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- A vut dreptate Galilei, Popes-
cule, “Pãmântul se-vârteºte”.
Ai vãzut cum s-au “învârtit”
unii de dinainte de ‘89?

RAT Craiova va scoate la
licitaþie amenajarea staþiilor
de aºteptare din oraº. Prin
acest proiect, conducerea
societãþii îºi propune sã le
permitã firmelor sã-ºi facã
reclamã ºi, cel mai impor-
tant lucru, sã le ofere cãlã-
torilor condiþii adecvate de
aºteptare a mijloacelor de
transport în
comun.
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O Universitate...O Universitate...O Universitate...O Universitate...O Universitate...
a oamenilor!a oamenilor!a oamenilor!a oamenilor!a oamenilor!

Universitarul Nicu Panea,
de la Facultatea de Litere,
altminteri o persoanã mai
specialã, prin þinuta sa
elevatã, deloc confecþionatã,
cu câteva cãrþi bune, publi-
cate, va fi probabil noul pro-
rector, care va gestiona
relaþiile internaþionale ale
instituþiei fanion de învãþã-
mânt superior din Craiova.
Desemnarea sa nu constitu-
ie o surprizã. El spune însã
clar, chiar foarte clar, cu
subiect ºi predicat…

O nouã ediþieO nouã ediþieO nouã ediþieO nouã ediþieO nouã ediþie
a concursuluia concursuluia concursuluia concursuluia concursului
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ºi bloggerºi bloggerºi bloggerºi bloggerºi blogger
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Craioveanul Constantin Sorinel
Marcu, cel care l-a înjunghiat în
august 2014, la Piscina Plazza
Summer Club din Craiova, pe Dra-
goº Þãndãrescu, a fost gãsit vi-
novat de tentativã la omor. Jude-
cãtorii Tribunalului Dolj l-au con-
damnat, joi, 10 martie a.c., la o
pedeapsã totalã de 5 ani ºi 4 luni
închisoare cu executare. În plus,
trebuie sã-i plãteascã lui Þãndãres-
cu 20.000 lei daune morale. Sen-
tinþa nu este definitivã…
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George Becali,

audiat la DNA

pentru declaraþiile

în cazul Popoviciu
Finanþatorul echipei

Steaua, George Becali, este
audiat ieri la DNA în
dosarul în care este acuzat
de mãrturie mincinoasã ºi
favorizarea infractorului,
în legãturã cu declaraþiile
pe care le-a dat în dosarul
omului de afaceri Gabriel
Popoviciu. “Unii care se
aºteaptã ca Becali sã
ajungã la puºcãrie iar sã îºi
punã pofta în cui. Gelozia,
invidia, duºmãnia, asta e la
oameni. Am ºi eu pãcatele
mele. Declaraþii, am dat
douã. Da, mi le aduc
aminte ºi mi le menþin. ªi
dacã nu îmi aduc aminte,
nu îmi aduc. La «Valiza»
am recunoscut eu tot, am
spus, da, am vrut sã dau
bani cã am vrut sã joace
corect. Valiza o recuperez
dupã ce o sã vinã câºtigul
de la CEDO”, a declarat
George Becali la intrarea
la audieri. Întrebat despre
declaraþiile pe care le-au
fãcut politicienii despre el,
George Becali a precizat :
“Nu trebuie sã îmi ia
apãrarea domnul Bãsescu,
pentru cã Sfântul Vasile
cel Mare a zis cã adevãrul
nu are nevoie de apãrare.
Am venit singur, nu am
nevoie de avocat. Bãsescu
m-a bãgat la puºcãrie dar
tot mã uit la el. E dat
naibii. Când nu îi convine
de Kovesi zice cã dã prea
multe declaraþii, când îi e
fricã, o preþuieºti. O
comparã cu Morar al lui.
Pãi, Morar nu face nici
doi bani”.

Un nou draft al proiectului de
ordonanþã de urgenþã referitoare
la realizarea interceptãrilor preve-
de ca Ministerul Public si Direc-
þia de Investigare a Infracþiunilor
de Criminalitate Organizatã ºi Te-
rorism (DIICOT), sã aibã propria
structurã de poliþie judiciarã, for-
matã din angajaþi detaºaþi de la
Ministerul Afacerilor Interne(-
MAI). În cazul DIICOT, în pro-
iect sunt prevãzute 25 de posturi
de ofiþei de poliþie judiciarã. „În
vederea desfãºurãrii activitãþilor
prevãzute de art. 142 alin. (1) din
Codul de procedurã penalã, în
cadrul Ministerului Public pot
funcþiona, prin detaºare, ofiþeri
sau agenþi de poliþie judiciarã, sub
directa conducere ºi controlul
nemijlocit al procurorilor, în limi-
ta posturilor aprobate potrivit le-
gii”, se aratã în document.

Potrivit modificãrilor, “detaºa-
rea ofiþerilor ºi agenþilor de poli-
þie judiciarã se dispune, la solici-
tarea procurorului general al Par-
chetului de pe lângã Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie, de cãtre
ministrul Afacerilor Interne, pe o
perioadã de cel mult 3 ani, cu
posibilitatea prelungirii din 3 în 3
ani, cu acordul acestora” menþi-
onându-se cã “pe durata detaºã-

Potrivit unor completãri aduse proiectului de
ordonanþã de urgenþã referitoare la realizarea
interceptãrilor, Ministerul Public ºi DIICOT ar

putea avea poliþie judiciarã, agenþii fiind delegaþi
pentru o perioadã de trei ani.

„În paralel cu faptul cã scoa-
tem la luminã informaþia, vrem
sã o facem ºi accesibilã, printr-
un anumit mod de structurare
mai intuitivã ºi mai prietenoasã.
Ceea ce este prezentat azi e un
prim pas. Mulþumesc Ministerul
Finanþelor pentru acest efort.
Ministerul Finanþelor, de obicei,
în mentalul colectiv are câteoda-

rii ofiþerii ºi agenþii de poliþie ju-
diciarã nu pot primi de la orga-
nele ierarhic superioare nicio în-
sãrcinare. Dispoziþiile procurori-
lor sunt obligatorii pentru ofiþerii
ºi agenþii de poliþie. Actele întoc-
mite de aceºtia din dispoziþia
scrisã a procurorului sunt efec-
tuate în numele acestuia”.

De asemenea, proiectul de lege
prevede folosirea infrastructurii
SRI în anchete, dar cu eliminarea
oricãrei intervenþii din partea per-
sonalului SRI, precizându-se cã
„la cererea organelor de urmãrire
penalã, Centrul Naþional de Inter-
ceptare a Comunicaþiilor asigurã
accesul nemijlocit ºi distinct al

acestora la sistemele tehnice în
scopul executãrii supravegherii
tehnice prevãzute la art.138 al.1
lit.a) din Codul de Procedurã Pe-
nalã” precizându-se cã în ceea ce
priveºte condiþiile concrete de
acces la sistemele tehnice al or-
ganelor judiciare, acestea se vor
stabili prin “protocoale de coope-

rare”. Se menþioneazã în docu-
ment ºi cã judecãtorii vor controla
activitatea organelor de cercetare
penalã astfel cã “semestrial sau
ori de câte ori este nevoie, pre-
ºedintele sau unul dintre judecã-
torii anume desemnaþi de cãtre
acesta verificã modul de punere
în aplicare în cadrul Centrului
Naþional de Interceptare a Comu-
nicaþiilor a supravegherilor teh-
nice realizate de organele de ur-
mãrire penalã”.

Dacã proiectul de lege va ajun-
ge pe masa Guvernului în aceastã
formã, ar urma ca în “termen de
30 de zile de la intrarea în vigoare
a acesteia, numãrul maxim de
posturi prevãzut pentru Ministe-
rul Public se va suplimenta prin
hotãrâre a Guvernului”. Factorii
de decizie încã dezbat forma pe
care o va avea ordonanþa de ur-
genþã privind punerea în aplicare
a mandatelor de supraveghere.

Cioloº: Proiectul “Transparenþa bugetarã”
este revoluþionar, felicit Finanþele pentru efort

Premierul Dacian Cioloº a felicitat ieri condu-
cerea Ministerului de Finanþe pentru lansarea

programului ‘’Transparenþã bugetarã’’, afirmând
cã astfel ministerul se îndepãrteazã de imaginea o

are în mentalul colectiv ca structurã ‘’rigidã,
închistatã, orientatã înspre interior’’.

tã imaginea unei structuri rigide,
închistate, orientate înspre inte-
rior. Mã bucur sã vãd cã existã
deschidere, chiar dacã e un efort
ºi din partea celor la Ministerul
de Finanþe’’, a declarat primul-
ministru la lansarea programului
‘’Transparenþa bugetarã’’.

El a caracterizat drept ‘’revo-
luþionar’’ acest proiect al Minis-

terului de Finanþe. ‘’Este mai
ales, iar mie din acest punct de
vedere mi se pare revoluþionar,
un proces de transparenþã publi-
cã, pentru cã acelaºi tip de in-
formaþii pe care îl avea pânã
acum - mai mult sau mai puþin
uºor accesibil - administraþia cen-
tralã sau Ministerul Finanþelor,
începând de acum aceste infor-
maþii devin ºi publice. Deci orice
cetãþean, orice firmã, orice con-
tribuabil poate sã ºtie de acum
modul cum sunt repartizate ºi
modul cum se cheltuie fondurile
de cãtre o administraþie publicã,
central sau localã. Aceastã trans-
parenþã permite ºi transmiterea
unor informaþii legate de eficien-
þa cheltuirii banului public, dar ar
trebui sã permitã ºi înlãturarea
unor riscuri de fraudã sau de co-

rupþie, pentru cã va deveni mult
mai transparent pe ce se cheltuie
banii ºi cât costã o investiþie sau
alta, pentru cã de multe ori la noi
sunt discuþii legate de eficienþa
cheltuirii banului pentru o inves-
tiþie sau alta’’, a menþionat pri-
mul ministru.

Dacian Cioloº a precizat cã
acest proiect este un prim pas,
pentru cã acest proiect de trans-
parentizare va continua. ‘’Sunt
convins cã cei interesaþi vor pu-
tea descoperi o serie de modali-
tãþi de a folosi aceastã informa-
þie, care este una de bazã’’, a
conchis el. Platforma http://
www.transparenta-bugetara.-
gov.ro/ este un instrument ce
permite monitorizarea execuþiei
bugetare a peste 13.700 de in-
stituþii publice.
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Potrivit directorul SC RAT
Craiova SRL, Sorin Manda, ame-
najarea staþiilor de aºteptare de
cãtre firmele cu bani sepracticã
peste tot în þarã, iar metoda se
dovedeºte eficientã. Conducerea
societãþii craiovene s-a decis sã
se meargã ºi la noi pe aceastã
variantã, dat fiind faptul cã staþii-

le de aºteptare din Craiova sunt
învechite, iar în unele zone chiar
inexistente. „Se plâng foarte mulþi
oameni de modul cum aratã sta-
þiile noastre de aºteptare. Pânã
la urmã transportul de calitate nu
înseamnã  doar sã reabilitãm
tramvaiul, calea de rulare ºi sã

Staþiile RAStaþiile RAStaþiile RAStaþiile RAStaþiile RAT CraiovaT CraiovaT CraiovaT CraiovaT Craiova
vor fi modernizatevor fi modernizatevor fi modernizatevor fi modernizatevor fi modernizate

RAT Craiova va scoate la licitaþie amenajarea staþiilor de aºteptare din
oraº. Prin acest proiect, conducerea societãþii îºi propune sã le permitã fir-
melor sã-ºi facã reclamã ºi, cel mai important lucru, sã le ofere cãlãtorilor
condiþii adecvate de aºteptare a mijloacelor de transport în comun.

Etapa Finalã a Campionatul de
ªah al Ministerului Afacerilor In-
terne s-a desfãºurat în perioada 7
-11 martie a.c., în Craiova, fiind
organizatã de Biroul Coordonare
Activitãþi Sportive din Centrul Cul-
tural al M.A.I., împreunã cu In-
spectoratul de Poliþie al Judeþului
Dolj, Inspectoratul de Jandarmi al
Judeþului Dolj ºi Inspectoratul
pentru Situaþii de Urgenþã Oltenia
al judeþului Dolj. În acest an, pen-
tru adjudecarea trofeului s-au lup-
tat cei mai buni 64 de concurenþi
din cadrul Aparatului Central al
M.A.I., Direcþiei Generale Anti-
corpþie, Academiei de Poliþie ,,Ale-
xandru Iona Cuza,, Bucureºti, In-
spectoratului General al Poliþiei
Române, Inspectoratului General
al Poliþiei de Frontierã Române ºi

Cei mai buni ºahiºti din
MAI, premiaþi la Craiova

Dupã o sãptãmânã de confruntãri, etapa finalã a Campionatului de ºah al Ministe-
rului Afacerilor Interne –Ediþia XXVII – s-a încheiat, ieri dupã-amiazã, cu festivita-
tea de premiere, desfãºuratã la Hotelul Europeca din Craiova.

Inspectoratului General pentru
Situaþii de Urgenþã. Dupã o sãp-
tãmânã de confruntãri, campiona-
tul de ºah a ajus la final, desem-
nându-ºi câºtigãtorii.

La categoria ,,Clasificaþi,, pre-
mierea a fost fãcutã de Simona
Moise, subprefect al Judeþului
Dolj, care le-a oferit medalii ºi di-
plome primilor clasaþi, astfel: Lo-
cul I – Oproºor Rãzvan –I.P.J.
Prahova; Locul II – Vãsuþ Zaha-
ria – I.J.J. Maramureº; Locul III
– Miheþ Vasile – S.R.P.T. Timi-
ºoara; Locul IV – Bolintiº Mihai
– I.P.J. Caraº Severin; Locul V –
Toculeþ Gheorghe – I.J.J. Argeº;
Locul VI – Popescu Daniel – Di-
recþia Generalã Anticorupþie.

La categoria ,,Neclasificaþi,,
premierea a fost fãcutã de Dan

Daºoveanu, viceprimar al muni-
cipiului Craiova, care le-a oferit,
la rândul sãu, medalii ºi diplome
primilor clasaþi, astfel: Locul I –
Biruþã Cornel – I.G.P.F.; Locul II
– Becze Robert – I.P.J. Braºov;
Locul III – Iacob Claudiu – Di-
recþia Generalã de Logisticã; Lo-
cul IV – Andreica Ioan – I.P.J.
Harghita; Locul V – Pop Nicolae
–  I.P.J. Bistriþa Nãsãud; Locul VI
– Axinia Adrian – I.P.J. Neamþ.

De asemenea, comandantul
IPJ Dolj, comisar ºef Constantin
Nicolescu, general de brigadã
Constantin Florea - ºeful Inspec-
toratului de Jandarmi al Judeþului
Dolj ºi colonel Constantin Florea
- ºeful Inspectoratului pentru Si-
tuaþii de Urgenþã Oltenia al jude-
þului Dolj au premiat câºtigãtorii

Memorialului ,,GONGU RÃDU-
CANU,, dupã cum urmeazã: Lo-
cul I – Bolintiº Mihai –I.P.J. Caraº
Severin; Locul II – Vãsuþ Zaharia
– I.J.J. Maramureº; Locul III –
Sârbu Virgiliu Cosmin – I.S.U.
Galaþi; Locul IV – Miheþ Vasile –
S.R.P.T. Timiºoara;

Locul V – Ursan Cornel Ma-
rius – I.T.P.F. Iaºi; Locul VI –
Opriºor Rayvan Gabrie - I.P.J.
Prahova. În plus, reprezentanþii
Centrului Cultural al M.A.I. au þi-

nut sã ofere premii speciale Pre-
fecturii Judeþului Dolj, Primãriei
Municipiului Craiova, Inspectora-
tului de Poliþie al Judeþului Dolj,
Inspectoratului de Jandarmi al
Judeþului Dolj ºi Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã Oltenia
pentru implicarea de care au dat
dovadã în organizarea acestei
competiþii, dupã cum au anunþat
reprezentanþii IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

luãm autobuze noi, ci ºi condiþiile
pe care le oferim cãlãtorilor pânã
sã se urce în mijlocul de trans-
port în comun”, a admis Sorin
Manda.

