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Câini poliþiºti folosiþi pentru depistarea
persoanelor care încearcã sã intre
ilegal în þarã

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Guvernul strânge ºurubul, Popescule, ºi noi strângem cureaua.

4

Magnolia,
solia primãverii!
Dacã English Park-ul din
centrul Craiovei, opera
arhitectului Contantin Iotzu,
datând din perioada interbelicã, rãmâne sau nu o
bijuterie vegetalã se poate
discuta, cu destule argumente pro ºi contra, în
schimb nu-i pot fi puse la
îndoialã valenþele de inspiratã ºi oportunã oazã de
verdeaþã, circumscrisã unui
perimetru 4.670 mp, strãjuitã fiind de impunãtoarea
statuie a domnitorului A. I.
Cuza, realizatã de sculptorul
Rafaello Romanelli.
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Douã echipe canine de la Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu au acþionat, alãturi de poliþiºtii doljeni, în filtrele rutiere instituite la acest sfârºit de sãptãmânã pe drumurile naþionale care converg
cãtre punctele de trecere a frontierei din
Calafat ºi Bechet. Câinii poliþiºti au acþionat împreunã cu poliþiºtii doljeni pentru
descoperirea persoanelor care încearcã sã
pãtrundã ilegal pe teritoriul României.
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Spitalul Judeþean
din Craiova va
primi incubatoare
noi pentru
nou-nãscuþi

Barack Obama
ºi marile regrete
spre final
de mandat
Pe cât de neaºteptatã, în fapt
cu siguranþã istoricã, a fost instalarea lui Barack Obama la
Casa Albã, pe atât de controversatã s-a dovedit evaluarea
politicii sale, îndeosebi a celei
externe, în mass-media americanã ºi strãinã, ca ºi în rândurile unor strategi, analiºti ori
ale publicului. Cea mai pertinentã explicaþie pare a fi identificatã în amploarea orizontului de aºteptãri pe care a generat-o sloganul ºi, cu el, doctrina schimbãrii, susþinutã, la rându-i, de atributul lui se poate.
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Teatrul Na
Naþþ ional
din Craiova
sprijinã UNITER
în Campania
Na
Naþþ ionalã
„Arti
„Artiºº tii
pentru arti
artiºº ti”
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Iohannis
a decorat-o
post-mortem
pe Iolanda Balaº
cu Ordinul Steaua
României în grad
de Mare Ofiþer
Preºedintele Klaus
Iohannis a semnat sâmbãtã decretul de decorare
post-mortem a multiplei
campioane olimpice
Iolanda Balaº cu Ordinul
Naþional Steaua României
în grad de Mare Ofiþer,
potrivit unui comunicat de
presã emis duminicã de
Administraþia Prezidenþialã. “În semn de înaltã
apreciere pentru întreaga
activitate pusã în slujba
sportului de performanþã,
contribuind, pe aceastã
cale, la afirmarea pe plan
internaþional a ºcolii
româneºti de atletism,
precum ºi la promovarea
valorilor olimpice în
rândul tinerelor generaþii
de campioni, Preºedintele
României, domnul Klaus
Iohannis, a conferit postmortem Ordinul Naþional
<<Steaua României>> în
grad de Mare Ofiþer
Iolandei Balaº-Soter,
multiplã campioanã
olimpicã”, potrivit sursei
citate. Dubla campioanã
olimpicã la atletism Iolanda Balaº Soter, care avea
probleme de sãnãtate, s-a
stins din viaþã vineri la
vârsta de 79 de ani.
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Proiect de modificare a Codului Muncii:
Mãsuri de protecþie suplimentarã pentru sindicaliºti
Liderii de sindicat ar putea beneficia de
mãsuri de protecþie suplimentarã, potrivit
unui proiect de lege de modificare a Codului
Muncii depus la Senat, care reinstituie interdicþia de concediere ºi o extinde pe o perioadã
de 2 ani de la încetarea mandatului.
Deputaþii PSD Adrian Solomonºi Cristina Nichita susþin, în expunerea de motive, cã modificãrile vin
pentru a pune în acord legea cu
douã decizii ale CCR. Prin decizia
814/2015 CCR a stabilit cã articolul 60 alineatul (1), litera g) din
Codul Muncii care prevedea cã
‘’pe durata exercitãrii unei funcþii

eligibile într-un organism sindical,
cu excepþia situaþiei în care concedierea este dispusã pentru o abatere disciplinarã gravã sau pentru
abateri disciplinare repetate, sãvârºite de cãtre acel salariat’’ este neconstituþional.
Judecãtorii au considerat cã interdicþia de a concedia persoanele
care ocupã funcþii eligibile într-un
organism sindical, în cazurile în
care concedierea nu are legãturã
cu activitatea sindicalã, contravine Constituþiei. În locul textului
declarat neconstituþional pentru cã
îi privilegia pe liderii de sindicat,
cei doi parlamentari propun o formulare care reinstituie aceste drepturi, extinzându-le pe o perioadã de
2 ani de la încetarea mandatului.
Astfel, concedierea salariaþilor
nu ar mai putea fi dispusã “pe toatã durata exercitãrii mandatului de
reprezentanþii aleºii în organele de
conducere ale sindicatelor, precum
ºi pe o perioadã de 2 ani de la încetarea acestuia, pentru motive
care nu þin de persoana salariatului, pentru necorespundere profesionalã sau pentru motive ce þin de
îndeplinirea mandatului pe care l-

au primit salariaþii din unitate’’.
De asemenea, forma propusã de
cãtre iniþiatori pentru articolul 52
alineatul (1), litera b), prevede cã
suspendarea contractului individual
de muncã la iniþiativa angajatorului
se poate face ‘’în cazul în care
salariatul a fost trimis în judecatã
pentru fapte penale incompatibile
cu funcþia deþinutã, pânã la rãmânerea definitivã a hotãrârii judecãtoreºti”, din text fiind scoasã posibilitatea concedierii ‘’în cazul în
care angajatorul a formulat plângere penalã împotriva salariatului’’.
Modificarea vine ca urmare a
deciziei 279/2015 a CCR, potrivit
cãreia ‘’suspendarea contractului
individual de muncã ca efect al

formulãrii unei plângeri penale de
cãtre angajator împotriva salariatului nu întruneºte condiþia caracterului proporþional, mãsura fiind
excesivã în raport cu obiectivul ce
trebuie atins’’.
Iniþiatorii susþin în expunerea de
motive a proiectului de lege cã
modificãrile propuse vor duce la
‘’asigurarea stabilitãþii locului de
muncã în condiþiile ºi limitele constituþionale, precum ºi la realizarea
unor garanþii legale împotriva eventualelor acþiuni ale angajatorilor de
naturã sã împiedice exercitarea
mandatului de cãtre reprezentanþii
aleºi în organele de conducere ale
sindicatelor’’. Senatul este prima
Camerã sesizatã.

