPORT 1
20:30 – FOTBAL – Liga I: Petrolul

– CSMS Iaºi.
DIGI SPORT 2
7:00 – TENIS (M) – Turneul de la

Indian Wells, în SUA: ziua 1 / 16:45,
18:00 – POLO – Super Liga Naþionalã:
Sportul Studenþesc – Steaua, Dinamo
– CSM Digi Oradea / 19:15 – HAND-
BAL (M) – Liga Naþionalã: CSM Plo-
ieºti – ACS Energia Tg. Jiu / 21:00 –
TENIS (M) – Turneul de la Indian
Wells: ziua 2.

DIGI SPORT 3
21:45 – FOTBAL Italia – Serie A:

Juventus – Sassuolo.
DIGI SPORT 4
19:45, 21:45 – BASCHET (M) –

Euroliga, Top 16: Zalgiris Kaunas –
Real Madrid, Barcelona – ÞSKA Mos-
cova.

DOLCE SPORT 1
20:30 – FOTBAL – Liga I: Petrolul

– CSMS Iaºi / 3:00 – BASCHET NBA:
Memphis Grizzlies – New Orleans Peli-
cans.

DOLCE SPORT 2
22:00 – TENIS (F) – Turneul de la

formaþiei similare a Italiei. Partidele test
România – Italia se vor disputa la datele
de 15 martie, ora 16:00, ºi 17 martie, ora
10:00, la Mogoºoaia. Pentru aceste jocuri
a fost solicitat ºi juniorul Universitãþii
Craiova, Vladimir Screciu. „Sunt onorat
cã voi juca din nou sub tricolor. Mã
aºteptam sã primesc convocarea, având
în vedere evoluþiile mele la Turneul din
Turcia, unul extrem de dificil. Acolo am
întâlnit trei echipe de top: America, Belgia
ºi Grecia. Primul meci cu America mi s-a
pãrut cel mai greu din viaþa mea, chiar
dacã am câºtigat cu 1-0. Dupã a urmat
întâlnirea cu Belgia, un adversar la fel de
bãtãios, pe care l-am egalat în ultimul
minut. Din pãcate ne-am relaxat la ultimul
meci, cu Grecia, ºi am fost învinºi. Cam
asta e istoria partidelor mele la naþionalã.
Va fi cea de-a patra convocare pentru

meciurile internaþionale. Voi face tot ce îmi stã
în putere sã reprezint cu mândrie Universitatea
Craiova“, a spus Screciu pentru site-ul oficial
al clubului.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Indian Wells, în SUA: ziua 2.
DOLCE SPORT 3
21:30 – FOTBAL Spania – La Liga:

Malaga – Gijon.
EUROSPORT 1
14:45 – SÃRITURI CU SCHIURI-

LE (M) – Cupa Mondialã, în Germania
/ 16:15 – BIATLON (F) – Campionatul
Mondial, la Oslo, în Norvegia / 18:30,
21:45 – SCHI FOND (F, M) – Cupa
Mondialã, la Canmore, în Canada / 2:00
– FOTBAL MLS – SUA/Canada: Or-
lando City SC – Chicago Fire.

EUROSPORT 2
16:15 – CICLISM – Cursa Paris-

Nisa, în Franþa / 17:45 – SNOOKER
– Marele Premiu Mondial, la Llandud-
no, în Þara Galilor: sferturi de finalã /
19:00 – FOTBAL Polonia – Ekstrak-
lasa: Korona Kielce – Slask Wroclaw
/ 21:30 – FOTBAL Germania – Bun-
desliga: Hertha Berlin – Schalke /
23:30 – SNOOKER – Marele Pre-
miu Mondial, la Llandudno: sferturi
de finalã.

LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: Petrolul

– CSMS Iaºi.

Play-off, etapa a II-a
Pandurii – Viitorul – sâmbãtã, ora 20:30
Steaua – Astra – duminicã, ora 20:30
Dinamo – ASA – luni, ora 20:30
Clasament play-off
1. Astra 1 1 0 0 2-0 29
2. Pandurii 1 1 0 0 2-0 27
3. Dinamo 1 0 1 0 1-1 25
4. Steaua 1 0 1 0 1-1 23
5. Viitorul 1 0 0 1 0-2 23
6. ASA 1 0 0 1 0-2 19

Play-out, etapa a II-a
Petrolul – CSMS Iaºi – astãzi, ora 20:30
FC Voluntari – FC Botoºani – sâmbãtã, ora 18:00
ACS Poli – CFR Cluj – duminicã, ora 18:00
Chiajna – „U” Craiova – luni, ora 18:00
Clasament play-out
1. Craiova 1 1 0 0 3-0 19
2. CSMS Iaºi 1 0 0 1 0-2 19
3. CFR Cluj 1 1 0 0 2-0 17
4. Botoºani 1 1 0 0 1-0 16
5. ACS Poli 1 0 1 0 0-0 14
6. Voluntari 1 0 0 1 0-3 12
7. Concordia 1 0 1 0 0-0 10
8. Petrolul 1 0 0 1 0-1 4
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Sala din Valea Vlãcii s-a dovedit
prea micã pentru interesul dovedit
faþã de echipa de baschet a Craiovei,
care ºi-a consolidat o medie de peste
2.000 de spectatori la meciurile de aca-
sã. Circa 350 de fani s-au înghesuit
miercuri seara în Sala Sporturilor „Ion
Constantinescu”, unde s-a „refugiat”
SCMU Craiova pentru meciul cu
Atlassib Sibiu, Polivalenta fiind re-