Condiþii pentru cãlãtori
contra reclamã

RAT Craiova se aflã în perioa-

da de identificare a staþiile care
ar fi pretabile pentru a face aces-
te lucrãri de amenajare. Dupã ce
acestea vor fi gãsite, conducerea
fostei regii se va adresa Primã-
riei Craiova pentru a obþine cer-
tificatul de urbanism pentru lucrã-
rile de amenajare. „Dupã 31 mar-

tie, când tot patrimoniul pe care
l-am avut pânã acum în adminis-
trare ce ne va fi dat în concesiu-
ne, prin contract de servicii pu-
blice, noi o sã ne ducem la pri-
mãrie ca sã obþinem certificatul
de urbanism pentru lucrãrile de
amenajare a staþiilor. Dupã care,
vom scoate la licitaþie aceste lu-

crãri”, a explicat So-
rin Manda.

La licitaþie, sunt
aºteptate ºi firme

din Craiova
În Craiova existã,

în acest moment, un
numãr de 296 de sta-
þii de aºteptare a au-
tobuzelor ºi tramvaie-
lor. Conducerea RAT
Craiova SRL a men-
þionat cã, în mod cert,
staþiile vor fi scoase la
licitaþie pe loturi de
câtre trei sau patru
staþii astfel încât sã
poatã sã participe ºi
firmele din Craiova.
„Cu siguranþã ,loturile
pentru aceatã licitaþie

vor fi de trei-patru staþii de aº-
teptare, astfel încât sã îºi poatã
permite ºi firmele din Craiova sã
construiascã ºi sã îºi facã recla-
mã proprie. M-aº bucura sã cred
cã sunt 269 de firme puternice în
Craiova care sã îºi permitã sã in-
vesteascã în staþii. Îi aºteptãm cu

drag pe fiecare. Pânã la urmã
asta este ºi ideea ca o staþie de
autobuz sã nu fie întreþinutã de
noi, ci de cel care o are ºi sã îºi
poatã face reclamã”, este de pã-
rere Sorin Manda.

Staþiile de pe trotuare ,
mai greu de amenajat

Potrivit directorului RAT Cra-
iova SRL, în toate oraºele din
România, sunt firme de publici-
tate care fac construcþia staþiilor
de aºteptare ºi îºi rezervã dreptul
de a vinde publicitate acolo, însã
sunt ºi multe staþii care nu se pre-
teazã la nici o lucrare de amena-
jare. Sorin Manda a dat ca exem-
plu staþiile de aºteptare aflate pe

trotuare, una ar fi la Protecþia
Copilului, iar alta la biserica Ma-
dona Dudu. „Multe dintre ei nu au
posibilitaea de a construi ceva în
ele, cum e staþia de la Protecþia
Copilului sau de la Madona Dudu.
Trotuarul este foarte mic ºi nu am
putea sã facem acolo o staþie de
aºteptare”.  Întrucât refugiile de
la tramvai sunt dupã trecerile de
pietoni, conducerea RAT Craiova
ia în calcul ºi varianta de a solicita
Comisiei de Sistematizare a Pri-
mãriei Craiova sã rectifice aceste
lucruri, precum ºi o mai bunã re-
glementare a staþiilor de aºteptare
de pe Calea Bucureºti.

LAURA MOÞÎRLICHE

Sorin Manda
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Craioveanul Constantin Sori-
nel Marcu a fost trimis în jude-
catã, în lipsã, pe 18 martie 2015,
pentru o faptã pe care a comis-
o pe 11 august 2014. Potrivit an-
chetatorilor, Dragoº Þãndãres-
cu, în vârstã de 40 de ani, din
Craiova, a ajuns, în ziua respec-
tivã, în jurul orei 14.00, la Uni-
tatea de Primiri Urgenþe a Spita-
lului Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, cu o plagã tãiatã de zece
centimetri la nivelul gâtului, dar
ºi o plagã tãiatã la nivelul ure-
chii stângi, în urma unui conflict
spontan petrecut la Piscina Pla-
za Summer Club, din apropierea

Reamintim cã, pe 15 octombrie
2015, seara, în jurul orei 20.30,
pe DN 65, în localitatea Pieleºti,
s-a produs un accident de circu-
laþie în urma cãruia o persoanã ºi-
a pierdut viaþa, ºoferul care a pro-
dus accidentul pãrãsind locul fap-
tei. La locul tragediei au ajuns
echipaje de poliþiºti de la Serviciul
Rutier Dolj, dar ºi o ambulanþã,
însã medicii n-au mai putut decât
sã constate decesul victimei. S-a

Magistraþii Judecãtoriei Craiova au amânat pentru 7
aprilie a.c. procesul tânãrului de 27 de ani care a acciden-
tat mortal o femeie de 56 de ani, din Pieleºti, la jumãtatea
lunii octombrie 2015, ºi a fugit de la faþa locului. Tânãrul,
care a stat aproape douã luni în arestul IPJ Dolj, este în
prezent sub control judiciar pe cauþiune.

stabilit cã este vorba despre Ioa-
na Dumitru, de 56 de ani, din co-
muna Pieleºti. Astfel, potrivit IPJ
Dolj, din cercetãri a reieºit cã Sa-
lam Abdul Rãzvan Iulian, de 27 de
ani, cetãþean arab cu domiciliul în
Craiova, în timp ce gonea, la vo-
lanul bolidului sãu, un BMW serie
5, dinspre Balº cãtre Craiova, a
accidentat-o mortal pe Ioana Du-
mitru, de 56 de ani, din comuna
Pieleºti, pieton, care se deplasa în

aceeaºi direcþie de mers pe partea
carosabilã. Tânãrul a fost reþinut
o zi mai târziu, pe 16 octombrie
2015, în baza ordonanþei emisã de
procurorul de caz de la Parchetul
de pe lângã Judecãtoria Craiova,
pentru 24 de ore, iar pe 17 oc-
tombrie a fost prezentat Judecã-
toriei Craiova, care a admis pro-
punerea procurorilor ºi a emis
mandat de arestare preventivã pe
30 de zile pentru comiterea in-
fracþiunilor de ucidere din culpã
ºi pãrãsirea locului accidentului.

Pe 13 noiembrie 2015 s-a în-
registrat la Judecãtoria Craiova
dosarul în care tânãrul a fost tri-
mis în judecatã, în stare de arest
preventiv, pentru ucidere din cul-
pã ºi pãrãsirea locului accidentu-

lui, iar pe 11 decembrie Tribuna-
lul Dolj l-a plasat sub control ju-
diciar sub cauþiune. Tot în decem-
brie cauza a ieºit din camera pre-
liminarã, instanþa constatând lega-
litatea administrãrii probelor ºi a
actelor de urmãrire penalã. Între
timp instanþa i-a respins inculpa-

tului cererile de  revocare a mã-
surii controlului judiciar pe cauþi-
une, iar la ultimul termen al pro-
cesului, de joi, 10 martie a.c., ju-
decãtorii au amânat cauza pentru
administrarea probelor propuse.
Urmãtorul termen a fost stabilit
pentru 7 aprilie a.c.
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Craioveanul Constantin Sorinel
Marcu, cel care l-a înjunghiat în au-
gust 2014, la Piscina Plazza Summer
Club din Craiova, pe Dragoº Þãn-
dãrescu, a fost gãsit vinovat de ten-
tativã la omor. Judecãtorii Tribuna-
lului Dolj l-au condamnat, joi, 10
martie a.c., la o pedeapsã totalã de
5 ani ºi 4 luni închisoare cu executa-

centrului comercial Selgros din
Craiova. Poliþiºtii au ajuns la faþa
locului, din cercetãrile efectua-
te stabilindu-se cã victima s-a
certat cu un alt bãrbat, identifi-
cat drept Constantin Sorinel
Marcu, de 40 de ani, din Craio-
va, iar cel din urmã a scos la un
moment dat un cuþit cu care i-a
aplicat o loviturã lui Þãndãres-
cu, apoi a fugit. Cei doi se cu-
noºteau, dupã cum a declarat
victima, însã nu avuseserã nici
un conflict anterior. Sub coor-
donarea Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, a fost demaratã
o anchetã pentru a se stabili cu

exactitate circumstan-
þele producerii agresi-
unii, în cauzã fiind în-
tocmit dosar penal sub
aspectul comiterii in-
fracþiunii de tentativã
de omor. Dragoº Þãn-
dãrescu a primit îngri-
jiri la spital, iar o zi mai
târziu a fost externat, fiind în-
drumat de oamenii legii sã se pre-
zinte la Institutul de Medicinã
Legalã (IML) Craiova pentru ob-
þinerea certificatului medico-le-
gal. Procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj au cerut
mandat de arestare preventivã în

lipsã pe numele bãrbatului
care îl înjunghiase pe Dra-
goº Þãndãrescu întrucât a
dispãrut dupã comiterea
faptei, Tribunalul Dolj a
emis mandatul în lipsã, iar
hotãrârea a rãmas definiti-
vã pe 25 noiembrie 2014
la Curtea de Apel Craiova.
Cercetãrile în dosar au fost
finalizate, iar la Tribunalul
Dolj s-a înregistrat dosa-
rul în care Constantin So-
rinel Marcu a fost trimis în
judecatã pentru tentativã de
omor, tulburarea ordinii ºi
liniºtii publice ºi port sau
folosire fãrã drept de ob-
iecte periculoase.

Are de achitat ºi 20.000 lei
victimei

Dupã un an de proces, joi, 10
martie a.c., magistraþii Tribuna-
lului Dolj au pronunþat sentinþa
în dosar. Constantin Sorinel
Marcu a fost gãsit vinovat de
tentativã de omor, tulburarea li-
niºtii publice ºi port sau folosire
fãrã drept de obiecte periculoa-
se ºi a fost condamnat la o pe-
deapsã totalã de 5 ani ºi 4 luni
închisoare cu executare: „con-
topeºte pedeapsa principalã de
5 ani ºi pedeapsa complementa-
rã a interzicerii exercitãrii drep-
turilor prev. de art. 66 alin. 1
lit. a, b, h (dreptul de a deþine,
purta ºi folosi cuþit), n (dreptul
de a comunica cu partea vãtã-
matã Þãndãrescu Dragoº ori de
a se apropia de acesta) C.p. pe
o perioadã de 1 an stabilitã po-
trivit art. 66 C.p. ºi art. 67 C.p.
cu pedepsele principale de 3 luni
închisoare, 3 luni închisoare ºi

6 luni închisoare ºi aplicã pe-
deapsa principalã cea mai grea
de 5 ani închisoare la care se
adaugã un spor de o treime din
totalul celorlalte pedepse stabi-
lite care este de 4 luni închisoa-
re, urmând ca inculpatul Marcu
Constantin Sorinel sã execute în
final pedeapsa principalã rezul-
tantã de 5 ani ºi 4 luni închi-
soare cu executare în regim de
detenþie ºi pedeapsa complemen-
tarã a interzicerii exercitãrii
drepturilor prev. de art. 66 alin.
1 lit. a, b, h (dreptul de a deþi-
ne, purta ºi folosi cuþit)”, se
aratã în hotãrârea instanþei. În
plus, judecãtorii au mai stabilit
cã inculpatul trebuie sã-i achite
victimei 20.000 lei reprezentând
daune morale ºi trebuie sã plã-
teascã 1000 lei cu titlu de chel-
tuieli judiciare. Sentinþa pronun-
þatã joi, 10 martie a.c., în lipsa
inculpatului, nu este definitivã,
putând fi atacatã cu apel la Cur-
tea de Apel Craiova.

re. În plus, trebuie sã-i plãteascã lui
Þãndãrescu 20.000 lei daune mora-
le. Sentinþa nu este definitivã, pu-
tând fi atacatã cu apel la Curtea de
Apel Craiova. Sentinþa a fost pro-
nunþatã în lipsa inculpatului, manda-
tul emis pe numele sãu nefiind pus
în executare, dupã cum au precizat
reprezentanþii IPJ Dolj.
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Ieri, în zona Calafat, erau
afectate de creºterea niveluri-
lor ºi debitelor suprafeþele rive-
rane Dunãrii, situate în zonele
joase, neîndiguite predispuse la
inundaþii - pãºuni ºi fâneþe na-
turale, pe sectorul Ciupercenii
Noi - Desa - Pisculeþ, fãrã a fi
afectate terenuri agricole, fon-
dul forestier, gospodãrii ºi ob-
iective socio-economice.

 Pe Dj 553 Calafat - Ciuperce-
nii Vechi, situat în imediata apro-
piere a fluviului, apa nu a pãtruns
pe carosabil, dar autoritatea publi-
cã localã a amenajat o variantã
ocolitoare de redirijare a circula-
þiei în eventualitatea ca situaþia o
va impune, situatã paralel cu Dj
553 pe o lungime de 2,5 km.

De asemenea, conform infor-
maþiilor preluate de la Cãpitania
portului Bechet ºi de la Vama
Bechet, din cauza creºterii nive-
lurilor fluviului în punctul de tre-
cere a frontierei România-Bulga-
ria, calea de acces spre feribot
era inundatã cu o lamã continuã
de apã pe o lungime de 30 m, cu
o lãþime de 20 m ºi o înãlþime a
lamei de apã între 15 - 25 cm.
Circulaþia se desfãºura în condi-
þii normale fãrã restricþii. La
SPET Bechet a fost inundatã
parcarea pentru autoturismele
angajaþilor cu o lamã continuã de
apã pe o lungime de 100 m, cu o

Lacul Cornu, lac de acumulare
situat în comuna Orodel, a devenit
o sursã de discuþii aprinse între
Administraþia Bazinalã de Apã Jiu
ºi societatea comercialã, ce a câº-
tigat, în urmã cu 8 ani, contractul
de închiriere a luciului de apã afe-
rent. Mai exact, autoritãþile sunt
obligate sã admitã continuarea con-
tractului, dar având cu totul alte
persoane la categoria asociaþi. Ast-
fel, cei doi asociaþi actuali ºi-au
manifestat intenþia de a-ºi ceda
pãrþile sociale cãtre alte douã per-
soane, ce nu au figurat, iniþial, ca
ºi asociaþi în actul constitutiv. Pre-
cizãm cã, valabilitatea pentru care
s-a parafat închirierea luciului de
apã este de 25 de ani. Lacul Cornu

La Orodel, lacul CornuLa Orodel, lacul CornuLa Orodel, lacul CornuLa Orodel, lacul CornuLa Orodel, lacul Cornu
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este intabulat de Administraþia Ba-
zinalã de Apã Jiu. Menþionãm cã,
în memorial general al Planului
Urbanistic General al comunei Oro-
del, la punctul 2.8 se specificã la
capitolul “echipare edilitarã”: pe te-
ritoriul administrativ al comunei
existã lucrãri hidrotehnice, lacul
Cornu, care este lac de acumulare.
De-a lungul anilor, lacul Cornul a
fost administrat de Cooperativa
agricolã de producþie din localitate.
Pescarii amatori care doreau sã-ºi
practice hobby-ul plãteau o taxã
fixã responsabilului bãlþii. Hrana
peºtelui ºi chiar popularea la inter-
vale de timp erau asigurate de con-
ducerea cooperativei.

VALENTIN CEAUªESCU
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Având în vedere cã pânã pe 18 martie,
Dunãrea se aflã sub cod portocaliu de
inundaþii, autoritãþile au luat decizia sã
monitorizeze în permenenþã fluviul.
Administraþia Bazinalã de Apã Jiu a
anunþat în continuare creºteri
însemnate de niveluri ºi debite, cu
depãºiri ale cotelor de apãrare.

lãþime de 50 m ºi o înãlþime a la-
mei de apã de 15-25 cm.

Echipele de intervenþie suprave-
gheazã lucrãrile hidrotehnice
S-au alcãtuit echipe de inter-

venþie operativã formate din ca-
dre TESA ºi muncitori care mo-
nitorizeazã permanent lucrãrile
hidrotehnice cu rol de apãrare
împotriva inundaþiilor (diguri pe
raza judeþului Dolj, începând de
la limita cu judeþul Mehedinþi, co-
muna Salcia, pâna la Dãbuleni,
limita cu judeþul Olt).