Ministrului Afacerilor Interne: Patrule comune româno-ucrainene
la frontierã pentru combaterea criminalitãþii transfrontaliere
Ministrului Afacerilor Interne, Petre Tobã, susþine cã
Inspectoratul General al Poliþiei de Frontierã urmeazã sã
semneze un protocol cu Administraþia Serviciului Frontierei
de Stat a Ucrainei care prevede, între altele, schimb de
informaþii, dar ºi patrularea în comun a frontierei comune.

Într-un rãspuns la o întrebare
adresatã de deputatul PNL de Suceava Ioan Bãlan, ministrul Afacerilor Interne, Petre Tobã, aratã cã
în prezent, cadrul juridic privind
cooperarea în domeniul prevenirii
ºi combaterii criminalitãþii transfrontaliere îl reprezintã Acordul dintre Guvernul României, Guvernul
Republicii Moldova ºi Cabinetul de
Miniºtri al Ucrainei semnat la Kiev
în 6 iulie 1999.
El precizeazã cã urmeazã sã fie
semnat un Protocol între Inspectoratul General al Poliþiei de Fron-

tierã ºi Administraþia Serviciului
Frontierei de Stat a Ucrainei privind modul de realizare a schimbului de informaþii statistice ºi analitice referitoare la situaþia frontierelor de stat ale
României ºi Ucrainei în
cadrul cãruia sunt prevãzute ºi schimburi de informaþii privind contrabanda cu þigãri. „Precizãm faptul cã în procesul intern de aprobare se
aflã semnarea Acordului
între Guvernul României

ºi Cabinetul de Miniºtri al Ucrainei privind patrularea comunã la
frontiera de stat româno-ucraineanã ºi Protocolul între Ministerul
Afacerilor Interne din România,
prin Inspectoratul General al Poliþiei de Frontierã ºi Administraþia
Serviciului Frontierei de Stat a
Ucrainei pentru punerea în aplicare a acordului menþionat mai
sus, care vor permite intensificarea conlucrãrii între cele douã pãrþi
prin realizarea patrulelor comune
ce vor contribui la prevenirea ºi
combaterea criminalitãþii transfrontaliere”, a precizat Petre Tobã.

Mai mult, ministrul de Interne
aratã cã pentru misiunile de control la frontiera externã a Uniunii
Europene, structurile Poliþiei de
Frontierã din sectorul estic ºi
nord estic utilizeazã echipamente achiziþionate, în anii anteriori,
prin programe de dotare cu fonduri europene.
El adaugã cã pentru înlocuirea
echipamentelor de supraveghere ºi
control care ºi-au îndeplinit durata
de utilizare, dar ºi pentru îmbunãtãþirea performanþelor tehnice ale
echipamentelor existente, Poliþia de
Frontierã a prevãzut proiecte de
dotare finanþate din
Fondul de Securitate
Internã pentru exerciþiul financiar 20142020, urmând ca toate
structurile Poliþiei de
Frontierã sã beneficieze de echipamente tehnice performante pentru controlul ºi supravegherea frontierei.
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Magnolia, solia primãverii!
MIRCEA CANÞÃR
Dacã English Park-ul din centrul Craiovei, opera arhitectului
Contantin Iotzu, datând din perioada interbelicã, rãmâne sau nu
o bijuterie vegetalã se poate discuta, cu destule argumente pro
ºi contra, în schimb nu-i pot fi
puse la îndoialã valenþele de inspiratã ºi oportunã oazã de verdeaþã, circumscrisã unui perimetru 4.670 mp, strãjuitã fiind de

impunãtoarea statuie a domnitorului A. I. Cuza, realizatã de
sculptorul Rafaello Romanelli.
Cuprinzând o colecþie precumpãnitoare de arbori ºi arbuºti ornamentali, într-un aranjament plãcut ochiului, graþie unei inspiraþii
a virtuoºilor dendrologi care se
ocupã de acest cochet pãrculeþ
al urbei, monotonia acestuia a
fost deja spartã de înflorirea magnoliei ce vesteºte instalarea timidã a aºteptatului anotimp.
Flori frumoase ºi curate, aidoma zâmbetului adolescenþilor,
s-au încumetat sã
aparã, ºi peste nu
multã vreme vor exploda ºi trandafirii
porniþi în vegetaþie.
Nota înflãcãratã a
florilor de magnolie,
deloc pribege, sfideazã aerul încã rece
de dimineaþã, grãbite sã apuce sãrutarea
de aur a cãldurii. Co-

rola lor umileºte paleta pictorului
autentic ºi uitaþi-vã niþeluº la trecerea prin English Park, fiindcã
e primãvarã ºi se resimt deja ºi
alte semnale discrete. Se spune
de botaniºti, dacã mai are vreo
relevanþã, cã originile magnoliei
- impetuoasã ºi în alte zone verzi
ale urbei - ar fi în China ºi Japonia, adusã fiind în Europa acum
vreo 2 secole, denumirea sa datorându-se directorului grãdinii
botanice din Montpellier, Pierre
Magnol (1638-1715). Prin varietãþile ei numeroase are ca perioadã de înflorirere luna martie,
la speciile precoce, dar ºi iunie
pentru speciile remontante. Paradoxal, puþin sensibilã la frig,
deloc plãpândã, decorând prin
policromia petalelor, a cãror circumferinþã depãºeºte 10 cm,
magnolia este consideratã o minunãþie a naturii în debutul primãverii provocând surâsul. Chiar ºi
celor posomorâþi, convinºi cã zilele nu mai au însemnãtate. Mijeºte primãvara. Se spune cã anul
acesta magnolia a înflorit mai de-

Peste 1,4 milioane de români
suferã de boala cronicã de rinichi
1 din 10 oameni suferã de o afecþiune a rinichilor ºi anual milioane
de oameni mor ca urmare a complicaþiilor cauzate de boli de rinichi.
În urmã cu aproape
20 de ani, în România
existau doar 35 de centre de dializã, toate de
stat, unde erau trataþi cei
circa 1.200 de bolnavi.
De atunci ºi pânã acum,
numãrul centrelor de
dializã a crescut semnificativ, doar în ultimii opt
ani fiind înfiinþate 80 de
centre noi. Totodatã,
numãrul total al bolnavilor aflaþi în tratament
la sfârºitul fiecãrui an (bolnavi prevalenþi) a crescut continuu.
În contextul creºterii numãrului de
pacienþi cu diabet zaharat de tip II ºi
cu obezitate la nivel mondial, diabetul reprezintã principala cauzã a bolii
cronice de rinichi. Conform estimãrilor specialiºtilor, diabetul reprezintã
o creºtere de aproximativ 12 ori a riscului de boalã cronicã de rinichi stadiul terminal. Gradul de afectare a
funcþiei renale a persoanelor diagnosticate cu diabet creºte progresiv de
la 7,3% în momentul depistãrii bolii
pânã la 17,3% dupã cinci ani, ajungând dupã 15 ani la 28%. Riscul pacientului cu afectare renalã rãmâne
unul cardiovascular în toate cele cinci
stadii ale bolii cronice de rinichi, cea
mai frecventã cauzã de mortalitate în
rândul acestora fiind cea de inimã.