Clasamentul Ligii Naþionale masculine de baschet

Grupa 1-6
1. Municipal Oradea 46p 20 6
2. Steaua Eximbank 45p 19 7
3. „U” BT Cluj 43p 17 9
4. BC Tg. Mureº 42p 16 10
5. SCMU Craiova 41p 15 11
6. Atlassib Sibiu 39p 13 13

Grupa 7-12
1. Phoenix Galaþi 38p 12 14
2. Dinamo Bucureºti 38p 12 14
3. Energia Tg. Jiu 10 16
4. BC Timiºoara 34p 8 18
5. BCMU Piteºti 33p 10 16
6.Gaz Metan Mediaº 30p 4 22

BCMU Piteºti are o penalizare de 3 puncte.

Conduºi timp 37 de minute de
Atlassib Sibiu, Burlacu ºi compania
au întors rezultatul pe final,
câºtigând cu 84-80

vendicatã de solista Maria Ciobanu.
Cei care nu au mai prins invitaþii au
avut ce regreta, meciul nefiind trans-
mis nici la TV. Alb-albaºtrii au obþinut
prima victorie în grupa 1-6, dupã 3 eºe-
curi la rând, însã pentru acest prim
succes emoþiile au fost la cote înalte,
fiindcã el s-a conturat abia în ultimele
minute. Oaspeþii au început în forþã ºi
au luat avantaj considerabil, menþinut

37 de minute. Kevin Hardy, care în
Polivalentã, la precedenta întâlnire
directã, fusese inexistent, a fost într-
o searã de excepþie (19 puncte, 11 re-
cuperãri, 7 assist-uri, 4 intercepþii),
însã nu avea sã prindã finalul pe te-
ren, dupã ce a strâns cinci faulturi.
Mijajlovic ºi Tincu l-au susþinut cu
aruncãri precise de afarã, iar Gilbert ºi
Paul au punctat ºi ei pe final de ata-
curi, demoralizându-i pe alb-albaºtri.
Pentru prima oarã cu Dragan Aleksic
pe bancã, SCMU a fost echipa nevoi-
tã sã vinã din spate ºi s-a „urnit” greu.
Bureau a început prost, cu 4 faze con-
secutive în care a greºit, în apãrare
sau în atac, dar apoi avea sã facã un
meci foarte bun în ambele faze. „Mis-
ter Slam-dunk” a fost cel mai bun mar-
cator ºi a recuperat  5 mingi de sub
panoul advers, terminând cu 20 indi-
ce de eficienþã. În schimb, în ciuda
celor 8 puncte marcate (6 de la libere)
Micic a prins iar o searã modestã,
ratând de douã ori incredibil din buza
coºului. Oaspeþii au avut 12 puncte
avans în debutul ultimului sfert, ºi
10 puncte de apãrat cu 7 minute rã-
mase din joc. Remontada Craiovei a
început cu coºul de la distanþã al lui
Burlacu, în aceeaºi manierã conti-
nuând Johnson ºi Hargrove, reuºita
acestuia din urmã aducând echipa
din Bãnie pentru prima oarã în avan-
taj, 75-73, cu douã minute ºi jumãta-
te înainte de final. Alb-albaºtrii s-au
apãrat perfect în ultima parte (Pilce-
vic a excelat) ºi au fost impecabili la
linia de fault. Cu fanii exultând în tri-
bune ºi cu adversarii rãmaºi fãrã cei

mai buni jucãtori, din cauza eliminã-
rilor, diferenþa a crescut treptat în fa-
voarea Craiovei, fiind redusã la 4
puncte doar printr-un coº de „afarã”
marcat în ultima secundã. A fost poa-
te cel mai bun meci al Craiovei din
punct de vedere al procentajului la
aruncãrile libere (20 din 23), Pilcevic,
Micic, Hargrove ºi Pantic având 100
% la acest capitol.

La final a fost 84-80, pe sferturi:
13-25, 24-16, 17-23, 30-16. Au jucat
pentru SCMU Craiova: Bureau 20 de
puncte, 8 recuperãri, Pilcevic 14
puncte, Hargrove 14 puncte (3 din 3
de afarã), Johnson 13 puncte, 6 as-
sist-uri, Burlacu 10 puncte, Micic 8
puncte, Pantic 3 puncte, 9 recupe-
rãri, Popescu 2 puncte, 4 recuperãri.

Antrenorul Sibiului, Dan Fleºeriu,
a specificat cã balanþa au înclinat-o
pe final experienþa superioarã a jucã-
torilor Craiovei ºi eliminãrile din echi-
pa sa. Pentru oaspeþi au înscris: Har-
dy 19, Gilbert 16, Paul 13, Mijajlovic
11, Tincu 11, Calotã 9, Harrison 2.

Duminicã, de la ora 17, în ultima
etapã a turului grupei 1-6, SCMU
Craiova joacã în Sala Polivalentã cu
BC Mureº. În celelalte meciuri din
grupa 1-6 s-au înregistrat rezultate-
le: BC Mureº – „U” BT Cluj 87-80,
Municipal Oradea – Steaua 82-84,
dupã prelungiri. În grupa locurilor 7-
12 s-au jucat meciurile: Dinamo –
Phoenix Galaþi 70-73, BCMU Piteºti
– Gaz Metan Mediaº 84-60, Energia
Tg. Jiu – BC Timiºoara 53-81.
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