Fiind înregistrate depãºiri ale
cotei de inundaþie la Calafat ºi
Bechet, cele douã formaþii de lu-
cru Dunãrea - Nedeia ºi Dunã-
rea - Bistreþ au trecut la monito-
rizarea lucrãrilor hidrotehnice cu
rol de apãrare (diguri), cât ºi a
zonelor libere riverane ale fluviu-
lui Dunãrea, în special zonele cri-
tice cuprinse în planurile de apã-
rare, de pe întreg teritoriul ad-
ministrativ al judeþului Dolj. For-
maþiile de lucru Dunãrea-Nede-
ia ºi Dunãrea - Bistreþ sunt asi-
gurate cu formaþii de interven-
þie, dotate cu materiale ºi mijloa-
ce pentru eventuale interventii
operative dacã situaþia o va im-
pune. Forþele de intervenþie sunt
alcãtuite din 39 de agenþi hidro-
tehnici ºi patru tesa; patru auto-
turisme; 14 mijloace de inteven-

þie (autoutilitare, tractoare, auto-
basculante, buldoexcavatoare,
încarcãtotor multifuncþional);
materiale de intervenþie: 17.000
saci, 2000 mp geotextil, 2 insta-
laþii de iluminat, 450 kg absor-
bant  pentru poluãri, 5 baraje re-
þinere produse petroliere, 1.800
pari lemn, 80 mc cherestea de
rãºinoase ºi nisip.

Cota de inundaþie a fost
depãºitã la Calafat ºi Bechet
Atenþionarea cod portocaliu de

inundaþii pe Dunãre a intrat în vi-
goare  joi dimineaþã, la ora 6.00,

ºi este valabilã pânã în data de
18 martie, la ora 18.00. Vizat este
sectorul aval de Sistemul Hidro-
energetic ºi de Navigaþie
(S.H.E.N.) Porþile de Fier – Zim-
nicea de pe raza judeþelor Mehe-
dinþi, Dolj, Olt ºi Teleorman.

Debitul Dunãrii la intrarea în
þarã (secþiunea Baziaº) a fost ºi
ieri în creºtere pânã la valoarea
de 11.800 mc/s, situându-se la un
nivel aproape dublu faþã de me-
dia multianualã caracteristicã lu-
nii martie (6.700 mc/s). La ora
6.00, nivelurile pe fluviul Dunã-
rea, se situau cu 29 de cm peste

cota de inundaþie la staþia hidro-
metricã din Calafat ºi cu 64 cm
peste CI, la staþia hidrometricã
Bechet.

Nici pentru urmãtoarea perioadã
veºtile nu sunt bune. În intervalul 13–
17 martie a.c, conform prognozei
elaborate de INHGA-CNPH, de-
bitul Dunãrii la intrarea în þarã (sec-
þiunea Baziaº), va fi în creºtere pânã
la valoarea de 12.000 mc/s, în ulti-
mele trei zile ale intervalului, situân-
du-se peste media multianualã a lu-
nii martie (6.700 mc/s).

RADU ILICEANU
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Pesta porcinã africanã este una
dintre cele mai grave boli majore
ale animalelor. Genotipul II care
a penetrat în Georgia, în anul
2007, apoi în Federaþia Rusã, prin
teritoriul transcaucazian, într-o
foarte scurtã perioadã de timp,
este extrem de virulent, el putând
produce o mortalitate de 100% la
porcii infectaþi. El este ºi cel care
s-a rãspândit în Ucraina, Belarus,
Statele Baltice ºi Polonia, din
2007, la zi.

Prin confirmarea, în 25 octom-
brie 2015, a focarelor de boalã la
Odessa ºi Micolayv, în Ucraina,
la o distanþã sub 200 de km de
graniþele României, în momentul
de faþã, þara noastrã se aflã la cel
mai mare grad de risc înregistat
vreodatã faþã de pesta porcinã
africanã. Prin urmare, adoptarea
unor mãsuri corespunzãtoare de
gestionare a riscurilor identifica-
te este imperativã ºi imediatã, în
momentul de faþã.

Mortalitate 100%
în rândul animalelor

Din experienþa statelor membre
deja infectate, a rezultat faptul cã,
fãrã colaborare ºi conlucrare efi-
ciente, aplicarea mãsurilor de
control al bolii nu este posibilã,
iar propagarea acesteia în terito-
riile libere de boalã este grãbitã,
scãpând repede de sub control.
„Aceeaºi colaborare este necesa-
rã ºi cu fermierii, patronatele cãr-
nii de porc, asociaþiile profesio-
nale veterinare, pentru a putea
depista virusul încã de la pãtrun-
derea lui pe teritoriul naþional.
Pentru îmbunãtãþirea continuã a
strategiei de proxilaxie ºi control
a PPA, ANSVSA este în contact
permanent cu toþi cei menþionaþi,
dar ºi cu specialiºti ºi instituþii
europene ºi internaþionale cu ex-
pertizã în domeniu”, ne-a preci-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Este o boalã a suinelor domestice
ºi sãlbatice care, la pãtrunderea într-
un teritoriu, produce mari pagube
socio-economice statului infectat. De
la apropierea virusului PPA de gra-
niþele naþionale, prin notificarea fo-
carelor din Ucraina de la Odessa ºi
Nicolayv, în 28 octombrie 2015, au-

toritãþile veterinare din România sunt
într-o permanentã alertã ºi încearcã
sã capaciteze, pentru conlucrarea în
domeniul activitãþilor preventive, toþi
factorii de decizie de la nivel guver-
namental, pentru a þine virusul la dis-
tanþã de graniþele naþionale. Din fe-
ricire, nu se transmite la om.

zat dr. Costicã Retea, director
adjunct al Direcþiei Sanitare Vete-
rinare ºi pentru Siguranþa Alimen-
telor Dolj.

S-a cerut sprijinul Comisiei
Europene

La sfârºitul anului trecut, AN-
SVSA a solicitat Comisiei Euro-
pene o misiune de evaluare a co-
rectitudinii mãsurilor întreprinse,
misiune care s-a desfãºurat în pe-
rioada 18-22 ianuarie 2016. Con-
cluziile experþilor comunitari sem-
naleazã ca puncte slabe ale stra-
tegiei: neîndeplinirea þintelor de
supraveghere în laborator a bolii
ºi managementul vânatului ºi vâ-
nãtorilor. Pentru a remedia aces-
te aspecte, este necesar ca AN-
SVSA sã fie sprijinitã ºi sã conlu-
creze cu toate instituþiile statului,
care au responsabilitãþi în contro-
lul bolilor. Tot misiunea experþi-
lor Comisiei Europene a semnalat
necesitatea reactualizãrii analizei
de risc pentru PPA.

De asemenea, a fost sugeratã
necesitatea re-actualizãrii planu-
lui de contingenþã pentru pesta
porcinã africanã. ANSVSA a
reactualizat planul de contingen-
þã, conform recomandãrilor.
Concluziile misiunii experþilor
Comisiei Europene au fost trans-
mise DSVSA judeþene printr-o
notã de serviciu, în care au fost
indicate mãsurile corective ºi
profilactice, care trebuie imple-
mentate la nivel teritorial.

Nu este transmisibilã la om
ANSVSA a informat, în mod

repetat, publicul, fermierii, vânã-
torii ºi gestionarii fondurilor de
vânãtoare asupra faptului cã, pes-
ta porcinã africanã nu este trans-
misibilã la om, dar cã este foarte
importantã prin aceea cã majori-
tatea suinelor domestice ºi sãlba-

tice infectate mor în urma con-
tactãrii virusului. De aceea, moar-
tea sau semne de boalã la suinele
din exploataþii ca: lipsa poftei de
mâncare, febrã, învineþirea picioa-
relor, urechilor, a abdomenului
trebuie anunþate, imediat, medi-
cului veterinar „Pentru aceastã
boalã nu existã vaccin, din cauza
rezistenþei deosebite a virusului în
mediu, singura metodã de prote-
jare a sãnãtãþii animalelor este res-
pectarea condiþiilor de biosecuri-
tate. În exploataþiile mici, condi-
þiile care trebuie respectate sunt
cele privind evitarea contactului
direct sau indirect între animalele
potenþial bolnave ºi cele sãnãtoa-
se: nu se va intra în adãposturile
porcilor cu încãlþãmintea sau îm-
brãcãmintea de stradã, nu se vor
da în hrana porcilor resturi ali-
mentare sau lãturi de la carnea de
porc ºi nu se va admite venirea în
contact cu animale strãine (ca în
cazul montei), nu se vor introdu-
ce animale nou achiziþionate pes-
te animalele deja existente în ex-
ploataþie, nu se va da drumul ani-
malelor în liberate, la pãscut”, a
precizat dr. Costicã Retea.

Pãtrunderea bolii în România
este iminentã

Vânãtorii ºi responsabilii fon-
durilor de vânãtoare trebuie sã
anunþe DSVSA Dolj despre orice

situaþie în care au depistat porci
mistreþi morþi, ori cu comporta-
ment specific modificat ºi sã
transmitã probele pentru diagnos-
ticul de laborator. Pãtrunderea
acestei boli ºi în România este o
chestiune iminentã, dar virusul
trebuie menþinut la distanþã cât

mai mult timp. Prin importanþa ºi
implicaþiile economice deosebite
pe care le implicã, pesta porcinã
africanã este un pericol real ºi
actual ºi constituie o permanentã
preocupare, atât pentru ANSVSA,
cât ºi pentru celelalte instituþii abi-
litate ale statului.

E nevoie de un cadru normativ
mai riguros

Specialiºtii veterinari spun cã
este obligatorie adoptarea de ur-
genþã a unei Hotãrâri de Guvern
pentru PPA în care sã se preva-
dã: un sistem de creºtere a por-
cilor mai restrictiv, cu exploata-
þii la care sã se poatã impune
mãsuri de biosecuritate; introdu-
cerea unui sistem de recompen-
se pentru aducerea de probe pro-
venite de la porcii domestici sau
porcii mistreþi morþi sau bolnavi.
De asemenea, este nevoie de in-
troducerea de mãsuri referitoare
la managementul partidelor de
vânãtoare în judeþele de graniþã,
unde numãrul porcilor mistreþi ar
trebui diminuat pentru a scãdea
rata de propagare a virusului în
metapopulaþiile de porci mistreþi,
în cazul pãtrunderii virusului pe

teritoriul României. Va fi foarte
utilã o creºtere a numãrului de
probe pentru supravegherea pa-
sivã, atât pentru porcii domestici,
cât ºi pentru porcii sãlbatici, prin
reactualizarea programului cofi-
nanþat UE pentru supravegherea
ºi controlul PPA.

Estimarea riscului prezent
identificat în analiza de risc

Având în vedere contextul epi-
demiologic din Ucraina, unde, în
data de 28 octombrie 2015, au
fost notificate focare la Odessa
si Micolayv, la sub 200 km dis-
tanþã de graniþele României, ris-
cul estimat la acest moment este
foarte crescut, situaþia putându-
se transforma, oricând, într-o
situaþie de crizã, iar gradul de
alertã pentru administraþia cu rol
de decizie în controlul bolilor tre-
buie sã fie mare.

Faptul cã, între zona de evolu-
þie a virusului (Odessa, din Ucrai-
na) ºi România se interpune teri-
toriul Republicii Moldova nu este
un factor care sã liniºteascã, pen-
tru cã, în condiþiile de slabã ca-
pacitate de diagnostic ºi a unui
program naþional de supraveghe-
re pentru pesta porcinã africanã
teritoriul þãrii vechine nu reprezin-
tã o zonã tampon sau unde viru-
sul sã poatã fi depistat încã de la
pãtrunderea iniþialã. În condiþiile
specificate la punctul anterior,
pregãtirile pentru o posibilã inter-
venþie trebuie sã fie adecvate ºi
trebuie identificate, încã din pe-
rioada de liniºte epidemiologicã,
personalul, echipamentele, utila-
jele ºi fondurile necesare interven-
þiei în focarele de mari dimensi-
uni, pentru cã este posibil ca vi-
rusul sã fie depistat doar la pã-
trunderea pe teritoriul României,
fãrã a fi depistat în teritoriul Re-
publicii Moldova.

Nu prea avem reguli
de biosecuritate

“Cele mai mari riscuri identifi-
cate, în momentul de faþã, pentru
introducerea virusului pestei por-
cine africane rezidã în sistemul de
creºtere a porcinelor în România,
cu o preponderenþã a animalelor
receptive in exploataþiile non-pro-
fesionale pentru care nu existã sta-
bilite reguli de biosecuritate ºi în
sistemul de supraveghere pasivã
în vigoare, unde nu existã nicio
posibilitate de atingere a þintelor
fixate, în absenþa unui sistem de
recompense financiare”, a mai
precizat dr. Costicã Retea. Deci-
zia politicã ºi intervenþia urgente
în corectarea acestor deficienþe
sunt de naturã sã reducã riscul în
mod exponenþial.
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Jurnaliºtii ºi bloggerii sunt invi-
taþi sã înscrie în competiþie analize
ºi articole de opinie pe teme euro-
pene, publicate în perioada 1 ianua-
rie - 31 octombrie 2016. Partici-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Condiþiile de înscriere ºi criteriile de evaluare sunt detaliate
în pagina de internet a Reprezentanþei Comisiei Europene.
Termenul limitã pentru participare este 31 octombrie 2016.

O nouã ediþie a concursuluiO nouã ediþie a concursuluiO nouã ediþie a concursuluiO nouã ediþie a concursuluiO nouã ediþie a concursului
“Reporter ºi blogger european”“Reporter ºi blogger european”“Reporter ºi blogger european”“Reporter ºi blogger european”“Reporter ºi blogger european”

Pe data de 9 mai vor fi anunþaþi
cei trei câºtigãtori ai competiþiei,
ce vor beneficia de o vizitã de lu-
cru la Bruxelles. Organizarea aces-
tei competiþii de articole jurnalisti-
ce de cãtre Coaliþia România 2019
ºi europarlamentarul Victor Ne-
grescu (co-fondator al grupului de
iniþiativã) derivã din scopul Coali-

Astãzi, ora 16.00, cetãþenii ºi
toþi politicienii din regiune, indife-
rent de partidul din care fac parte
sunt invitaþi sã participe la un eve-
niment de impact, fiind vorba de
construirea în mod simbolic al
tronsonului Craiova-Pieleºti, for-
mând un lanþ uman. Iniþiativa
aparþine deputatului doljean Flo-
rentin Gust care a precuzat cã este
vorba de un demers simbol, prin
care toþi decidenþii trebuie sã în-
þeleagã necesitatea autostrãzii Cra-
iova - Piteºti. „Invitãm cetãþenii
ºi toþi politicienii din regiune, in-
diferent de partidul din care fac

Oltenia vrea autostrada!Oltenia vrea autostrada!Oltenia vrea autostrada!Oltenia vrea autostrada!Oltenia vrea autostrada!
VVVVVino si tu!ino si tu!ino si tu!ino si tu!ino si tu!

parte sã participe la acest eveni-
ment. Practic, construim „simbo-
lic” autostrada. Vom forma un lanþ
uman, iar evenimentul se va des-
fãºura lunar. Autostrada Olteniei
este ultima ºansã la dezvoltare
pentru o regiune pãrãsitã de tineri
ºi abandonatã de investitori. Este
ultima ºansã pentru a oferi locuri
de muncã ºi un viitor unei Oltenii
uitate de guvernanþii României din
ultimii 25 de ani, trebuie sã facem
din acest caz o problemã de neig-
norat pentru Guvernul României,
orice culoare politicã ar avea el”,
a subliniat parlamentarul doljean.

Competiþie de articole jurnalistice:

“Preºedinþia românã a Consiliului“Preºedinþia românã a Consiliului“Preºedinþia românã a Consiliului“Preºedinþia românã a Consiliului“Preºedinþia românã a Consiliului
Uniunii Europene în 2019”Uniunii Europene în 2019”Uniunii Europene în 2019”Uniunii Europene în 2019”Uniunii Europene în 2019”

Coaliþia România 2019 ºi europarlamentarul
Victor Negrescu au anunþat ieri lansarea compe-
tiþiei de articole jurnalistice cu tematica “Preºe-
dinþia românã a Consiliului Uniunii Europene în
2019” destinat tuturor jurnaliºtilor care activea-
zã în presa localã ºi central din România. 

þiei de a aduce în
atenþia publicã im-
portanþa politicã ºi
diplomaticã a preluã-
rii Preºedinþiei Consi-
liului UE de cãtre Ro-
mânia, în a doua jumãtate a anului
2019, ºi de a reuni toþi actorii poli-
tici ºi societali interesaþi de partici-

parea la procesul de sta-
bilire a agendei necesa-
re îndeplinirii acestei
sarcini.