Peste 8.000 de români fac dializã
Conform statisticilor medicale,
mai mult de 8.000 români sunt trataþi prin dializã. Devine, însã, tot mai
problematic faptul cã numãrul ca-

zurilor grave este în creºtere de la
an la an. Aºa se face cã tot mai mulþi
bolnavi ajung la medic în ultimul stadiu al bolii de rinichi, când singurele soluþii de tratament sunt dializa
sau transplantul renal, cel din urmã
foarte greu de realizat, pacienþii fiind nevoiþi sã aºtepte pe liste, de
cele mai multe ori, ani de zile. Boala cronicã de rinichi se manifestã
iniþial prin pierderea de proteine ºi,
ulterior, prin reducerea progresivã
a funcþiei renale. Ca manifestãri,
acestea sunt puþin evidente la debut, dar devin invalidante în stadii
avansate, pentru menþinerea în viaþã a bolnavilor, fiind necesarã dializa sau transplantul renal, care sunt
extrem de costisitoare. Din acest
motiv, boala cronicã de rinichi este
consideratã a fi o problemã de sãnãtate publicã cu importante implicaþii atât din punct de vedere social
cât ºi economic ºi cu un impact
semnificativ asupra bugetului alocat sãnãtãþii.
RADU ILICEANU

vreme în Downing Street 10 la
reºedinþa premierului David Cameron, efect bineînþeles al condiþiilor climatice, ceea ce înseamnã cã primãvara a sosit mai devreme. Sunt destule interpretãri,
dar se le lãsãm britanicilor. Ziua
s-a lungit, e blândã, melancolia
îºi cautã trupuri în noi, ºi zboarã

prin mugurii zilei vestea primelor
ceasuri ale primãverii. Semn neîndoielnic al unui alt anotimp, în
care cu urechea plecatã poþi auzii
cum plesnesc mugurii albi ºi sângerii. Contemplaþi fie ºi o clipã
floarea de magnolie, acest dar al
anotimpului. ªi o sã resimþiþi inefabilul efluviu de parfum.
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Craioveanul care a înjunghiat-o pe casiera Asociaþiei
de Proprietari „Eroilor”, menþinut dupã gratii
Judecãtorii Curþii de Apel Craiova au menþinut, vineri, arestarea preventivã a lui Alexandru Lucian Neacºu, craioveanul de 30 de
ani, care a înjunghiat-o, în februarie 2015, pe
casiera Asociaþiei de Proprietari nr. 22 Eroilor din Craiova. Curtea de Apel judecã în preMagistraþii Curþii de Apel Craiova au menþinut, la termenul de
vineri, 11 martie a.c., arestarea preventivã a lui Alexandru Lucian
Neacºu, craioveanul de 30 de ani
care a înjunghiat-o pe casiera Asociaþiei de Proprietari nr. 22 Eroilor:
„Menþine arestarea preventivã a
inculpatului Neacºu Alexandru
Lucian Definitivã. Pronunþatã în
ºedinþã publicã din 11.03.2016”,
se aratã în încheierea de ºedinþã a
instanþei. Curtea de Apel Craiova
judecã apelul declarat de Neacºu
împotriva sentinþei din 10 decembrie 2015 a Tribunalului Dolj prin

zent apelul declarat de bãrbat împotriva sentinþei Tribunalului Dolj prin care a fost condamnat la 8 ani ºi 4 luni de închisoare cu executare pentru tentativã de omor calificat ºi
tentativã de tâlhãrie calificatã. Urmãtorul termen a fost stabilit pe 28 martie a.c.

care a fost gãsit vinovat de tentativã de omor calificat ºi de tentativã
de tâlhãrie ºi condamnat la o pedeapsã totalã de 8 ani ºi 4 luni închisoare. Urmãtorul termen al apelului a fost stabilit pe 28 martie a.c.
Reamintim cã, din investigaþiile
poliþiºtilor Serviciului de Investigaþii Criminale ai IPJ Dolj ºi dupã audierea autorului s-a stabilit cã, vineri, 20 februarie 2015, Alexandru
Lucian Neacºu, înarmat cu un cuþit, s-a dus la sediul Asociaþiei de
Proprietari nr. 22 Eroilor, din cartierul Valea Roºie, s-a învârtit pe
acolo, iar când a vãzut cã femeia a

rãmas singurã a intrat ºi s-a apropiat de ea, spunându-i cã vrea sã
achite întreþinerea pentru un apartament. I-a cerut apoi sã-i dea toþi
banii, iar când Paula Piþigoi i-a spus
cã nu are, a sãrit la ea cu cuþitul.
Femeia a þipat, s-a zbãtut, astfel cã,
dupã ce a înjunghiat-o în zona gâtului ºi în piept, bãrbatul a fugit,
fãrã sã ia ceva ºi a ascuns cuþitul.
Acesta cunoºtea zona pentru cã a
locuit în cartierul Valea Roºie, iar
la momentul comiterii faptei stãtea
cu chirie în „George Enescu”. Nu
avea nici un fel de venituri, ºi le-a
spus anchetatorilor cã avea nevoie

de bani sã-ºi achite chiria, de aceea a încercat sã o jefuiascã pe casierã. A fost arestat preventiv pe
22 februarie 2015, iar pe 19 martie s-a înregistrat la Tribunalul Dolj

dosarul în care bãrbatul a fost deferit justiþiei, dosarul ieºind din procedura de camerã preliminarã la
începutul lunii mai, când a început
ºi procesul.