Coaliþia România
2019 – Preºedinþia Ro-
mânã a Consiliului re-
prezintã un grup de ini-
þiativã format din repre-
zentanþi ai societãþii ci-
vile ºi ai instituþiilor pu-
blice centrale, creat în
vederea pregãtirii Pre-
ºedinþiei române a Con-

siliului Uniunii Europene, în a doua
jumãtate a anului 2019. Preocupaþi
de importanþa politicã deosebitã a
momentului 2019 în parcursul eu-
ropean al României, membrii coa-
liþiei au urmãtoarele obiective: ex-
tinderea grupului de iniþiativã; sta-
bilirea agendei de lucru pentru pe-
rioada 2015-2019; implicarea orga-
nizaþiilor societãþii civile în proce-
sul de planificare strategicã a Pre-
ºedinþiei; coordonarea cu institu-
þiile naþionale responsabile: Admi-
nistraþia Prezidenþialã, Reprezen-
tanþa României la Bruxelles, Minis-
terul Afacerilor Europene, Minis-
terul Fondurilor Europene etc.

Lansarea ediþiei 2016 a concursului “Reporter ºi
blogger european” Reprezentanþa Comisiei Europene în
România a lansat joi, 10 martie 2016, o nouã ediþie a
concursului “Reporter ºi blogger european”.

panþii se pot înscrie ºi la categoria
„Social media admin”, pentru a
administra, timp de o zi, conturile
de Facebook ºi Twitter ale Repre-
zentanþei Comisiei Europene. “Eu-

ropa se vrea vorbitã, dezbã-
tutã, pusã sub semnul între-
bãrii, asumatã.

ªi cine sã facã asta mai
bine decât jurnaliºtii, blogge-
rii, acei europeni cãrora le
pasã de ce se întâmplã în ju-
rul lor, pe continent ºi în
lume?” a declarat Angela Fi-
lote, ºeful Reprezentanþei

Comisiei Europene în
România. În cadrul eve-
nimentului de lansare a
noii ediþii a concursului,
au fost premiaþi ºi câºti-
gãtorii de anul trecut:
Mircea Oprea, Martin
Matei, Liviu Iancu,
Claudiu Zamfir, Cãlin
Hera ºi Rãzvan Cârcu.
Context Competiþia din
2016 este deschisã tuturor
jurnaliºtilor ºi bloggerilor care
sunt preocupaþi de temele eu-
ropene ºi care au publicat de
la începutul anului cel puþin 3
materiale.
Premiile constau
în tablete iPad

Nu sunt acceptate articole
de ºtiri, ci numai comentarii,

analize, reportaje, interviuri, edito-
riale, articole de opinie ºi imagini
ilustrative (infografice originale sau
fotografii care au fost publicate, în-
soþite de comentarii relevante).

Concurenþii pot participa la una
dintre urmãtoarele categorii: 1. Pre-
sã audio (comentariu/analizã) 2.
Presã video (comentariu/analizã) 3.
Presã scrisã ºi online (comentariu/
analizã) 4. Opinie / editorial (orice
mediu: audio, video sau presã on-
line) 5. Reportaj, anchetã, interviu
(orice mediu: presã sau blog) 6.
Blog (text comentariu/analizã/opi-
nie publicat pe blogul personal sau
pe o platformã comunã) 7. Galerie
(imagine ilustrativã – fotografie,
infografic original – publicatã cu
un comentariu relevant pentru te-
matica de concurs, din orice me-

diu – presã sau blog) – minimum
3 materiale 8. Social media admin
(concurenþii vor avea prilejul sã-ºi
aleagã o zi, între 15 martie ºi 31
octombrie, în care sã administre-
ze conturile de Facebook ºi Twit-
ter ale Reprezentanþei Comisiei
Europene).

Categoriile 1, 2, 3 ºi 4 se adre-
seazã exclusiv jurnaliºtilor. Catego-
ria 6 se adreseazã exclusiv blog-
gerilor. La categoriile 5, 7 ºi 8 vor
concura atât jurnaliºti cât ºi blog-
geri. Fiecare categorie va avea un
singur câºtigãtor, iar premiile con-
stau în tablete iPad.
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O Universitate... a oamenilor!O Universitate... a oamenilor!O Universitate... a oamenilor!O Universitate... a oamenilor!O Universitate... a oamenilor!
MIRCEA CANÞÃR

Universitarul Nicu Panea, de
la Facultatea de Litere, altmin-
teri o persoanã mai specialã, prin
þinuta sa elevatã, deloc confec-
þionatã, cu câteva cãrþi bune, pu-
blicate, va fi probabil noul pro-
rector, care va gestiona relaþiile
internaþionale ale instituþiei fa-
nion de învãþãmânt superior din
Craiova. Desemnarea sa nu
constituie o surprizã. El spune
însã clar, chiar foarte clar, cu
subiect ºi predicat, cã de fapt
proiectul noului rector, Cezar
Spînu, avea inserat ca linie de
sens continuarea, dacã se poa-
te pe un aliniament îmbunãtãþit,
a relaþiilor deja statornicite cu
universitãþi de prestigiu din þarã
ºi din alte pãrþi ale lumii. De ase-
menea, continuarea parteneria-

telor viabile cu firme private,
care sunt interesate de forma-
rea ºi apoi recrutarea unor ab-
solveþi merituoºi în vederea an-
gajãrii. Cum echipa aceasta a
pro-rectorilor, aºa cum ni s-a
spus, cã este desenatã, mai cu-
prinde între alþii pe Radu Con-
stantinescu, Romulus Lungu,
Magdalena Mihai, Nicu Bîzdoa-
cã, Dorel Berceanu, evident ca-
dre didactice competente, pare
nu atât extrasã din dizidenþa faþã
de fosta conducere, cât legitima-
tã de bunã competenþã ºi imagi-
ne publicã, dar mai ales deter-
minare academicã, nu este de-
loc exclus ca lucrurile sã se aºe-
ze grabnic într-o matcã a înaltei
þinute ºtiinþifice. Sã revenim însã
la afirmaþia prof. univ. dr. Nicu

Panea: “Dorim o Universita-
te a oamenilor, nu a ziduri-
lor”. Interesantã afirmaþie. Ori-
cum, ecoul scrutinului, pentru
alegerea rectorului, s-a estom-
pat, destul de repede, ºi dupã
pregãtirea selecþiei decanilor ºi
pro-decanilor, în linii generale se
cam încheie chestiunile organi-
zatorice. ªi urmeazã evident
efortul atingerii unor þinte meni-
te sã producã salturi ierarhice.
De bunã seamã, profesorii rã-
mân cheia valorii unei universi-
tãþi. Conteazã ºi conducerea,
sub aspectul calificãrii, autono-
mia fiind un instrument al ino-
vãrii. ªi aºa stând lucrurile, tre-
buie regândit profilul actual al
Universitãþi, dacã acesta este
bine croit, ºi iatã de ce: Univer-

sitatea din Craiova este sau ar
trebui sã fie o producãtoare de
idei ºi calificãri, un generator de
cercetare ºtiinþificã inovatoare.
ªi nu una intratã în rutinã. Dis-
cuþia este mai lungã, nu o dez-
voltãm în acest spaþiu, fiindcã ne-
ar trebui consultanþa de rigoare,
dar gãsim de cuviinþã sã reiterãm
cã una dintre þintele prioritare tre-
buie sã rãmânã regãsirea presti-
giului în planul creativitãþii inte-
lectuale ºi culturale. Funcþia de
rector, nu este cum spunea un
fost bun ministru al Educaþiei, “un
fel de vârf plasat dincolo de
nori”, dupã cum Universitatea
nu este “o comunitas studio-
rum” retrasã în spaþii împrejmui-
te. ªi universitãþile care se res-
pectã nu practicã aceastã înþele-

gere. La aºa ceva, bãnuim cã
fãcea referire prof. univ. dr. Nicu
Panea. Rectorul trebuie sã fie,
succint spus, un analist al timpu-
lui sãu, un om cultivat ºi capabil
sã conceapã ºi câteodatã un ini-
þiator, iar universitatea o institu-
þie inseratã în societatea timpului
cu multiple conexiuni. Aceastã
evaluare îi aparþinea lui Andrei
Marga ºi poate fi împãrtãºitã. Nu
trebuie sã fi un mare înþelept, din
lumea academicã, pentru a rea-
liza cã de fapt învãþãmântul su-
perior craiovean are nevoie, ur-
gentã, imperativã chiar, de o cât
mai organicã legãturã cu practi-
ca, cel puþin în cazul facultãþilor
tehnice, aproape toate recoman-
date la un moment dat de per-
formaþe remarcabile.

 E sâmbãtã ºi, ca în fiecare pri-
mãvarã, cei mai buni elevi sunt
prezenþi sã-ºi dovedeascã pregã-
tirea la Olimpiadele Naþionale, faza
judeþeanã, la toate disciplinele. „La

O Olimpiadã a trecut, alta vineO Olimpiadã a trecut, alta vineO Olimpiadã a trecut, alta vineO Olimpiadã a trecut, alta vineO Olimpiadã a trecut, alta vine
Mâine este o nouã zi de sâmbãtã. Elevii, dintre cei mai buni, participã la fazele judeþene ale

diverselor Olimpiade naþionale, pe discipline. Sunt aºteptaþi peste 200 de tineri, de la toate
instituþiile de învãþãmânt preuniversitar din judeþ, care vor dori sã îºi arate capacitãþile. În
acelaºi timp, au fost fãcute cunoscute ºi rezultatele la etapele similare ale concursurilor, þinute
sãptãmâna trecutã, în care s-a stabilit numãrul copiilor trimiºi din Dolj la „naþionale”.

Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”
vor concura 73 de elevi din cla-
sele a IX-a – a XII-a, la „Infor-
maticã”. De asemenea, la Colegiul
Naþional „Carol I”, vor fi prezenþi,

la aceeaºi disciplinã, 42 de copii
din clasele a V-a – a VIII-a . Pen-
tru faza naþionalã, care va fi gãz-
duitã, la Craiova, în aprilie, avem
13 locuri calicante pentru liceu ºi
14 pentru gimnaziu”, a declarat
prof.  Gabriela Panait, inspec-
tor de „Informaticã” în cadrul In-
spectoratului ªcolar Judeþean
Dolj. Altã materie de studiu care
îºi cheamã copiii buni la concurs
este „Istoria”. „Astãzi, la Liceul
Teoretic „Tudor Arghezi”, 129 de
elevi , din clasele a VIII-a – a XII-
a, vor participa la etapa judeþeanã
ºi aºteptãm sã vedem câþi vom ca-
lifica mai departe”, a declarat
prof.  Tudor Dorobanþu, inspec-
tor de „Istorie” în cadrul ISJ Dolj.

„Fraþii Buzeºti” ºi „Carol I”
ºi-au „luat partea leului”,
la „chimie ºi astronomie

Unele Olimpiade vin astãzi, al-
tele s-au desfãºurat sãptãmâna
trecutã. La „Chimie”, s-au stabi-

lit cei care vor reprezenta judeþul
Dolj la faza naþionalã . Din cei 32
de participanþi, nouã ºi-au obþi-
nut dreptul de a merge mai de-
parte – cinci de la Colegiul Naþi-
onal „Fraþii Buzeºti”, ceilalþi de la
Colegiul Naþional „Carol I”. Punc-
tajul maxim a fost obþinut de cã-
tre Florian Cãlina, de la „Fraþii
Buzeºti”, locul al doilea fiind ocu-
pat de  Iris Ciobanu, de la „Ca-
rol I”. La „Astronomie ºi Astro-
fizicã”, faza naþionalã desfãºurân-
du-se tot în Cetatea Bãniei, nu se
ºtiu, deocamdatã, cei care vor

participa la „etapa supremã”, ca
numãr, urmând sã fie stabilite
datele de cãtre Ministerul Educa-
þiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiin-
þifice, dar sunt declaraþi compe-
titivi ºapte tineri – doi la secþiu-
nea „Junior”, ceilalþi la „Senior”.
Cristian Ciulicã  (Colegiul Na-
þional „Fraþii Buzeºti”), la „cei
mici”, ºi  Alexandra Bãduþ , de
la aceeaºi instituþie de învãþã-
mânt, la „seniori”, calificatã ºi la
„Fizicã”, la etapa naþionalã.

CRISTI PÃTRU

Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj a finalizat perioada de com-
pletare a normelor didactice ºi se
aflã, în prezent, faza restrãngerii
de activitate. „Ne aflãm, în prezent,
în perioada în care pregãtim ºedin-
þa de miºcare a personalului, refe-
ritoare la restrîngere. Vorbim de 65
de punctaje, care sunt ºi postate
pe site-ul ISJ Dolj, nu de persoa-
ne, deoarece sunt cadre didactice
care au depus ºi douã-trei dosare.
Chiar dacã nu au aplicat la sediul

Este restrângerea, vine excepþiaEste restrângerea, vine excepþiaEste restrângerea, vine excepþiaEste restrângerea, vine excepþiaEste restrângerea, vine excepþia
Ne aflãm în plinã etapã a mobilitãþii cadrelor didactice, s-a

terminat faza de completare a normelor didactice, vine cea a
restrângerii de activitate ºi va sosi cea a mãsurilor excepþio-
nale. Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a adoptat mãsurile
legale ºi a transmis, în teritoriu, tot ceea ce trebuie îndeplinit.

unitãþilor unde sunt titulare, dar au
depus cerere la ISJ , dar nu s-a
finalizat procesul, va avea loc o
ºedinþã publicã ºi se vor rezolva
toate cazurile ”, a declarat prof.
Janina Vaºcu (foto), inspector
general adjunct al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj ºi preºedinte
al Comisiei Judeþene de Mobilitate
a Personalului Didactic.

Excepþii clar definite
Pentru excepþii sunt prevãzute

metodologii, dar nu foarte explici-
te, de aceea s-a realizat armoniza-
rea legislaþiei, pe înþelesul tuturor ,
la nivelul judeþului Dolj. „Dacã vor-
bim despre situaþiile excepþionale,
Comisia de mobilitate a încercat sã
defineascã excepþiile pentru dosa-
rele care trebuie depuse în luna
mai, în aºa fel încât sã uºurãm ºi
munca tuturor colegilor care lu-
creazã în acest domeniu. Astfel,
am identificat ºi definit toate pro-
blemele ºi am trimis o Notã Tele-
fonicã în care sunt cuprinse toate
aspectele ”, a mai spus Janina Vaº-
cu. În ºedinþa Consiliului de Ad-
ministraþie al ISJ Dolj, de la finele
lunii ianuarie s-au stabilit ºi definit
situaþiile excepþionale pentru deta-

ºarea la cerere, prin concurs spe-
cific; prelungirea duratei contracte-
lor individuale de muncã pe perioa-
dã determinatã, pentzru anul ºco-
lar 2016/2017; angajarea pe perioa-
dã determinatã în acelaºi an de în-
vãþãmânt. „În mod excepþional,
cadrele didactice care nu depun
cereri de înscriere (pentru etapele
mobilitãþii, menþionate în Calenda-
rul specific), în perioada 13-20
mai, pot depune aceste cereri în
perioada 16-17 august numai în ur-
mãtoarele cazuri: internare în spi-
tal, în perioada 13 – 20 mai, dove-
ditã prin acte justificative; deces
soþ/soþie, ascendenþi/descendenþi
pânã la gradul II inclusiv, dovedit
prin documente justificative”, se
menþioneazã în comunicatul emis
de cãtre ISJ Dolj.

CRISTI PÃTRU
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Mãmici, tãtici, bunici, copii
– cu toþii sunt invitaþi sã petrea-
cã altfel timpul liber alãturi de
cei dragi. Muzeul Olteniei le
oferã aceastã alternativã de douã
ori pe lunã, sâmbãta, timp de
douã ore, între 9.30 ºi 11.30.
Programul constã într-o vizitã
activã tematicã în expoziþiile
Secþiei de ªtiinþele Naturii a
muzeului ºi un atelier de crea-
þie liberã (având ca model o
temã specificã – un animal, un
ecosistem, o planetã etc.).

„În cadrul atelierului, partici-

Secþia de ªtiinþele Naturii a Muzeului Olteniei deru-
leazã, începând cu data de 19 martie, proiectul cultural
educativ interactiv „Weekend family”. Dedicat familii-
lor cu copii având vârste cuprinse între 4-12 ani, acesta
urmãreºte, prin activitãþi realizate într-o manierã ludi-
cã ºi interactivã, stimularea creativitãþii, schimbul re-
ciproc de informaþii, dobândirea de noi abilitãþi inte-
lectuale ºi kinestezice, educarea simþului analitic, atât
ale copiilor, cât ºi ale adulþilor.

A treia sãptãmânã a lui Mãrþi-
ºor aduce ritmurile frenetice ale
celebrului „Riverdance” pe sce-
na Filarmonicii „Oltenia”! În urmã
cu 20 de ani, Michael Flately ulu-
ia, la concursul „Eurovision”, cu
un dans pe muzicã irlandezã, miº-
cãrile sale creând un veritabil fe-
nomen: „Riverdance”. În fiecare
zi a anului, o producþie „River-
dance” se aflã în turneu, undeva
în lume. Toate sunt denumite dupã
un râu irlandez: Shannon, Avoca,
Boyne, Liffey ºi Moy.

Varianta simfonicã a dansului,
care a strãbãtut mapamondul, a
avut premiera realizatã de Or-
chestra Ulster, la BBC Radio 3,
în anul 2014. Suita simfonicã
„Riverdance” compusã de Bill

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

panþii au ocazia de a pune în prac-
ticã diverse tehnici: desen, acua-
relã, modelaj în lut, colaj din ma-
teriale refolosibile, quilling, string
art, decoupage, glass art etc., în
funcþie de tema modulului res-
pectiv. La finalul fiecãrei întâlniri,
pãrinþilor/bunicilor li se pune la
dispoziþie o fiºã a programului,
pe care o pot utiliza împreunã cu
cei mici, pentru recapitularea cu-
noºtinþelor învãþate la muzeu”,
precizeazã reprezentanþii institu-
þiei, adãugând cã la începutul fie-
cãrei sãptãmâni se va afiºa tema

pentru weekend.
Proiectul cuprinde opt module

ce acoperã în totalitate specificul
Secþiei de ªtiinþele Naturii: „Mi-
cul detectiv – sã descoperim na-
tura (19 martie, 2 aprilie), „Sa-
nitari ai naturii” (16, 30 aprilie),
„Animale rãpitoare ºi prãdãtoa-
re” (14, 28 mai), „Ateliere Tanti
Aneta – metode de conservare ºi
restaurare a pieselor de muzeu”
(11, 25 iunie), „Realizarea unei
scenete cu personaje din lumea
animalã” (9 iulie), „Incursiuni în
organismul uman” (8, 22 octom-
brie), „Universul ºi sistemul nos-
tru solar” (12, 26 noiembrie),
„Realizarea unei scenete cu per-
sonaje fictive din Univers ºi Sis-
temul nostru solar” (8 decem-
brie), module finale de premiere
(23 iulie, 22 decembrie).

Participarea se face numai pe
bazã de înscriere individualã pânã
în ziua de joi, inclusiv, din sãptã-
mâna în care are loc modulul la
care se doreºte sã se participe ºi

în limita locurilor disponibile.
Pentru fiecare grupã, formatã din
maximum patru familii (8-12 per-
soane), vor avea loc douã ºedin-
þe (module) pe lunã, în ziua de
sâmbãtã, între orele 9.30 – 11.30.

Înscrierile se fac la adresele de
e-mail lilagima@yahoo.com,
muzeulolteniei@yahoo.com sau
la numerele de telefon
0766.326.909 ºi 0251.411.906,
unde vor fi comunicate datele

personale (nume, prenume, vâr-
sta participanþilor ºi numãr de
participanþi din cadrul familiei) ºi
date de contact (telefon, adresã
de e-mail). Adulþii trebuie sã îi
însoþeascã pe copii pe toatã du-
rata ºedinþei. Potrivit reprezen-
tanþilor Muzeului Olteniei, pentru
ca activitãþile sã se poatã desfã-
ºura în condiþii de calitate, la fie-
care atelier creativ în parte se vor
accepta maximum patru familii.

Spectacolul „Omul pernã” de Martin
McDonagh, cu Ionuþ Grama, Lucian Ifti-

Spectacolul „Omul pernã” va fi prezentat
la Craiova la sfârºitul acestei luni

mie, Cãtãlin Babliuc ºi Dan Rãdulescu în
distribuþie, va fi prezentat la Craiova, pe
scena Teatrului pentru Copii ºi Tineret „Co-
libri”, pe 31 martie, de la ora 19.00. Pro-
iect realizat de Fundaþia „Calea Victoriei”,
conceput de Roxana Criºan ºi finanþat de
ArCuB prin programul cultural „Eºti Bu-
cureºti” 2015, „Omul pernã” îl are ca re-
gizor ºi coproducãtor pe Eugen Gyemant,
iar ca scenograf pe Maria Nicola. „Într-un
stat totalitar fictiv, un scriitor anonim (Io-
nuþ Grama) este interogat în legãturã cu
poveºtile lui macabre ºi asemãnãrile dintre
acestea ºi o serie de crime petrecute în
oraº. Timp de douã ore, publicul devine
martorul anchetei conduse de doi detectivi
excentrici (Lucian Iftime ºi Cãtãlin Babliuc)
într-o comedie neagrã ce îmbinã suspan-
sul lui Hitchcock cu umorul lui Tarantino
ºi lumea magicã ºi întunecatã a lui Tim
Burton. O poveste cu rãsturnãri de situaþie
neaºteptate, în care basmul se confundã cu
realitatea, iar personajele nu sunt nici pe
departe ceea ce par a fi”, se aratã în pre-
zentarea organizatorilor. Spectacolul este
interzis persoanelor cu vârsta sub 16 ani.
Preþul biletului este 20 lei.

„Sarea în bucate”, adusã în scenã într-
un spectacol dupã Petre Ispirescu, realizat
pe un scenariu ºi în regia lui Valentin Do-
brescu, cu scenografia semnatã Mihai Pas-
tramagiu, pe muzica lui Alin Macovei-Mo-
raru, este povestea care ne bucurã astãzi,
12 martie, la ora 18.00, la Teatrul pentru
Copii ºi Tineret „Colibri”. Viaþã personajelor

Poveºtile electroColibri se spun în weekend!
dau actorii Ionica Dobrescu, Alla Cebotari,
Adriana Ioncu, Iulia Cârstea, Cosmin Do-
lea, Mugur Prisãcaru ºi Daniel Mirea.

Duminicã, 13 martie, la ora 11.00, copiii
vor vedea „Frumoasa ºi Bestia”, un specta-
col cu scenariul ºi regia semnate Valentin Do-
brescu, scenografia Eustaþiu Gregorian, mu-
zica Alin Macovei-Moraru, cu actorii Ionica
Dobrescu, Adriana Ioncu, Alla Cebotari, Ro-
dica Prisãcaru, Daniel Mirea, Cosmin Dolea,
Iulia Cârstea ºi Costel Ionescu (voce).

Biletele costã 7 lei sau 10 lei, în funcþie
de categoria locului, ºi se pot procura de la
Agenþia Teatrului „Colibri”, astãzi, între orele
10.00-13.00 ºi 16.00-19.00, iar duminicã,
în intervalul 10.00-13.00.

Irlanda aduce fenomenul „Riverdance” în Stagiunea „Europa”Irlanda aduce fenomenul „Riverdance” în Stagiunea „Europa”Irlanda aduce fenomenul „Riverdance” în Stagiunea „Europa”Irlanda aduce fenomenul „Riverdance” în Stagiunea „Europa”Irlanda aduce fenomenul „Riverdance” în Stagiunea „Europa”
Whelan va fi prezentatã în pri-
mã audiþie la Craiova, în inter-
pretarea Orchestrei Simfonice a
Filarmonicii „Oltenia”, dirijatã de
Derek Gleeson, un artist com-
plex, apreciat compozitor de
muzicã de film, în prezent direc-
tor muzical ºi prim-dirijor al
Dublin Philharmonic Orchestra
ºi Rachmaninov Festival Or-
chestra. În cadrul aceluiaºi con-
cert de vineri, 18 martie, ora
19.00, se va cânta, tot în primã
audiþie, Rapsodia irlandezã nr.
1 în Re minor, op. 78 de Sir
Charles Villiers Stanford. De
asemenea, solista Heloise Geo-
ghegan, cu a sa vioarã Tomma-
so Carcassi din 1731, va inter-
preta Concertul nr. 3 în Sol ma-

jor pentru vioarã ºi orchestrã,
K. 216 de W.A. Mozart.

Pe parcursul sãptãmânii, melo-
manii vor avea parte însã de alte
trei evenimente, toate cu acces li-
ber. Luni, 14 martie, ora 19.00,
în Sala „Filip Lazãr” a Filarmoni-
cii „Oltenia” va avea loc o întâlni-
re cu dirijorul Derek Gleeson.
Marþi, 15 martie, începând cu ora
19.00, Muzeul de Artã va gãzdui
un recital neconvenþional al pianis-
tului Jimmy Goeijenbier, student al
Conservatorului de Muzicã ºi Tea-
tru din Dublin. Joi, 17 martie, de
Sf. Patrick, Ziua Naþionalã a Ir-
landei, dirijorul Derek Gleeson, de
aceastã datã împreunã cu violonis-
ta Heloise Geoghegan, vor intra în
dialog cu melomanii.

„W„W„W„W„Weekend family” la Muzeul Oltenieieekend family” la Muzeul Oltenieieekend family” la Muzeul Oltenieieekend family” la Muzeul Oltenieieekend family” la Muzeul Olteniei„W„W„W„W„Weekend family” la Muzeul Oltenieieekend family” la Muzeul Oltenieieekend family” la Muzeul Oltenieieekend family” la Muzeul Oltenieieekend family” la Muzeul Olteniei„W„W„W„W„Weekend family” la Muzeul Oltenieieekend family” la Muzeul Oltenieieekend family” la Muzeul Oltenieieekend family” la Muzeul Oltenieieekend family” la Muzeul Olteniei„W„W„W„W„Weekend family” la Muzeul Oltenieieekend family” la Muzeul Oltenieieekend family” la Muzeul Oltenieieekend family” la Muzeul Oltenieieekend family” la Muzeul Olteniei„W„W„W„W„Weekend family” la Muzeul Oltenieieekend family” la Muzeul Oltenieieekend family” la Muzeul Oltenieieekend family” la Muzeul Oltenieieekend family” la Muzeul Olteniei„W„W„W„W„Weekend family” la Muzeul Oltenieieekend family” la Muzeul Oltenieieekend family” la Muzeul Oltenieieekend family” la Muzeul Oltenieieekend family” la Muzeul Olteniei„W„W„W„W„Weekend family” la Muzeul Oltenieieekend family” la Muzeul Oltenieieekend family” la Muzeul Oltenieieekend family” la Muzeul Oltenieieekend family” la Muzeul Olteniei„W„W„W„W„Weekend family” la Muzeul Oltenieieekend family” la Muzeul Oltenieieekend family” la Muzeul Oltenieieekend family” la Muzeul Oltenieieekend family” la Muzeul Olteniei„W„W„W„W„Weekend family” la Muzeul Oltenieieekend family” la Muzeul Oltenieieekend family” la Muzeul Oltenieieekend family” la Muzeul Oltenieieekend family” la Muzeul Olteniei
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Preºedintele Macedoniei, Gjorge Iva-
nov, ºi-a exprimat nemulþumirea în legã-
turã cu faptul cã þara sa ar fi victima ges-
tionãrii crizei refugiaþilor de cãtre Uniu-
nea Europeanã, într-un interviu publicat
în cotidianul german Bild. „În criza refu-
giaþilor, noi plãtim greºelile Uniuniii Eu-
ropene”, a explicat el. “A trebuit deja sã
cheltuim 25 de milioane de euro din banii
contribuabilului, ne aflãm în stare de ur-
genþã ºi ce am primit din partea Europei?
Nimic! Niciun cent!”, a subliniat acesta.
“Nu suntem nimic, nu facem parte nici din
UE, nici din Schengen, nici din NATO,
nimeni nu ne vrea. Cu toate acestea, pro-
tejãm Europa de un stat european (n.r.
Grecia), al cãrei control asupra refugiaþi-
lor este deficitar”, a mai spus Ivanov. Pre-
ºedintele macedonean estimeazã cã dacã
Germania “a acþionat foarte bine dintr-o
perspectivã umanitarã” în aceastã crizã,

 ªTIRI

 ªTIRI

Statele UE exprimã rezerve
privind eliminarea vizelor
de cãlãtorie în cazul
cetãþenilor turci

Miniºtrii de Interne ai statelor membre
UE au exprimat rezerve în legãturã cu pro-
punerea de facilitare a vizelor de cãlãtorie
pentru cetãþenii turci, un element-cheie al
proiectului de acord dintre Uniunea Euro-
peanã ºi Turcia. Liderii UE ºi reprezentan-
þii Turciei au ajuns luni la un acord de prin-
cipiu care prevede limitarea plecãrilor imi-
granþilor extracomunitari spre Uniunea
Europeanã în schimbul eliminãrii vizelor
pentru cetãþenii turci ºi al accelerãrii nego-
cierilor pentru integrarea europeanã. Însã
oficiali UE cred cã Turcia, care are o po-
pulaþie de 75 de milioane de locuitori, în-
deplineºte doar jumãtate dintre cele 70 de
criterii tehnice pentru liberalizarea regimu-
lui de cãlãtorii în spaþiul comunitar. “Este
extrem de dubios cã Turcia, care tocmai a
preluat controlul asupra unui ziar critic,
prezintã o listã de revendicãri dupã doar
trei zile ºi s-ar aºtepta ca solicitãrile sã îi
fie ºi onorate. Oare Uniunea Europeanã
renunþã la propriile valori?”, a declarat mi-
nistrul austriac de Interne, Johanna Mikl-
Leitner.

Alertã cu bombã
la ambasada SUA din Berlin

Un bãrbat a fost arestat, ieri, de poliþia
germanã dupã ce a încercat sã intre cu un
pachet suspect în clãdirea ambasadei Sta-
telor Unite din Berlin, în care susþinea cã
se aflã o bombã. În urma verificãrilor efec-
tuate de poliþie, în bagajul bãrbatului nu a
fost gãsitã nicio bombã, fiind vorba despre
o alarmã falsã. Suspectul a fost identificat
de poliþie drept un cetãþean german în vâr-
stã de 23 de ani, dar ambasada SUA a pre-
cizat într-un comunicat privitor la inciden-
tul de ieri cã bãrbatul a prezentat un paºa-
port american personalului de securitate,
declarând cã voia sã reînoiascã documen-
tul. Apoi a lovit un paznic în momentul în
care acesta i-a spus cã trebuie sã meargã
în altã locaþie pentru a solicita reînoirea
paºaportului. Purtãtorul de cuvânt al poli-
þiei din Berlin, Jens Berger, a precizat cã
bãrbatul nu a fost lãsat sã intre în clãdire
în jurul orei locale 07.30 (08.30 - ora Ro-
mâniei) de personalul de securitate de la
ambasadã. În timp ce era arestat, bãrbatul
le-a spus poliþiºtilor cã în bagajul sãu, aflat
în faþa intrãrii clãdirii, existã o bombã. Ber-
ger a declarat cã “existã multe indicii cã
bãrbatul are niºte afecþiuni psihice”.

Stare de urgenþã naþionalã
în Serbia pe fondul
inundanþiilor din þarã

Guvernul sârb a declarat stare de urgenþã
naþionalã din cauza inundaþiilor din þarã pro-
vocate de ploile puternice care urmeazã sã
se intensifice în zilele urmãtoare, potrivit
previziunilor meteorologice. Peste 700 de
locuinþe au fost deja inundate ºi 170 de
persoane din mai multe localitãþi urmeazã
sã fi evacuate, a indicat poliþia sârbã. Po-
trivit estimãrilor meteorologice, precipita-
þiile din þarã urmeazã sã se intensifice în
zilele urmãtoare. Avertizãrile de inundaþii
sunt în vigoare pânã marþea viitoare. Peste
50 de persoane au murit în primãvara anu-
lui 2014 în Serbia, când þãrile balcanice s-
au confruntat cu inundaþii masive. Serbia,
cu o populaþie de peste ºapte milioane de
locuitori, a înregistat pagube de douã mili-
arde de euro, potrivit estimãrilor fãcute de
Banca Centralã Europeanã.