Craiovean prins circulând cu
Câini poliþiºti folosiþi pentru depistarea
persoanelor care încearcã sã intre ilegal în þarã 103 km/h pe strada „Râului”
Douã echipe
canine de la Centrul
Chinologic „Dr.
Aurel Greblea”
Sibiu au acþionat,
alãturi de poliþiºtii
doljeni, în filtrele
rutiere instituite la
acest sfârºit de
sãptãmânã pe
drumurile naþionale
care converg cãtre
punctele de trecere
a frontierei din
Calafat ºi Bechet.
Câinii poliþiºti au
acþionat împreunã
cu poliþiºtii doljeni pentru
descoperirea persoanelor
care încearcã sã pãtrundã
ilegal pe teritoriul României.
În aceastã perioadã, la nivel naþional se desfãºoarã o amplã acþiune pentru prevenirea ºi combaterea trecerii ilegale a frontierei de
stat, acþiune în care sunt angrenate forþe ale Poliþiei Române, Inspectoratului General al Poliþiei de
Frontierã, Inspectoratului General

În cadrul raziilor organizate de poliþiºtii de la Rutierã
pe drumurile din judeþ, la acest sfârºit de sãptãmânã,
oamenii legii au aplicat peste 130 de sancþiuni ºoferilor
care au încãlcat prevederile legale vizând circulaþia pe
drumurile publice, în 37 de cazuri fiind vorba despre
vitezã excesivã. „Vitezomanul” week-end-ului a fost un
tânãr craiovean prins de poliþiºti în timp ce gonea cu
103 km/h pe strada Râului din Craiova, acesta rãmânând
fãrã permisul de conducere pentru urmãtoarele 3 luni.

pentru Imigrãri ºi Inspectoratului
General al Jandarmeriei Române.
În acest context, ºi la nivelul Inspectoratului de Poliþie al Judeþului Dolj s-au organizat douã filtre
rutiere pe drumurile naþionale care
converg cãtre punctele de trecere
a frontierei, repectiv pe D.N. 56,
la ieºire din municipiul Calafat ºi
pe D.N. 55, la ieºire din oraºul
Bechet. În cadrul acþiunii, poliþiºtii
verificã, în special, autovehiculele
de transport mãrfuri ºi persoane
care se deplaseazã dinspre punc-

tele de trecere a frontierei (intrã în
România), în scopul depistãrii
eventualelor persoane care ar încerca sã pãtrundã fraudulos în
þarã. „În sprijinul poliþiºtilor din
judeþul Dolj au sosit ºi douã echipe echipe canine de la Centrul
Chinologic „Dr. Aurel Greblea”
Sibiu. Este vorba despre doi câini
poliþiºti, din rasele ciobãnesc german ºi ciobãnesc belgian, specializaþi în descoperirea de persoane,
împreunã cu conductorii acestora,
care participã alãturi de poliþiºtii
doljeni la activitãþile specifice de supraveghere ºi control al traficului rutier. Aportul echipelor canine este deosebit de important în verificarea autovehiculelor de mari
dimensiuni, destinate transportului rutier de mãrfuri.
Câinii poliþiºti vor acþiona
împreunã cu poliþiºtii doljeni
pentru descoperirea persoanelor care încearcã sã pãtrundã ilegal pe teritoriul României, dar ºi pentru creºterea
gradului de siguranþã publicã”, a declarat subcomisar
Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

La acest sfârºit de sãptãmânã,
poliþiºtii rutieri doljeni au organizat, pe principalele drumuri din judeþul Dolj, o amplã acþiune pentru
verificarea autovehiculelor destinate transportului rutier de mãrfuri
ºi persoane. Oamenii legii au acþionat ºi pentru prevenirea accidentelor rutiere generate de nerespectarea de cãtre conducãtorii auto a
regimului legal de vitezã instituit pe
anumite sectoare de drum. În cadrul acestor activitãþi, poliþiºtii au
constatat ºi aplicat 138 de sancþiuni contravenþionale în valoare de
peste 23 000 lei. Dintre acestea,
34 de sancþiuni au fost aplicate
unor conducãtori de autovehicule
destinate transportului rutier de
mãrfuri sau persoane, iar alte 37
de amenzi au fost aplicate unor

conducãtori auto care au circulat
cu vitezã excesivã. ”De asemenea,
poliþiºtii rutieri au reþinut în vederea suspendãrii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile
publice 8 permise de conducere ºi
au retras 4 certificate de înmatriculare”, a declarat purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj, subcomisar Alin
Apostol. Între cei rãmaºi fãrã permis este ºi Alexandru N., un ºofer
de 23 ani, din Craiova, depistat de
poliþiºti în timp ce conducea un
autoturism, pe strada Râului, din
municipiu, cu viteza de 103 km/h.
Tânãrul a fost sancþionat cu amendã în valoare de 945 lei ºi ca mãsurã complementarã i s-a reþinut
permisul de conducere pe o perioadã de 90 zile, au mai precizat reprezentanþii IPJ Dolj.
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Pe cât de neaºteptatã, în fapt cu siguranþã istoricã, a fost instalarea lui Barack Obama la Casa Albã, pe atât de controversatã sa dovedit evaluarea politicii sale, îndeosebi a
celei externe, în mass-media americanã ºi
strãinã, ca ºi în rândurile unor strategi, analiºti ori ale publicului. Cea mai pertinentã
explicaþie pare a fi identificatã în amploarea
orizontului de aºteptãri pe care a generat-o
sloganul ºi, cu el, doctrina schimbãrii, susþinutã, la rându-i, de atributul lui se poate.
Nu-i de mirare sã, în febra acelei furtunoase campanii, un astfel de discurs, structurat
pe mobilul unei altfel de politici, în care perspectiva dictatului monolitic în politica internaþionalã pãrea abandonatã, s-a ivit o bunã
dozã de optimism ºi, pentru mulþi, a reînviat
mitul unui Kennedy redivivus.
Adevãrul, de-atâtea ori verificat în decursul istoriei reale, cã niciun program politic
nu-ºi atinge decât parþial finalitãþile enunþate
electoral, avea sã-l însoþeascã ºi pe tânãrul
Obama de-a lungul celor douã mandate ale
sale. Pe plan intern, a reuºit cu dificultate ºi
numai parþial sã-ºi impunã câteva dintre
schimbãrile majore anunþate. În politica externã, a sfârºit prin a lãsa SUA antrenate în
conflicte nedorite, dar nu mai puþin discutabile, ca ºi în dispute geopolitice ce-au sfârºit, din pãcate, prin reinstaurarea unui climat de rãzboi rece pe care umanitatea l-a

Barack Obama ºi marile
regrete spre final de mandat
crezut, o clipã, de domeniul istoriei.
A existat, totuºi, o doctrinã Obama, o recunoaºte el însuºi ºi o recunosc ºi alþii, de o
parte ori de alta a baricadei, în interiorul echipei de susþinãtori ori în cea a adversarilor.
Într-un lung interviu acordat lui Jeffrey Goldberg pentru publicaþia americanã „The Atlantic”, chiar sub titlul „The Obama doctrine”,
ceea ce incitã ºi, pe alocuri, chiar ºocheazã
sunt reproºurile pe care „cel mai puternic om
al planetei” ºi le face, însoþite de regrete ºi de
o surprinzãtoare recunoaºtere a erorilor pe
care le-a fãcut în politica internaþionalã.
„Când privesc în urmã ºi mã întreb ce sa fãcut greºit – mãrturiseºte el – mã pot critica pentru a fi avut prea multã încredere în
faptul cã europenii, datã fiind vecinãtatea cu
Libia, s-ar fi implicat mai mult în ce priveºte consecinþele”; în schimb, dupã ce l-au
alungat pe Gheddafi, Cameron ºi Sarkozy
au neglijat cu totul ceea ce a urmat. Astfel,
angajarea SUA în intervenþia în Libia din 2011
a fost o eroare, datoratã în cea mai mare
parte convingerii sale cã Franþa ºi Marea
Britanie ar fi contribuit mai mult în desfãºurarea operaþiilor. „Nu a funcþionat”, recunoaºte Obama, dovada fiind tocmai haosul

creat ºi care pare fãrã sfârºit în Libia din
prezent. El îl învinuieºte fãrã menajamente
pe Sarkozy „care voia sã se laude cu toate
avioanele doborâte în campanie, în ciuda
faptului cã noi distrusesem toate liniile de
apãrare” libiene”. Nici pe premierul britanic
nu-l scuteºte de critici, dovedindu-se „distrat” de la mersul campaniei libiene ºi prins
în jocuri de putere interne.
Cea mai acidã criticã însã o distribuie statelor arabe din Golf, îndeosebi Arabiei Saudite, instigând la o politicã de supremaþie în
Orientul Mijlociu, la concurenþã ºi în conflict cu Iranul, foarte solicitante ale intervenþiei americane cu rezultatul, regretabil pe
termen mediu, de a-ºi crea o bazã de susþinere în rândul clasei politice din SUA. Aºa
se face cã pânã ºi Hillary Clinton, pe vremea când deþinea portofoliul de secretar de
stat, nu s-a aflat de partea preºedintelui.
Pe toþi, Obama îi calificã drept „oportuniºti”, un fel de cicliºti pe cont propriu,
mereu avizi de voiajuri pelegrine transformate într-un fel de competiþii ad hoc. Cu
toate acestea, nu ezitã sã-ºi exhibe orgoliul
pentru curajul de a fi fãcut, în august 2013,
pasul înapoi în campania deja pregãtitã pen-

tru intervenþia în Siria pentru a pedepsi uzul
de arme chimice din partea lui Bashar alAssad: „ªtiam cã a apãsând butonul de oprire
pentru mine însemna un cost politic, dar am
reuºit sã mã eliberez din presiuni ºi sã mã
gândesc în mod autonom la care era interesul Americii, nu doar faþã de Siria, ci ºi faþã
de democraþie” – recunoaºte cu o rarã francheþe Obama.
În final, apãrându-ºi deciziile, inclusiv cea
de neintervenþie în Siria, Preºedintele recunoaºte cã, conºtient de erorile predecesorului sãu, a calculat mereu riscul unei curse în
care SUA s-a aflat de mai multe ori, una
deopotrivã a unor colaboratori, a aliaþilor ºi
a inamicilor externi. Existã reguli, afirmã el,
care se aplicã într-un mod atunci când America e vizatã de un pericol ºi în alt mod când
e chematã sã intervinã în conflicte îndepãrtate. De aici, grija sa cea mai mare a fost ºi
a rãmas aceea de a nu fade prostii.
În astfel de mãrturisiri nu-i nimic spectaculos, însã confesiuni de o astfel de anvergurã spun mai mult decât zeci de planuri
strategice decise prin cabinete ale Pentagonului ori prin cancelarii europene îmbâcsite
de virusul „politicii corecte”.

RAT Craiova a declarat rãzboi
blatiºtilor de pe Facebook
Conducerea RAT Craiova a anunþat cã va intensifica raziile pe mijloacele de
transport. S-a luat decizia ca echipele de control sã fie mai numeroase ca de obicei
ca urmare a faptului cã blatiºtii care merg cu autobuzele fostei regii au început sã
comunice între ei pe reþelele de socializare.

Blatiºtii din autobuzele RAT
Craiova au gãsit o metodã ingenioasã de a evita controlorii. În
special tinerii creazã conturi false, pe reþelele de socializare, în
care anunþã pe ce trasee se aflã
echipele de control. Aºa se face
cã, dacã acceseazã de pe telefonul mobil grupurile respective, blatiºtii aflã, în orice moment, în ce autobuz nu trebuie
sã mai urce. ªi astfel evitã riscul de a fi coborâþi din autobuze
ºi amendaþi pentru cã nu deþin
bilet.
„Foarte mult ne afecteazã mai
ales cã a luat amploare unul dintre grupuri. Însã împreunã cu
colegii de la Poliþia Localã, cu
angajaþii noºtri de la control,
sperãm sã facem faþã”, a spus

administratorul societãþii, Sorin
Manda, care a dat ºi exemplul
unui astfel de cont fals, creat de
blatiºti.

400 de amenzi
în numai douã zile

În urmã cu douã sãptãmâni,
controlorii RAT Craiova, împreunã cu echipe de poliþiºti de la
Poliþia Localã, au fãcut razii în
mai multe puncte ºi pe mai multe trasee. În numai douã zile, de
joi ºi vineri, au fost aplicate
aproape 400 de contravenþii persoanelor care au fost prinse cãlãtorind fãrã bilet.
„Mi s-a pãrut un numãr foarte mare, ceea ce înseamnã cã,
în perioada urmãtoare, trebuie

sã intensificãm controlul pe mijloacele de transport în comun”,
a precizat Sorin Manda.
Pe tramvaie, ca ºi pe autobuze, preþul biletului pentru o cãlãtorie va rãmâne acelaºi, respectiv 2 lei dac ã este procurat
din staþii ºi 2,5 lei dacã este cumnpãrat de la ºoferi. Diferenþa de
0,5 lei este un comision care i
se acordã conducãtorului auto
care face acest serviciu. Conducerea societãþii a menþionat cã
au fost scoºi încasatorii de pe
trasee deoarece aceºtia erau vatmani ºi vor reveni la postul lor
dupã data de 24 martie, când se
vor începe probele tehnice la
tramvai, urmând ca de la 31
martie sã se circula normal cu
tramvaiul.