ONU prevede alegeriONU prevede alegeriONU prevede alegeriONU prevede alegeriONU prevede alegeri
prezidenþiale în Siria în 2017prezidenþiale în Siria în 2017prezidenþiale în Siria în 2017prezidenþiale în Siria în 2017prezidenþiale în Siria în 2017
Siria va organiza alegeri prezidenþiale

în 18 luni, a precizat delegatul ONU în
Siria, Staffan de Mistura, într-un inter-
viu acordat agenþiei ruse de
presã RIA. Odatã cu reluarea
negocierilor dintre adminstra-
þia Bashar al-Assad ºi opozi-
þia sirianã în vederea stabili-
rii unui acord de pace progra-
mate pentru lunea viitoare, 14
martie, la Geneva, va fi dis-
cutat ºi calendarul urmãtoa-
relor alegeri prezidenþiale din
Sir ia ,  a  indicat  delegatul
ONU. Organizarea de “alegeri
libere ºi reglementare va fi
supervizatã de ONU”, în baza
rezoluþiei adoptatã de Consi-
liul de Securitate al ONU în
decembrie, agreatã de guver-
nul sirian ºi opoziþia din þarã
în privinþa unei tranziþii poli-
tice pe o perioadã de 18 luni
care sã readucã stabilitatea în

þarã. Negocierile de pace au fost aban-
donate de reprezentanþii opoziþiei din
cauza bombardamentelor din þarã, ac-

ceptând reluarea discuþiilor doar dupã în-
cetarea temporarã a conflictului armat.
Din 27 februarie, un armistiþiu parþial

este în vigoare în Siria, care
nu este valabil ºi în cazul or-
ganizaþiilor teroriste Stat Isla-
mic ºi Al-Nusra, afiliatã Al-
Qaida. Siria se confruntã din
martie 2011 cu un conflict în-
tre forþele regimului Bashar al-
Assad ºi grupãri rebele, prin-
tre care se aflã ºi organizaþii
teroriste precum Stat Islamic.
Potrivit unui raport realizat de
Centrul Sirian pentru Studii
Politice, prezentat la începu-
tu l  lun i i  februar ie ,  c i rca
470.000 de persoane au mu-
rit în acest conflict, peste 1,9
milioane au fost rãnite ºi 45%
dintre locuitori (peste 10,5 mi-
lioane) ºi-au pãrãsit locuinþe-
le, mutându-se în alte zone ale
þãrii sau emigrând.

Un apropiat al lui Putin, Mihail Lesin, a murit
în urma unor lovituri puternice în cap

Un fost apropiat al preºedintelui rus Vla-
dimir Putin, Mihail Lesin, gãsit decedat în
noiembrie într-o camerã de hotel, la Washing-
ton, a murit în urma unor lovituri puternice
la nivelul capului - ºi nu de infarct, cum scria
presa rusã atunci -, au anunþat oficiali ame-

ricani. Lesin, mort la vârsta de 57 de ani,
prezenta rãni la nivelul gâtului, trunchiului,
braþelor ºi picioarelor, potrivit Biroului legis-
tului din Washington. Ancheta continuã, a
declarat pentru The Washington Post (WP)
Dustin Sternbeck, un purtãtor de cuvânt al

Departamentului Poliþiei
D.C. Însã el a refuzat sã
confirme cã anunþul legis-
tului înseamnã cã a fost
comisã o crimã. “Nu pu-
tem exclude nicio ipotezã
în acest stadiu”, a adãu-
gat Sternbeck. Postul
Russia Today (RT), care
cita membri ai familiei,
anunþa la începutul lui no-
iembrie cã Lesin a dece-
dat în urma unei crize car-
diace. RT cita agenþia rusã
Tass, potrivit cãreia poli-
þia nu a gãsit indicii cu pri-
vire la un eventual act cri-

minal, însã a fost lansatã o anchetã oficialã
cu privire la aceastã moarte. Lesin, ministru
al presei în perioada 1999-2004, a fost acu-
zat de cenzurarea presei independente ruse.
El a devenit ºeful holdingului Gazprom-Me-
dia în 2013, dar a demisionat anul urmãtor,
invocând motive legate de familie. El este
creditat ca fiind cel care a creat Russia To-
day, un post de ºtiri în limba englezã, con-
trolat de Guvernul rus. Senatorul republi-
can Robin Wicker din Mississippi a solici-
tat, în 2014, o anchetã împotriva lui Lesin,
suspectat de spãlare de bani ºi corupþie.
Lesin ar fi adunat active în valoare de mili-
oane de dolari atât în Europa, cât ºi în Sta-
tele Unite, în timp ce lucra pentru Guver-
nul rus, inclusiv 28 de milioane de dolari în
domeniul imobiliar, la Los Angeles. “Faptul
cã un funcþionar public rus a adunat fon-
durile considerabile necesare în vederea do-
bândirii ºi menþinerii acestor active în Eu-
ropa ºi Statele Unite ridicã întrebãri serioa-
se”, sublinia Wicker.

Macedonia plãteºte greºelile UE în criza
refugiaþilor, acuzã preºedintele acestei þãri

deschizându-ºi în septembrie frontierele
pentru fluxul de imigranþi, în ceea ce pri-
veºte securitatea, “aceastã þarã a eºuat în
totalitate”. El a menþionat faptul cã þara sa
a dorit sã facã schimb
de informaþii privind
“potenþialii islamiºti”,
însã nimeni nu a fost in-
teresat de acestea.
“Abia dupã atentatele de
la Paris am fost întrebaþi
de aceste date. ªi
atunci, am putut infor-
ma autoritãþile (n.r. eu-
ropene) cã în total zece
persoane au intrat în
Europa, având aceeaºi
identitate ca unul dintre
atacatori”, a explicat el.
Macedonia se aflã în
prima linie a rutei balca-

nice, folositã de solicitanþii de azil care so-
sesc pe insulele greceºti dinspre coastele
Turciei, dorind sã ajungã în Europa Cen-
tralã ºi de Nord.
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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.

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. S.C. CORIMEX

S.A. CRAIOVA
închiriazã

spaþii
ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

Anunþul tãu!
S.C. BVDM TRANSCO SRL

cu sediul în Craiova, B-dul Ol-
tenia nr. 39, bl. 66F, sc. 1, ap. 3
judeþul Dolj. Telefon: 0742/
633.960 intenþioneazã sã pro-
moveze investiþia: exploatare
balast pentru decolmatarea ºi
reprofilarea albiei minore a râu-
lui Jiu, mal drept, în extravila-
nul comunei Breasta, în zona
amonte confluenþa cu pârâul
Raznic, judeþul Dolj. Persoane-
le care doresc sã transmitã
observaþii, sugestii ºi recoman-
dãri se pot adresa solicitantu-
lui sau la: D- nul Mirel Bucicã,
mobil: 0742/ 633.960.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

OFERTE SERVICIU
Firmã de consul-
tanþã angajeazã ti-
neri absolvenþi cu-
noscãtori de Word,
Excel Powerpoint
- Telefon: 0744/
788.559, cv la e-
mail: idysprojec-
teu@gmail.com.
Angajez vânzã-
toare Electropute-
re Mall. Telefon:
0771/780.018.
ANGAJEZ bãrmã-
niþã Podari la Giu-
banu. Telefon:
0765/581.416.
Salon de înfrumu-
seþare angajeazã
persoanl frizerie -
coafurã, manichiu-
rã - pedichiurã, cos-
meticã. Telefon:
0764/125.224.

CERERI SERVICIU
Pensionar serios
asigur pazã lo-
cuinþã contra ca-
zare indiferent lo-
calitatea. Telefon:
0748/313.683.
Ionescu Nicolae
doresc sã fiu an-
gajat la un patron
cu maºina pro-
prie, marca Espe-
ro. Telefon: 0760/
084.961.
DOAMNÃ serioa-
sã, cu experienþã
în strãinãtate, caut
familie pentru me-
naj - îngrijire bãtrân
ºi copil. Rog serio-
zitate. Telefon:
0770/505.596.

Îngrijesc ºi fac me-
naj la persoane în
vârstã. Telefon:
0767/323.821.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la do-
miciliu Telefon:
0251/446.535;
0760/071.644.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã în
Bucureºti (zona
Dristor). Telefon:
0724/167.883.
Vând garsonierã
Bucureºti, ªosea-
ua Panduri (vis-a -
vis de Spitalul Cli-
nic Panduri) Tele-
fon: 0741/072.812.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Filiaºi - apartament
2 camere, central,
etaj 1. Telefon:
0758/883.182
Vând apartament 2
camere - parter Ni-
colae Titulescu, preþ
200.000 lei. Telefon:
0744/581.777.
Vând apartament 2
camere în Sinaia. Te-
lefon: 0722/963.871.
Amaradiei 2 came-
re decomandate
etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
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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.

Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentra-
lã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10 -
Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4
camere, bilateral,
ultracentral. Tele-
fon: 0721/290.286.
Vând apartament
3 camere deco-
mandate Brazdã
parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
dependinþe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren
4300 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Casã mare boie-
reascã cu toate uti-
litãþile superîmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Vând casã 2 ca-
mere, bucãtãrie,
hol, toate utilitãþile,
400 mp teren, str.
Rãºinari . Telefon:
0760/ 958.921;
0737/ 128.396.
Vând casã 250
mp ºi curte 500
mp renovatã, în
localitatea Se-
garcea. Telefon:
0764/366.984.

Casã bãtrânescã
(nelocuibilã) sat
Dobromira, 3700
mp. 25000 lei, ne-
gociabil Telefon:
0744/648.927;
0741/197.391.
Vând casã comu-
na Periºor,  cadas-
tru, teren 2000 mp,
fântânã în curte,
vie, pomi fructiferi +
Anexe, zonã cen-
tralã. Telefon:
0751/035.819;
0730/366.954.
VÂND casã, car-
tier Romaneºti, str.
Bucura, nr. 86A.
Telefon: 0761/
449.236.
Proprietar vând
casã nouã Bordei +
700 m.p. curte, vie
+ pomi sau schimb
cu apartament + di-
ferenþã. Telefon:
0752/641.487.
Vând casã nouã
Bordei cu 700 m te-
ren vie, pomi sau
schimb cu aparta-
ment + diferenþa.
Telefon: 0752/
641.487.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
418.864.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon:
0722/297.009.
Vând casã boie-
reascã mare - cen-
tral, pretabilã clini-
cã, pensiune, fir-
mã. Telefon: 0741/
219.483.

TERENURI
Vând teren agricol
2,65 ha pe raza co-
munei Mârºani, ca-
dastru, taxe la zi,
preþ 3000 euro/ha.
Telefon: 0766/
694.623
Vând teren intravi-
lan Craiova 700
mp. Telefon: 0745/
791.801.
Vând – sau schimb
teren intravilan
4300 mp la 10 km
de Craiova, cadas-
tru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
VÂND teren îm-
prejmuit zona Sel-
gros, 750 mp, 22
Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând teren Lot 500
mp Craiova - Car-
tier ªimnicu de Jos
la DJ – cadastru.
Telefon: 0744/
563.823.
7000 mp, Bodãeºti
(Melineºti) deschi-
dere 270 m. Tele-
fon: 0770/842.054.
Vând terenuri lo-
curi casã la ªosea-
ua Naþionalã Cra-
iova- Bechet, loca-
litatea Secui. Preþ
convenabil. Tele-
fon: 0764/214.269.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000
Euro. Telefon:
0752/641.487.
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000
Euro ºi parcelat.
Telefon. 0752/
641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile,
împrejmuit, as-
falt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/
402.056; 0744/
563.640.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând auto Vol-
kswagen Golf 4 din
2002, înmatriculat
în România, benzi-
nã. Detalii la tele-
fon: 0768/954.944.
Vand Seat Leon
1.6. Inmatriculata
RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzina;
Euro 4; - Aer Con-
ditionat; 6 airbaguri;
- Geamuri Electrice;
Inchidere centrali-
zata; ABS; Servodi-
rectie; Xenon; - In-
terior recaro; Pret
2700 Euro, nego-
ciabil. Relatii la tele-
fon: 0765/312.168.
RENAULT Fluen-
ce, noiembrie 2010,
60.000 km, 110
CP, benzinã, unic
proprietar, 6.800
Euro, echipare full-
option. Telefon:
0727/620.091.

Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar-
de nouã, super în-
treþinutã, toate con-
sumabilele schim-
bate recent, fãrã nici
un defect. Telefon:
0766/632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând car bãtrâ-
nesc, original, sta-
re foarte bunã, pre-
tabil terase, grã-
dini. Telefon: 0729/
033.903.
Vând maºinã de
gogoºi ineluº, chiu-
vetã inox dublã
pentru Restaurant
sau Cofetãrie tãie-
tor mezeluri, plitã
fast food, mese
inox. Telefon:
0760/958.921;
0737/128.396.
Vând 8 jaluzele
metalice (4 gri ºi
4 albe). Telefon:
0251/452.233.
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Vând vacã ges-
tantã 9 luni ºi viþe-
le Holstein de 1 ºi
1,5 ani. Telefon:
0251/318.736;
0765/742.894.
Vând TV color D-
102 cm, cãrucior
handicapat, pat
mecanic, schelã
construcþii, sobã
cãrãmidã com-
pletã, polizor
2500W. Telefon:
0768/083.789.
Vând radio MPT
Sony 4x45w,
USB, telecoman-
dã, în garanþie.
Telefon: 0723/
984.309.
Vând 1 loc de
veci Cimitir Las-
cãr Catargiu -
Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând COMBINÃ
CP.12 ºi LADA
1025 (eventual
subansamble).
Telefon: 0730/
304.591.
Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cã-
rãmidã din de-
molãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã de
cusut Ileana, ma-
ºinã Singer, casã
de marcat Sam-
sung pentru firme.
Telefon: 0727/
884.205.

Vând robot (PLA-
NETARIA) 3 func-
þii marcã germanã,
hainã de piele de
cãprioarã nouã lun-
gã ºi Mouline  pen-
tru cusut goblen.
Telefon: 0752/
236.667.
Vând frigider 320
litri, bocanci, ghete,
pantofi militari noi
piele negru, piese
Dacia noi, calcula-
tor instruire copii
prin televozor, tele-
fon Eboda sigilat,
piei bovinã ºi oaie
vopsite. Telefon:
0735/445.339.
Vând loc de veci
Sineasca douã
gropi suprapuse,
bocanci din piele
mãrimea 43 îmblã-
niþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã cuþite
de ghilotinã noi-
1,15ml preþ 100 lei.
Telefon: 0351/
808.490 dupã ora
16.00.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 /
850W, canistre alu-
miniu  20 litri noi,
reductor oxigen
sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoa-
re gaz sobã D 600.
Telefon: 0251/
427.583.

Vând bicicletã co-
piii cu 3 roþi - 60 lei
negociabil, cãruþ
copil sport - 50 lei.
Telefon: 0351/
181.202.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
mensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de tri-
cotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând hotã nouã,
mãturã electricã.
Telefon: 0351/
459.314.
Vând cadru meta-
lic inox nou pentru
handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând calorifer cu
11 elemenþi electric
nou, radiator cu 3
trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
Calorifere fontã –
10 lei elementul, te-
levizor color Philips
100 lei, bicicletã
copii 50 lei, 2 gropi
fãcute Romaneºti.
Telefon: 0729/
977.036.
Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circu-
lar. Preþ bun. Tele-
fon: 0745/589.825.

Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând convenabil
sau scimb cu un
calorifer de fon-
tã folosit un ca-
lorifer de tablã
1,20 / 0,60 nefo-
losit .  Telefon:
0720/231.610.
Vând loc de veci
cimitirul Sineasca
– Craiova dimen-
siuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon:
0764/271.285.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez duplex
P+1 cu 9 camere,
cu 1 ha teren Brã-
deºti. Telefon: 0744/
530.451.

Ofer cu chirie apar-
tament 3 camere,
mobilat, centralã
de apartament,
zona Ciupercã.
Preþ negociabil.
Telefon: 0251/
510.581.
Închiriez camere la
casã (zona Bres-
tei). Telefon 0762/
484.755; 0351/
464.628.
Închiriez aparta-
ment 3 camere
mobilat cu centra-
lã, zona A, Ciuper-
cã, preþ negociabil.
Telefon: 0251/
510.581.
Uscãtorie Bloc O 14
str. Spania. Telefon:
0752/520.508.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restau-
rant 50 locuri (Pia-
þa Gãrii). Telefon:
0744/629.775.

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

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut certificat
constatator din
17.08.2004 sediu
social al firmei S.C.
MIHDAN ROBI
SRL Nr. 44553 ºi
certificat consrtata-
tor Nr. 49790/
4.08.2004 pentru
punctul de lucru Ba-
criz. Se declarã nule.
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Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
13:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Rapid

Bucureºti – Bucovina Pojorâta / 15:15 –
HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: Steaua
– Dinamo / 18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga
I: FC Voluntari – FC Botoºani, Pandurii –
Viitorul / 23:00 – SPORTURI DE CONTACT
– Kickboxing – Gala “Glory 28”.