Toate facilitãþile
se pãstreazã
Chiar dacã regia s-a transformat în societate comercialã, subvenþiile acordate anumitor categorii de cãlãtori rãmân neschimbate, a anunþat Sorin Manda.
„Ce face primãria pentru
elevi, studenþi, pensionari, donatori de sânge, persoane cu dizabilitãþi, cu handicap ºi însoþito-

rii acestora, veterani de rãzboi
ºi urmaºi nu este legat de regulament. Primãria dã aceastã facilitate cãtre un operator de
transport. Nu scrie absolut nicãieri în legislaþie cã acel operator de transport sã fie o societate comercialã, cu rãspundere
limitatã, ci sã fie operator de
transport. ªi atunci relaþia pe
care o are primãria cu noi este
între administraþia unitativ-teritorialã, cea care decide unde sã
aloce banii contribuabililor, ºi
noi, ca ºi operator de transport.
Deci nu are nici un fel de problemã”, a explicat Manda.
Elevii ºi studenþii beneficiazã
de un abonament cu reducere de
50% (în valoare de 32,5 lei). Persoanele cu handicap ºi nevãzãtorii cãlãtoresc gratuit, la fel ºi
pensionarii care au o pensie de
pânã la 1.000 de lei ºi au vârsta
de peste 70 de ani. Cei care au
pensia mai mare de 1.000 de lei,
primesc o reducere cu 50% a
abonamentului.
Abonamentul pe o lunã, pe
toate liniile, este de 65 de lei, iar
cel pe o zi – 6 lei.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Doljul are doar 17% vii nobile
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Restructurarea ºi reconversia podgoriilor,
foarte costisitoare
Lucrãrile în viticulturã sunt foarte costisitoare. Dincolo de acest aspect financiar este obligatoriu ºi aportul unor specialiºti în domeniu,
altfel riscurile sunt incomensurabile. Dacã mai
adãugãm concurenþa acerbã care existã pe piaþa vinurilor avem imaginea unui sector de actiProgramul de restructurare/reconversie reprezintã ansamblul de
mãsuri eligibile, care prin realizarea
lor conduc la creºterea competitivitãþii producãtorilor de vin prin adaptarea producþiei la cererea pieþei. Beneficiarii programelor de restructurare/reconversie sunt producãtori
viticoli, persoane fizice sau juridice
care deþin ºi/sau exploateazã suprafeþe de viþã-de-vie cu soiuri nobile.

Operaþiuni eligibile

Mãsura de restructurare/reconversie cuprinde urmãtoarele activitãþi: reconversia soiurilor, care constã în schimbarea soiurilor existente în culturã cu soiuri superioare din
punct de vedere calitativ sau clone
din aceste soiuri. Reconversia se realizeazã prin plantare pe acelaºi amplasament ori pe alt amplasament
echivalent ca suprafaþã de viþã-de-

vie pentru struguri de vin. Mai cuprinde ºi reamplasarea parcelelor,
care constã în plantarea parcelelor
viticole amplasate în condiþii nefavorabile pe alte amplasamente care
conferã condiþii climatice ºi pedologice favorabile la nivelul aceleiaºi
suprafeþe, precum ºi modernizarea
exploataþiilor viticole, care reprezintã
ansamblul de mãsuri eligibile care
conduc la creºterea eficienþei ºi la
îmbunãtãþirea calitãþii produselor
vitivinicole.
Reconversia soiurilor ºi reamplasarea parcelelor se realizeazã pe baza
unor drepturi de replantare rezultate în urma defriºãrii parcelelor viticole ºi drepturi de plantare provenind de pe o rezervã. Mãsurile eligibile aferente restructurãrii ºi reconversiei care vor fi finanþate prin
P.N.S. 2014 - 2018 vor fi urmãtoarele: 1. Pentru reconversia soiurilor:
proiectare, pregãtire teren, plantare
ºi instalare tutori; instalare sistem
de susþinere pentru conducere ºi

Suprafaþa viticolã care va fi restructuratã în perioada 2014 – 2018:
România îºi propune sã restructureze, anual, o suprafaþã de viþã-devie de aprox. 4800 ha, ceea ce ar
reprezenta un procent anual de
2,5% din suprafaþa viticolã totalã.

vitate ce consumã multã energie iar dificultãþile în ducerea la bun sfârºit a planului de afaceri nu sunt de neglijat. Forþa financiarã precarã a locuitorilor din Dolj îºi spune cuvântul ºi
de aceastã datã, pentru cã nu reuºim sã trecem pragul de 17% ocupat de viile nobile.

palisaj; 2. Pentru reamplasarea parcelelor: defriºare, proiectare, pregãtire teren, plantare ºi instalare tutori;
instalare sistem de susþinere pentru conducere ºi palisaj; 3. Pentru
modernizare: proiectare, instalare/
înlocuire sistem de susþinere pentru conducere ºi palisaj; modernizarea formei de conducere a viþeide-vie prin trecerea de la cultura joasã la cultura semi-înaltã ºi înaltã;
modernizarea sistemului de susþinere prin înlocuirea sârmelor ºi instalarea a 3 rânduri de sârme, din care
minimum douã duble, la sistemul
pentru conducere ºi palisaj în vederea susþinerii butucilor ºi conducerea lãstarilor.

Finanþarea mãsurii nu va depãºi
75% din valoarea costurilor

Sprijinul financiar se acordã pe
hectar pentru fiecare mãsurã eligi-

bilã ºi nu depãºeºte 75% din valoarea costurilor pentru realizarea mãsurilor din cadrul programelor de restructurare/reconversie. Sumele forfetare acordate ca sprijin financiar
alocat din fonduri U.E. se stabilesc
pe baza unui calcul corect ºi foarte
clar al fiecãrui tip de operaþiune.
Baza de calcul este furnizatã de
devizul de cheltuieli pe categorii de
lucrãri, aferente înfiinþãrii plantaþiei
viticole, deviz fundamentat de Laboratorul de Tehnologia culturii viþei-de-vie din cadrul Institutului de
Cercetare – Dezvoltare pentru Viticulturã ºi Vinificaþie Valea Cãlugãreascã din România, care este apoi
aprobat de Institutul de Economie

Agrarã din cadrul Academiei Române. Devizul include nivelul sumelor
tuturor lucrãrilor manuale ºi/sau
mecanice aferente înfiinþãrii plantaþiei viticole, utilizând normele specifice, tariful pe unitate precum ºi
manopera aferente lucrãrilor de înfiinþare.

Multe cheltuieli sunt greu
de normat

În viziunea M.A.D.R., România
va menþine actualul sistem al plãþilor prin sume forfetare acordate la
hectarul de viþã-de-vie plantatã,
verificând în acelaºi timp ºi documentele care dovedesc calitatea ºi
conformitatea materialelor folosite
ºi a modului de realizare al fiecãrei
lucrãri în parte. Vom verifica conformitatea documentelor privind
materialul sãditor, sistemul de susþinere, fertilizanþi, cât ºi încadrarea
în consumurile specifice de materiale folosite, consumuri care vor fi
menþionate în devizele cadru.
Se va menþine o atenþie deosebitã pentru verificarea calitãþii plantaþiilor înfiinþate ºi se va acorda o
atenþie sporitã cheltuielilor realizate efectiv. Costurile cu forþa de
muncã sau cele cu combustibilul,
spre deosebire de cele pentru butaºi ºi sisteme de susþinere sunt mai
greu de normat ºi pot înregistra
variaþii pe deplin justificate în funcþie de particularitãþile terenului,
evenimente meteo negative, grad
de mecanizare, etc.

Patrimoniul viticol al Doljului
este de 17.332 ha, din care: vii pe
rod 12.250 ha: 9.300 ha hibrizi producãtori direcþi ºi 2.950 ha vii nobile; vii tinere, neintrate pe rod 134
ha; teren în pregatire 4.948 ha.

Procedura ºi aplicare
Mãsurile de restructurare ºi reconversie a plantaþiilor viticole nu
se aplicã pentru: parcelele viticole
cu soiuri de vin cu vârsta de peste
40 ani; parcelele viticole cu soiuri
pentru struguri de masã; parcelele
viticole cu hibrizi direct producãtori
interziºi; parcelele viticole care au
beneficiat de fonduri provenite din

proiecte comunitare pentru înfiinþare, restructurare/reconversie în ultimele 10 campanii viticole; parcelele viticole care nu sunt înscrise în
R.P.V.
Acordarea sprijinului financiar
pentru programele de restructurare/
reconversie necesitã elaborarea de
cãtre solicitanþi a unui plan individual pentru fiecare program de restructurare/reconversie, care trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele cerinþe: suprafaþa minimã a planului
individual sã fie de 0,50 ha; suprafaþa minimã a parcelei viticole care
poate beneficia de sprijin pentru restructurare/reconversie sã fie de
0,10 ha; suprafaþa minimã a parcelei
viticole rezultatã dupã restructurare/reconversie sã fie de 0,10 ha; soiurile de struguri pentru vin folosite
la plantare sã fie superioare din
punct de vedere calitativ; materialul sãditor folosit sã fie din categoria biologicã admisã de legislaþia în
vigoare pentru înfiinþãri de plantaþii
viticole.

suprafeþei solicite, limitarea suprafeþei solicitate de persoanele fizice
individuale la max. 5 ha.

Pentru realizarea programelor de
restructurare/reconversie este interzisã utilizarea de materiale recuperate, precum ºpalieri, tutori sau sârmã. În conformitate cu prevederile
Legii 1/2004 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, privind înfiinþarea, funcþionarea ºi organizarea
Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã ºi a legislaþiei europene ºi naþionale specifice organizãrii comune de piaþã în sectorul
vitivinicol, A.P.I.A. instrumenteazã
cererile de sprijin financiar pentru
aceastã mãsurã de piaþã.
Cererea necesarã pentru accesarea mãsurii va fi însoþitã de celelalte
documente specifice fiecãrei mãsuri
în parte, care împreunã formeazã dosarul solicitantului. Dupã verificarea administrativã ºi în teren a cererii de platã ºi a documentelor justificative se va aproba/respinge cererea de platã.

La Dolj, în 2015, nu au fost
cereri pentru viticulturã

APIA va analiza cererile
de sprijin financiar

Criterii obiective de stabilire
a ordinii prioritãþilor

Cererile de platã vor avea prioritate la instrumentare în funcþie de
urmãtoarele criterii: tineri fermieri
pânã la vârsta de 40 de ani, fermieri
care planteazã numai soiuri D.O.C.
ºi I.G.P, fermieri care fac parte din
structuri asociative recunoscute.
Cererile de platã vor fi instrumentate în funcþie de urmãtoarele restricþii: constituirea în favoarea A.P.I.A.
a unei garanþii de bunã execuþie a

Plata ajutorului cãtre beneficiari, numai dupã controale

Plata ajutorului financiar aprobat
se face la finalizarea mãsurilor cuprinse în planul individual dupã efectuarea controalelor administrative ºi la
faþa locului. În România, controalele
se efectueazã în procent de 100%. În
situaþia în care producãtorul solicitã
plata ajutorului în avans, aceasta se
poate acorda sub rezerva constituirii unei garanþii bancare în valoare
de 120% din valoarea sprijinului solicitat.
Plata cererilor pentru aceastã mãsurã se face de cãtre A.P.I.A. în termen de 7 luni de la data depunerii
ultimului document, care sã dovedeascã cã mãsura este eligibila ºi
verificatã. Plata cererilor care au fost
finalizate ºi verificate, dar care nu au
putut fi plãtite în cursul aceluiaºi an,
se face din alocarea financiarã a anului urmãtor pânã la data de 31 decembrie a anului, în ordinea numãrului de înregistrare.

Reînfiinþarea unor suprafeþe viticole, cu respectarea normelor U.E.
a fost de interes mai mare în perioada 2011-2012, scãzând apoi simþitor deoarece prin natura ei activitatea vitivinicola este foarte tehnicã, necesitã investiþii iniþiale deosebit de mari, personal cu calificare ºi experienþã aparte, iar la valorificarea producþiei concurenþa
este mai agresivã decât în oricare
alt domeniu al producþiei agroindustriale. Un lucru îmbucurãtor
este înfiinþarea ºi a unor suprafeþe
de struguri de masã pe baza unui
sortiment modern, competitiv ºi
care are o niºã de piaþã stimulativã.
Suprafaþa ocupatã cu struguri de
masã, în anul 2015, a fost de 14 ha.
La Direcþia pentru Agriculturã Dolj,
în anul 2015, nu au fost cereri pentru autorizarea plantãrii viþei de vie
ºi înscrierea în Registrul plantaþiilor viticole.
Tot în 2015, prin programul de
restructurare/reconversie au fost
aprobate 2 planuri individuale in
vederea plantãrii vitei de vie cu fonduri europene, unul pe persoanaã
fizicã în suprafaþã de 5,2 ha în localitate Almãj ºi altul pentru persoanã juridicã respectiv S.D.E Banu
Mãrãcine in suprafaþã de 10 ha. Ambele planuri individuale se vor derula în campania viticolã 2015-2016.
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Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:

„T
„Turcia
urcia este
este cheia
cheia în
în acest
acest moment
moment
în
în ceea
ceea ce
ce priveºte
priveºte fluxul
fluxul de
de refugiaþi”
refugiaþi”
Acordul dintre UE ºi Turcia privind gestionarea crizei refugiaþilor ºi modul în care statele europene se ocupã de acest lucru au fost
subiectele principale discutate la Parlament
European de la Strasbourg sãptãmâna trecutã ( 7-10 martie a.c). Situaþia femeilor refugiate ce cautã protecþie în Europa pentru ele
ºi familiile lor a fost subiectul ales pentru a
Plenul Parlamentului European
reunit la Strasbourg a gãzduit, zilele trecute, o dezbatere privind rezultatele summit-ului UE – Turcia
ºi reuniunii informale a membrilor
Consiliului European de luni, 7 martie. Miercuri ( 9 martie a.c) deputaþii europeni au cerut detalii despre
acordul încheiat de liderii UE cu
Turcia privind gestionarea fluxurilor de migranþi ºi refugiaþi, subliniind cã regulile internaþionale privind
azilul trebuie respectate. În dezbaterea din plen cu Consiliul ºi Comisia, cei mai mulþi lideri de grupuri
politice au insistat cã negocierile de
aderare la UE cu Turcia ºi negocierile privind liberalizarea vizelor pentru cetãþenii turci care cãlãtoresc
cãtre UE nu trebuie legate de subiectul refugiaþilor. „În urma Summit-ului UE-Turcia s-a discutat mult
la Strasbourg. Concluzia a fost cã
trebuie sã securizãm frontierele externe. Grupul PPE este de acord sã
avem un acord cu Turcia, pentru

marca Ziua internaþionalã a femeii 2016. S-a
discutat totodatã ºi despre ajutorul umanitar
alocat Greciei. Sãptãmâna aceasta, populareuropenii vor dezbate la Bruxelles mai multe
proiecte ce þin de securitatea aerianã, europarlamentarul Marian Jean Marinescu, vicepreºedintele EPP, fiind raportorul unuia dintre aceste proiecte.