DIGI SPORT 2
7:00 – TENIS (M) – Turneul de la In-

dian Wells, în SUA: ziua a 2-a / 14:30 –
FOTBAL Scoþia – Premier League: Par-
tick Thistle – Celtic / 17:00, 19:15 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Barcelona – Geta-
fe, Celta Vigo – Real Sociedad / 21:00 –
TENIS (M) – Turneul de la Indian Wells:
ziua a 3-a.

DIGI SPORT 3
14:45 – GIMNASTICÃ – FIG Artistic

World Cup / 19:45 – FOTBAL Italia – Se-
rie A: Empoli – Sampdoria / 21:30 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Atletico Madrid –
Deportivo.

DIGI SPORT 4
18:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Lo-

rient – Marseille / 20:00 – BASCHET (M)
– Liga Naþionalã: U-BT Cluj – CSM CSU
Oradea / 21:45 – FOTBAL Italia – Serie A:
Inter – Bologna.

DOLCE SPORT 1
14:00 – RUGBY – Cupa Europeanã a

Naþiunilor: România – Germania / 18:00 –
RUGBY – Turneul celor 6 Naþiuni: Anglia
– Þara Galilor / 20:30 – FOTBAL – Liga I:
Pandurii – Viitorul / 3:30 – BASCHET NBA:
San Antonio Spurs – Oklahoma Thunder.

DOLCE SPORT 2
13:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Rapid

Bucureºti – Bucovina Pojorâta / 15:30 –
RUGBY – Turneul celor 6 Naþiuni: Irlanda
– Italia / 18:00 – FOTBAL – Liga I: FC
Voluntari – FC Botoºani / 22:00 – TENIS
(F) – Turneul de la Indian Wells, în SUA:

ziua a 3-a.
DOLCE SPORT 3
14:45 – FOTBAL Anglia – Premier

League: Norwich – Manchester City /
17:00, 21:30 – FOTBAL Spania – La
Liga: Barcelona – Getafe, Atletico Madrid
– Deportivo.

DOLCE SPORT 4
16:30 – FOTBAL Germania – Bundesli-

ga: Ingolstadt – Stuttgart / 19:15, 23:05 –
FOTBAL Spania – La Liga: Celta Vigo –
Real Sociedad, Rayo Vallecano – Eibar.

SPORT.RO
19:30 – FOTBAL Anglia – Cupa: Ever-

ton – Chelsea.
EUROSPORT 1
10:45 – SCHI ALPIN (F) – Cupa Mon-

dialã, la Lenzerheide, în Elveþia / 12:15 –
SCHI ALPIN (M) – CM, la Kvitfjell, în
Norvegia  /  13:45  –  SÃRITURI CU
SCHIURILE (DT 142) – CM, în Germania
/ 17:00 – FOTBAL Anglia – Premier Lea-
gue: Stoke City – Southampton / 21:45,
22:45 – SCHI FOND (F, M) – CM, la Can-
more, în Canada.

EUROSPORT 2
8:30, 11:00 – CURSE DE BICICLETE –

Campionatul Mondial, la Buriram, în Thai-
landa / 16:30, 19:30 – FOTBAL Germania
– Bundesliga: Monchengladbach – Frank-
furt, Bayern Munchen – Werder Bremen /
21:30 – SNOOKER – Marele Premiu Mon-
dial, la Llandudno, în Þara Galilor: semifi-
nale.

TVR 2
14:30 – ATLETISM – Cupa Europei la

aruncãri, la Arad.
LOOK TV
14:30 – FOTBAL Scoþia – Premier Lea-

gue: Partick Thistle – Celtic.
LOOK PLUS
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: FC

Voluntari – FC Botoºani, Pandurii – Vii-
torul.

Duminicã
DIGI SPORT 1
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: FC Bra-

ºov – “U” Cluj / 13:30, 16:00 – FOTBAL
Italia – Serie A: Chievo – Milan, Fiorenti-
na – Verona / 18:00, 20:30 – FOTBAL –
Liga I: ACS Poli Timiºoara – CFR Cluj, Stea-
ua – Astra.

DIGI SPORT 2
11:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþio-

nalã: CSM Bucureºti – HC Odorhei / 13:00
– FOTBAL Spania – La Liga: Levante –
Valencia / 15:00 – FOTBAL Franþa – Li-
gue 1: Troyes – Paris SG / 17:00, 19:15,
21:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Sevilla
– Villarreal, Bilbao – Betis, Las Palmas –
Real Madrid / 23:30 – TENIS (M) – Tur-
neul de la Indian Wells, în SUA: ziua a 4-a.

DOLCE SPORT 3
16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Udi-

nese – Roma / 18:00 – VOLEI (F) – CEV
Challenge Cup: CSM Bucureºti – Bursa
BBSK / 20:00 – TENIS (M) – Turneul de
la Indian Wells, în SUA: ziua a 4-a.

DOLCE SPORT 4
17:00 – BASCHET (M) – Liga Naþiona-

lã: SCM U Craiova – BC Mureº / 19:00 –
CURSE DE TURISME – Indycar – Grand
Prix la Sankt Petersburg, în Rusia / 21:45 –
FOTBAL Italia – Serie A: Palermo – Napoli
/ 1:00 – FOTBAL Argentina – Primera Di-
vision: Colon Santa Fe – River Plate.

DOLCE SPORT 1
13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Le-

vante – Valencia / 18:00, 20:30 – FOT-
BAL – Liga I: ACS Poli Timiºoara – CFR
Cluj, Steaua – Astra.

DOLCE SPORT 2
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: FC Bra-

ºov – “U” Cluj / 18:00 – FOTBAL Anglia
– Cupa: Manchester United – West Ham /
22:30 – BASCHET NBA: LA Lakers – Cle-

veland Cavaliers.
DOLCE SPORT 3
19:15, 21:30  – FOTBAL Spania – La

Liga: Bilbao – Betis, Las Palmas – Real Ma-
drid.

DOLCE SPORT 4
17:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Se-

villa – Villarreal / 20:00 – TENIS (F) – Tur-
neul de la Indian Wells, în SUA: ziua a 4-a.

EUROSPORT 1
10:45 – SCHI ALPIN (F) – Cupa Mon-

dialã, la Lenzerheide, în Elveþia / 12:15 –
SCHI ALPIN (M) – CM, la Kvitfjell, în Nor-
vegia / 13:30 – BIATLON (F) – Campio-
natul Mondial, la Oslo, în Norvegia /
14:45 – SÃRITURI CU SCHIURILE (DT
142) – CM, în Germania / 18:00 – FOT-
BAL Anglia – Premier League: Aston Vil-
la – Tottenham / 21:00 – SNOOKER –
Marele Premiu Mondial, la Llandudno, în
Þara Galilor: finala / 1:15 – FOTBAL MLS
– SUA/Canada: San Jose Earthquakes –
Portland Timbers.

EUROSPORT 2
9:15, 11:00 – CURSE DE BICICLETE –

Campionatul Mondial, la Buriram, în Thai-
landa / 14:00 – SCHI ALPIN (F) – Cupa
Mondialã, la Lenzerheide, în Elveþia /
15:00 – CICLISM – Cursa Paris-Nisa, în
Franþa / 16:30, 18:30 – FOTBAL Germa-
nia – Bundesliga: Leverkusen – Hamburg,
Dortmund – Mainz / 23:00 – FOTBAL
MLS – SUA/Canada: New York City FC –
Toronto FC.

TVR 2
16:00 – ATLETISM – Cupa Europei la

aruncãri, la Arad / 19:00 – HANDBAL (F)
– Preliminarii Euro 2016: Norvegia – Ro-
mânia.

LOOK TV
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: ACS

Poli Timiºoara – CFR Cluj, Steaua – Astra.
LOOK PLUS
19:00 – FOTBAL Belgia – Pro League.

Baschetbaliºtii craioveni dau piept,
mâine, la Polivalentã, cu singura echi-
pã ce i-a învins în ambele partide din
prima parte a sezonului (82-90 acasã
ºi 79-88 în deplasare) ºi care le-a sto-
pat drumul ºi în sferturile Cupei Ro-
mâniei, la capãtul unei duble greu de
uitat. Burlacu ºi compania pierdeau
prima manºã, în Ardeal, la 19 puncte
(70-89), pentru ca în Bãnie sã reu-
ºeascã o victorie la “doar” 18 puncte
(94-76).

SCM U a reuºit etapa trecutã întâiul
succes din Top 6, dupã trei eºecuri,
victimã câzându-i, Sibiul, într-una din-
tre cele mai tari reveniri din istoria Li-
gii Naþionale. În sala din Valea Vlãicii,
Atlassib a avut ºi 12 puncte avans în
debutul ultimului sfert, Craiova izbân-
dind în cele din urmã cu 84-80. De
asemenea dupã o victorie vine ºi Mu-

Alb-albaºtrii îºi înfruntã “bestia neagrã”Alb-albaºtrii îºi înfruntã “bestia neagrã”Alb-albaºtrii îºi înfruntã “bestia neagrã”Alb-albaºtrii îºi înfruntã “bestia neagrã”Alb-albaºtrii îºi înfruntã “bestia neagrã”
SCM U Craiova – BC Mureº,

duminicã, ora 17:00, Digi Sport 4

Grupa 1-6
Celelalte partide: U-Banca Transilvania Cluj – CSM

CSU Oradea (sâmbãtã, 20:00), CSU Atlassib Sibiu – Steaua
CSM Eximbank (luni, 18:00).

1. Oradea 20/6 46
2. Steaua 19/7 45
3. U-BT Cluj 17/9 43
4. BC Mureº 16/10 42
5. CRAIOVA 15/11 41
6. Sibiu 13/13 39

Grupa 7-12
Sâmbãtã: CS Energia Tg. Jiu – CS Dinamo Bucureºti, CS

Gaz Metan Mediaº – CS Phoenix Galaþi, BC SCM Timiºoara
– BCMU Piteºti.

1. Galaþi 12/14 38
2. Dinamo 12/14 38
3. Tg. Jiu 10/16 36
4. Timiºoara 8/18 34
5. Piteºti* 10/16 33
6. Mediaº 4/22 30

* BCMU Piteºti a început campionatul cu o penalizare de
trei puncte.
- Primele douã echipe din grupa 7-12 se alãturã echipelor din

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

se vor împerechea dupã cum urmeazã: Locul 1 – cu 8, 2 cu 7,
3 cu 6 ºi 4 cu 5.
- Echipele rãmase pe locurile 9-12 nu vor mai juca, pãstrân-

du-ºi poziþiile din clasamentul grupei 7-12.
- Ultimele douã locuri retrogradeazã.

reºul, 87-80, pe propriul parchet, cu
U-Banca Transilvania Cluj.

Cu douã puncte mâine, bãieþii lui
Dragan Aleksic ºi-ar egala la puncte
rivala, putând astfel nãdãjdui cu spe-
ranþe la ocuparea unui loc în primele

patru, fapt ce le-ar da posibilitatea de
a disputa mai multe jocuri acasã , în
play-off.

Etapa ce vine, prima a acestui mini-
retur, alb-albaºtrii vor juca la Cluj-Na-
poca (vinerea viitoare, de la ora 18:00).

Sâmbãtã: SCM U CRAIOVA – VC Unic LPS Piatra Neamþ (ora 18:30,
Sala Sporturilor “Ion Constantinescu”), CS Alba Blaj – CS “U” Cluj,
CSM Târgoviºte – CS Rapid Bucureºti, CS ªtiinþa Bacãu – CS Dinamo
Bucureºti, CSU Medicina Tg. Mureº – CSM Lugoj. Partida CSM Bucu-
reºti – ACS Penicilina Iaºi se va disputa în 16 martie.

1. Alba Blaj   59 7. Lugoj 27
2. Târgoviºte   48 8. Iaºi 20
3. CSM Buc.   46 9. Piatra N. 20
4. Dinamo   42 10. CRAIOVA 14
5. Bacãu   36 11. “U” Cluj 13
6. Tg. Mureº   35 12. Rapid 0
* - un joc mai puþin.

VOLEI – DIVIZIA A1 – ETAPA A 21-A

Joc cu mizã mare pentru craiovence
SCM U Craiova evoluazã, astãzi, în compania

lui Unic Piatra Neamþ, într-un meci în care dacã
ar lua toate cele trei puncte ºi-ar securiza poziþia
a 10-a, dat fiind faptul cã urmãritoarea sa ºi
echipa în faþa cãreia închide sezonul regulat,
“U” Cluj, evolueazã, în deplasare, cu liderul Alba
Blaj. În plus, cu o izbândã de trei puncte, azi,
jucãtoarele pregãtite de cãtre Alexandru Cosma
ar mai pãstra speranþe ºi la locul 9, care ar face

ca în play-out-ul de menþinere în elitã sã întâl-
neascã “lanterna” fãrã punct, Rapid.

Revenind la ce ne stã deocamdatã la îndemâ-
nã, miza locului 10 e importantã pentru cã SCM
U ar juca cu “U” Cluj mai multe jocuri în Bãnie
(douã din trei).

Amintind ºi cele întâmplate în turul de la
Piatra Neamþ, Craiova a cedat cu 0-3 (21-25,
23-25, 7-25).

BASCHET – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 27-ABASCHET – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 27-ABASCHET – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 27-ABASCHET – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 27-ABASCHET – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 27-ABASCHET – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 27-ABASCHET – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 27-ABASCHET – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 27-ABASCHET – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 27-A

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

CS U II Craiova a obþinut o
victorie “scurtã”, scor 1-0, ieri,
contra Filiaºului, revanºându-se
cu aceastã ocazie pentru eºecul
din tur (0-3).

Alb-albaºtrii mici au contro-
lat meciul de la Iºalniþa în cea
mai mare parte a sa, iar unicul
gol i-a aparþinut decarului Suru-
giu (63), care a reluat imparabil
o centrare perfectã a lui Luicã,
expediatã din flancul stâng.

Atât Craiova, cât ºi Filiaºul au
încheiat în inferioritate numeri-
cã, eliminaþi, pentru cumul de
cartonaºe galbene, fiind Geani-
mu (90) ºi Neacºu (75).

Universitatea II Craiova:
Vlad – Ghincea, Hreniuc, Lui-
cã, Florea, Dina, Ciocotealã,
Hodea (Vlãdoiu 90+1), Surugiu,
Neacºu (Cîrlig 77), Geanimu.
Rezerve neutilizate: Dicã, Pu-
þintelu, Cojocaru, Rodeanu,
Staicu. Antrenor: Bogdan Vrã-
jitoarea.

ACSO Filiaºi: Lascu – Or-
ban, Istudor, Lupu, Neacºu,
Obeanu, Popescu, Petcu (Pîr-

LIGA A III-A

Universitatea II îºi adjudecãUniversitatea II îºi adjudecãUniversitatea II îºi adjudecãUniversitatea II îºi adjudecãUniversitatea II îºi adjudecã
derby-ul judeþeanderby-ul judeþeanderby-ul judeþeanderby-ul judeþeanderby-ul judeþean

SERIA 4 – ETAPA A 17-A
Vineri: CS U CRAIOVA II – ACSO FILIAªI 1-0, Mãgura Cisnãdie – Meta-

lurgistul Cugir 2-2, Nouva Mama Mia Becicherecu Mic – CSM Lugoj 2-0,
Naþional Sebiº – Minerul Motru 2-0.

Sâmbãtã, 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. CRAIOVA II 18
2. Cugir 35 10. Motru 18
3. Sebiº 30 11. Cisnãdie 17
4. Ighiu* 29 12. Ineu** 16
5. Becicherecu 27 13. Deva* 14
6. Hunedoara* 24 14. FILIAªI 12
7. Lugoj 23 15. Giarmata* 5
8. Pandurii II* 19
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai puþin.

SERIA 3 – ETAPA A 15-A
Sâmbãtã, ora 15:00: CS PODARI – CS ªtefãneºti, FC Voluntari II – SCM

Piteºti, Sporting Turnu Mãgurele – Concordia Chiajna II, AFC Hãrman –
Urban Titu, Dinicu Golescu Câmpulung – Atletic Bradu, FC Aninoasa – CS
Afumaþi. Sporting Roºiori stã, deoarece Inter Olt, liderul de la finalul turului,
s-a retras din campionat

1. Dinicu G. 30 8. Roºiori 19
2. Afumaþi 26 9. ªtefãneºti 18
3. Piteºti 23 10. PODARI 15
4. Voluntari II 22 11. Aninoasa 12
5. Mãgurele 22 12. Titu 12
6. Chiajna II 21 13. Hãrman 5
7. Bradu* 20
* - un joc mai puþin.

vuicã 55), Georgescu, Stoichi-
þoiu (Mainereci 64), Duriþã (Tã-
nase 77). Rezerve neutilizate:
Iovãnescu – Moraru, Mitru,
Fruntelatã. Antrenor:  Ionel
Luþã.

Runda urmãtoare, CS U II va
sta, în vreme ce Filiaºi primeºte

pe Nouva Mama Mia Becichere-
cu Mic.

Podari se ia la
harþã cu vecina
de clasament

În Seria 3, ACS Podari, cea-
lãlaltã reprezentantã a Doljului în

ultimul eºalon, întâlneºte, în
aceastã dupã-amiazã, pe CS ªte-
fãneºti, formaþie aflatã, în cla-
sament, chiar în faþa sa. Fotba-
liºtii lui Gigi Ciurea au început
returul cu un eºec la Roºiori, 1-
2, timp în care ilfovenii o bã-
teau acasã, 1-0, pe Aninoasa.

Meciul din tur s-a încheiat cu o
izbândã la scor de neprezentare
a ªtefãneºtiului, 3-0.

Brigada de arbitri a meciului
de azi va fi compusã din Alexan-
dru Bãlan (Deva) – Marius Ba-
dea (Rm. Vâlcea) ºi Ramona
Bunget (Tg. Jiu).

Dupã ce etapa trecutã ceda
cu 3-1 în derby-ul de la Cetate,
Viitorul Cârcea este implicatã
din nou într-un cap de afiº,
urmând a primi vizita celor de
la Danubius Bechet. Nici echipa
dunãreanã nu vine dupã un
rezultat dorit, întorcându-se
doar cu un punct de la Bistreþ,
1-1.

LIGA A IV-A – ETAPA A 18-A

Meciul rundei, la Cârcea
Se vor întâlni cel

mai bun atac ºi cea
mai bunã apãrare,
Cârcea perforând
buturile adverse de 67
de ori, pe când
Danubius a încasat
numai 19 goluri (la
egalitate cu Calafat).

În partida tur,
Bechetul a repurtat un
succes la limitã, 1-0.

Partida de la
Cârcea va fi condusã de Alina
Peºu, ajutatã de Adrian Marcu
ºi Marius Tudor. Observatori
vor fi Radu Vitan ºi Victor
Cojocaru.

Alte meciuri interesante se
anunþã a fi ºi la Calafat, care
întâlneºte pe Bistreþ, respectiv
la Ostroveni, unde poposeºte
Segarcea.

Sâmbãtã, ora 11:00: ªtiinþa Malu Mare – Lu-
ceafãrul Craiova, Unirea Leamna – SIC Pan Uni-
rea, Tractorul Cetate – Metropolitan Iºalniþa,
Dunãrea Calafat – Dunãrea Bistreþ, Recolta Os-
troveni – Progresul Segarcea, Viitorul Cârcea –
ªtiinþa Danubius Bechet.

1. Cetate 42 7. Segarcea 25
2. Ostroveni 38 8. Unirea 20
3. Calafat 37 9. Iºalniþa 15
4. Cârcea 36 10. Leamna 10
5. Bechet 36 11. Luceafãrul 7
6. Bistreþ 28 12. Malu Mare 1

Seria 1 – etapa a 14-a: Fulgerul Maglavit –
Avântul Rast, Voinþa Caraula – Viitorul Vârtop, Vii-
torul Ciupercenii Noi – SC Poiana Mare, Avântul
Giubega – Progresul Ciupercenii Vechi, Recolta
Galicea Mare – Victoria Pleniþa, Unirea Vela – Fla-
cãra Moþãþei, Viitorul Dobridor – Vânãtorul Desa.

Clasament (primele 5): 1. Poiana Mare 32p,
2. Rast 31p, 3. Pleniþa 28p, 4. Giubega 27p, 5.
Moþãþei 22p.

Seria 2 – etapa a 17-a: Viitorul Mãceºu de
Sus – Unirea Goicea, Viitorul Siliºtea Crucii –
Dunãrea Negoi, Dunãrea Gighera – Recolta Urzi-
cuþa, Progresul Cerãt – Trimuf Bârca, Progresul
Bãileºti – Gloria Catane, Recolta Mãceºu de Jos –
Viitorul Giurgiþa, Fulgerul Întorsura – Recolta
Seaca de Câmp. Aktiv Padea stã.

Clasament (primele 5): 1. Cerãt 40p, 2. Bãi-
leºti 36p, 3. Mãceºu S. 35p, 4. Goicea 34p, 5.
Mãceºu J. 29p.

Seria 3 – etapa a 14-a: Avântul Dobreºti – Avân-
tul Daneþi, Unirea Tricolor Dãbuleni – Unirea Amã-
rãºtii de Jos, Victoria ªtiinþa Celaru – Viitorul Sa-
dova, Unirea Tâmbureºti – AS Rojiºte, Viitorul Gân-

LIGA A V-A
Duminicã, ora 11:00

giova – Ajax Dobroteºti, Fulgerul Mârºani – Victo-
ria Cãlãraºi. Progresul Amãrãºtii de Sus stã.

Clasament (primele 5): 1. Tâmbureºti 25p, 2.
Celaru 23p, 3. Amãrãºtii S. 23p, 4. Sadova 22p,
5. Dãbuleni 22p.

Seria 4 – etapa a 14-a: Progresul Mischii –
Sporting Leu, Voinþa Puþuri – Arena Bulls Preajba,
Viitorul II Cârcea – Flacãra Drãgoteºti, Avântul
Pieleºti – Viitorul Ghindeni, Luceafãrul Popânzã-
leºti – Unirea Câmpeni, Viitorul Coºoveni – Viito-
rul Teasc, Atletico Zãnoaga – Progresul Castra-
nova.

Clasament (primele 5): 1. Leu 36p, 2. Castra-
nova 32p, 3. Cârcea II 29p, 4. Mischii 26p, 5.
Zãnoaga 25p.

Seria 5 – etapa a 14-a: Viitorul ªtiinþa Craiova –
Vulturul Cernãteºti, Inter Secui – Viitorul Valea Fân-
tânilor, ªtiinþa Calopãr – Rapid Potmelþu, Fortuna
Craiova – Voinþa Belcin, Voinþa Raznic – AS Scãieºti,
AS Pietroaia – Jiul Breasta. AS Greceºti stã.

Clasament (primele 5): 1. Belcin 25p, 2. Secui
24p, 3. Cernãteºti 24p, 4. Calopãr 23p, 5. Valea
Fântânilor 20p.

Învinsã de United în ultimele patru
încleºtãri, Liverpool s-a revanºat în
faþa rivalei din Premier League, luând
o opþiune importantã pentru accede-
rea în sferturi, dupã ce s-a impus cu
2-0 (foto; în prim plan Firmino, cele-
brând reuºita care a închis tabela). Un
avantaj ºi mai confortabil, în duelul lo-
curilor 2 din Germania ºi Anglia, ºi-a
asigurat Borussia Dortmund, 3-0 con-
tra lui Tottenham. ªahtiorul lui Mircea

LIGA EUROPA – OPTIMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃ

Liverpool câºtigã clar “ºocul” englezesc,
Dortmund o distruge pe Tottenham

ªahtior Doneþk – Anderlect 3-1
(Taison 21, Kucher 24, Eduardo 79 /

Acheampong 68)
FC Basel – Sevilla 0-0
Dortmund – Tottenham 3-0
(Aubameyang 30, Reus 61, 70)
Fenerbahce – Braga 1-0
(Topal 82)
Villarreal – Leverkusen 2-0
(Bakambu 4, 56)
Bilbao – Valencia 1-0
(Raul Garcia 20)
Liverpool – Manchester Utd 2-0
(Sturridge 20 pen., Firmino 73)
Sparta Praga – Lazio 1-1
(Frydek 13 / Parolo 38)
Returul e programat joia viitoare.

Lucescu ºi Villarreal sunt ºi ele cu un
picior în Top 8, repurtând victorii la
douã lungimi distanþã, cu Anderlect (3-
1) ºi Leverkusen (2-0).

Altfel, a fost o searã nefastã pentru
formaþiile vizitatoare, care se pot lãu-
da cu remizele Sevillei, 0-0 la Basel
(unde va avea loc finala), ºi a lui La-
zio, 1-1 cu Sparta Praga. La formaþia
din capitala Italiei, ªtefan Radu a fost
integralist.
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Clasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-out
1. Craiova 1 1 0 0 3-0 19
2. CSMS Iaºi 1 0 0 1 0-2 19
3. CFR Cluj 1 1 0 0 2-0 17
4. Botoºani 1 1 0 0 1-0 16
5. ACS Poli 1 0 1 0 0-0 14
6. Voluntari 1 0 0 1 0-3 12
7. Concordia 1 0 1 0 0-0 10
8. Petrolul 1 0 0 1 0-1 4

Meciul Petrolul – CSMS Iaºi s-a jucat asearã
FC Voluntari – FC Botoºani, sâmbãtã, ora 18
ACS Poli – CFR Cluj, duminicã, ora 18
Chiajna – „U” Craiova, luni, ora 18

Play-out, etapa IIPlay-out, etapa IIPlay-out, etapa IIPlay-out, etapa IIPlay-out, etapa II

Clasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-off

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

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

Play-off, etapa IIPlay-off, etapa IIPlay-off, etapa IIPlay-off, etapa IIPlay-off, etapa II

Una dintre gloriile Craiovei Ma-
xima, Gheorghiþã Geolgãu, a co-
mentat decizia Tribunalului Bucu-
reºti în privinþa palmaresului Uni-
versitãþii Craiova, declarând cã
aceasta a fost una conformã cu
realitatea. „Eroul de la Bratislava”,
Gheorghiþã Geolgãu, a fãcut parte
ca vicepreºedinte din Asociaþia
Fotbal Club Universitatea Craiova,
constituitã în 1994 ºi a recunos-
cut cã la vremea aceea nu s-a luat
în calcul ºi preluarea legalã a pal-
maresului, culorilor ºi siglelor ªtiin-
þei, acestea fiind recunoscute re-
cent de instanþele din România ca
aparþinând Clubului Sportiv Uni-

Portarul Craiovei, Cãtãlin Stra-
ton, spune cã nu va refuza o pro-
punere de prelungire a contractu-
lui cu Universitatea, aºa cum a fost
cazul lui Bãlgrãdean, fostul sãu
coleg, pe care îl va întâlni luni, în
meciul Concordia Chiajna – Uni-
versitatea Craiova. „În primul rând,
mã bucur cã echipa din Chiajna a
bãtut Dinamo, pentru cã dinamo-
viºtii sunt marii noºtri rivali. La
valoarea lotului nostru ºi prin pris-
ma faptului cã suntem Universita-
tea Craiova, ar trebui sã câºtigãm
fiecare meci din play-out la cel
puþin douã goluri diferenþã. ªi când
spun asta nu vreau sã pun presiu-
ne pe atacanþi, sunt jucãtori valo-
roºi ºi sunt convins cã vor marca
meci de meci. Cât priveºte duelul
de la distanþã cu Pufi Bãlgrãdean,
el va rãmâne prietenul meu, îi do-
resc baftã, dar nu în acest meci,
când echipa mea va câºtiga. Pufi
a ales alt drum, în ceea ce mã pri-
veºte dacã mâine conducerea mi-

StratonStratonStratonStratonStraton::::: „Semnez pe 10 ani cu Craiova dacã „Semnez pe 10 ani cu Craiova dacã „Semnez pe 10 ani cu Craiova dacã „Semnez pe 10 ani cu Craiova dacã „Semnez pe 10 ani cu Craiova dacã
mi se propune”mi se propune”mi se propune”mi se propune”mi se propune”

ar oferi un contract aº semna ºi
pe 10 ani cu Universitatea“.

Despre meciul de luni, de la
Chiajna, Daniel Mogoºanu a spus:
„Chiajna a surprins pe Dinamo, nu
o va face cu noi. A schimbat siste-
mul de joc de la meciul cu Timi-
ºoara, folosind trei fundaºi centrali,
a arãtat o altã atitudine, de aceea
trebuie sã fim atenþi, mai ales cã

se anunþã un joc încrâncenat. Noi
venim dupã o partidã bunã ºi tre-
buie sã menþinem forma arãtatã cu
Voluntariul. Cu excepþia lui Mate-
iu, care nu s-a antrenat în aceastã
sãptãmânã, nu avem alte proble-
me de lot. Iliev s-a pregãtit nor-
mal, iar Bãluþã a revenit dupã sus-
pendare. Este exclus sã jucãm la
0-0, vrem sã câºtigãm la Chiajna“.

Gheorghiþã Geolgãu a fost cel care a avut iniþiativa aducerii lui Andrei
Ivan la Craiova, în urmã cu doi ani, pe vremea când Ivan avea 17 ani ºi era
juniori la Sporting Piteºti. Gloria Craiovei Maxima îi preconizeazã lui Ivan
un viitor strãlucit, spunând cã la 27 de ani va fi evaluat la 40-50 de milioane
de euro. „Eu l-am remarcat pe Andrei Ivan ºi am propus sã fie adus la
Universitatea Craiova ºi m-am bucurat foarte mult sã vãd ascensiunea lui.
La 27-28 de ani va fi un jucãtor care se va transfera pe 40-50 de milioane de
euro. Noi nu-l vom putea þine la Craiova pânã atunci, dar cât mai rãmâne
aici sperãm sã fie un exemplu pentru alþi tineri, care sã creascã în jurul lui.
Mã bucur cã nu m-am înºelat ºi nu m-a dezamãgit prin evoluþiile sale, chiar
a fost mai precoce decât anticipam eu. De la Ilie Balaci ºi Cristi Chivu,
Universitatea Craiova nu a mai avut un jucãtor de 19 ani care sã fie titular
cert, sã se impunã într-o asemenea manierã cum o face Ivan, deºi au fost
mari jucãtori care au crescut aici” a declarat Geolgãu.

„Ivan va fi jucãtor de 40-50 de
milioane de euro”

Componentul Craiovei
Maxima a fost ºi vicepreºedin-
tele Asociaþiei Fotbal Club
Universitatea Craiova,
constituitã în urmã cu 22 de ani

versitatea Craiova, fondat în 1948.
„Am fost vicepreºedintele Aso-

ciaþiei Fotbal Club Universitatea Cra-
iova, constituitã în 1994, iar Cãmã-
taru era preºedinte ºi pot sã certific
cã atunci nu s-a preluat palmaresul
Universitãþii Craiova. Pur ºi simplu
nu ne-am gândit la asta, nu am þi-
nut cont de detalii. Nu ne imaginam
atunci sã se va ajunge în aceastã
situaþie, nu ºtiam cât avea sã con-
teze sã preiei palmaresul, culorile,
numele ºi siglele, noi le-am folosit
de la sine putere. Echipa aceea a
luat-o practic de la zero, nu s-a pre-
luat nimic de la clubul care a existat
din 1948. Decizia Tribunalului Bu-
cureºti este una fireascã ºi nici la
urmãtoarele instanþe nu se poate
schimba. Este aceeaºi situaþia ca la
Steaua, unde CSA deþine palmare-
sul, recunoscut de instanþe. Noi, cei
care am fost în acea asociaþie, ºtim
foarte bine ce s-a întâmplat, dar asta

a fost situaþia atunci. Pânã la urmã,
tot rãul spre bine, fiindcã acum Uni-
versitatea Craiova aparþine oraºului,
Clubului Sportiv ºi nimeni nu mai
poate sã o mute din oraº, sã-i schim-
be culorile, sigla” a declarat Geolgãu.

Geolgãu a rememorat ºi califi-
carea în premierã a unei echipe ro-
mâneºti în semifinalele unei com-
petiþii continentale: „Luna martie
este una în care ne aducem cu plã-
cere aminte de rezultatele Craiovei
Maxima. Acum 33 de ani, pe 16
martie, învingeam Kaiserslautern
cu 1-0 ºi obþineam calificarea în
semifinalele Cupei UEFA, prin go-
lul lui Negrilã care a fãcut fericitã
întreaga Românie. În meciul tur,
din Germania, am revenit de la 3-0
prin golul meu ºi al lui Zoli Criºan,
Dumnezeu sã-l ierte, ºi am pãstrat
vie speranþa cã vom ajunge în pre-
mierã într-o fazã atât de înaltã a
cupelor europene“.
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