cã Turcia este cheia în acest moment în ceea ce priveºte fluxul de
refugiaþi. S-a discutat ºi despre un
acord în problema fundurilor alocate pentru refugiaþi, 3 miliarde de
euro dar nu s-a stabilit modalitatea,
asta fiind o problemã. Ameninþãrile
la libertatea presei în Turcia ºi recenta închidere a ziarului Zaman de
cãtre autoritãþi, precum ºi situaþia
minoritãþii kurde au fost subiecte
abordate în discuia cu ministrul
olandez Jeanine Hennis-Plasschaert, pentru Consiliu, ºi cu vice-preºedintele Comisiei Valdis Dombrovskis. De asemenea, au mai fost discutate pregãtirile pentru viitorul
Consiliul European din 17-18 martie. Tot la Strasbourg s-a mai discutat despre politica fiscalã ºi ”semestrul european” – metoda de coordonare a politicilor europene, care
se vor afla, de asemenea, pe agenda viitoarei reuniuni a Consiliului
European. Comisia Europeanã a
fãcut o propunere Consiliului cu

referire la Grecia, un ajutor financiar de 700 milioane de eurom ajutor umanitar ºi acolo este o discuþie, cum se vor aloca banii”, a precizat europarlamentarul Marian Jean
Marinescu.

Siguranþa spaþiului
aerianã va fi dezbãtutã
la Bruxelles

Vicepreºedintele EPP, Marian
Jean Marinescu va fi la Bruxelles
sãptãmâna aceasta ºi îºi dedicã o
bunã parte din timp programelor
spaþiale. Este raportor pe un proiect ce vizeazã regulamentul Agenþiei Europene de Siguranþã Aerianã
ºi va face o primã modificare de
regulament. Dar asta nu e tot, se
va ocupa ºi cu rapoartele de descãrcarea bugetarã pentru întreprinderile mixte, sunt 7 astfel de întreprinderi mixte pentru CercetareInovare. Va încheia sãptãmâna tot
cu problema refugiaþilor. „Despre
programul spaþial pot sã spun cã

este unul amplu ce urmãreºte viitorul industriei de aviaþie. Voi prezenta ºi o opinie pe activitatea Programului Spaþial. Se lucreazã la
Strategia de Apãrare ºi Securitate
Naþionalã. Este vorba de importanþa tehnologiilor, de programele spaþiale. Se discutã foarte mult pentru cã în iunie la Consiliu se va
stabili politica de securitate ºi voi
veni cu o propunere pentru Programul European Comun al Guver-

nelor pentru Sateliþi, în toamnã fiind o mare dezbatere pe strategie
la Comisia Europeanã. O sã continui întâlnirile pentru Agenþia de Siguranþã Aerianã cu reprezentanþii
mai multor ONG-uri, asociaþii,
chiar la finele acestei sãptãmâni în
Anglia am sã mã vãd cu conducerile Airbus ºi Rolls Royce”, a mai
spus deputatul european, Marian
Jean Marinescu.
MARGA BULUGEAN

Din prea multã coeziune ºi unitate,

PNL Dolj are o nouã conducere
Liberalii doljeni, dupã o perioadã destul de îndelungatã, au îngropat securea rãzboiului. S-a
trecut la promisiuni dulci, preelectorale, obiective ºi strategii. De astãzi nu se mai vorbeºte de
fostul PNL sau de fostul PDL, ci de un singur partid, o singurã voce ºi o singurã conducere. Dupã
plecarea misterioasã la Capitalã a deputatului Mihai Voicu, „creierul politicii româneºti”, dupã cum
Purtãtorul de cuvânt al PNL
Dolj, deputatul Ionuþ Stroe a explicat de ce sunt aºa de mulþi la
prezidiu, invocând unitatea ºi coeziunea, dar ºi un alt motiv, anunþarea noului preºedinte. Dupã plecarea „geniului” la Bucureºti,
schimbarea trebuia sã fie totalã,
adicã, nu mai trebuia sã rãmânã
nici celãlalt co-preºedinte, europarlamentarul Marian Jean Marinescu, pentru cã nici la PNL nu
prea conteazã imaginea sau activitatea, ci...altceva. „Am ales de
data aceasta sã fim într-un efectiv mãrit, tocmai dintr-un sentiment ºi o dorinþã cât se poate de
sincerã ºi transparentã a noastrã
de a reflecta coeziunea, unitatea,
spiritul de înþelegere ºi determinarea care caracterizeazã aceastã
organizaþie ºi care ne caracterizeazã pe fiecare dintre noi întrun demers pe cât de dificil ºi mã
refer aici la campania electoralã,

pe atât de îndrãzneþ ºi bine definit. Este cât se poate limpede cã
oferta noastrã politicã pentru alegerile locale este una serioasã,
responsabilã ºi dorim ºi de data
asta sã o reafirmãm ºi sã o aducem în atenþia publicã tocmai de
a câºtiga încrederea de care avem
nevoie în aceste alegeri. Recent,
organizaþia noastrã a primit o
schimbare de conducere, avem un
nou preºedinte, în persoana domnului profesor Giugea, cum la fel,
acum câteva luni, organizaþia municipalã l-a primit ca ºi preºedinte
pe domnul Pavel Badea. Evident
cã echipa rãmâne aceeaºi, evident, cã obiectivele noastre rãmân
aceleaºi. Tot ceea ce ne dorim
acum este sã le prezentãm cetãþenilor Craiovei ºi judeþului Dolj
care sunt cei doi oameni, în jurul
cãrora construim ceea ce noi numim o viitoare guvernare localã”,
a precizat Ionuþ Stroe.

spunea Miron Mitrea, cu misiunea de a conduce
Organizaþia PNL a Sectorului 1, aplicând aceeaºi
reþetã de succes, liberalii doljeni au fost recompensaþi cu un singur ºef la judeþ. Aºadar, tot ieri, a
fost anunþatã ºi noua conducere a organizaþiei PNL
Dolj, în persoana prof.univ.dr Nicolae Giugea, cel
care va fi ºi vârful de lance al liberalilor doljeni
în bãtãlia pentru Consiliul Judeþean Dolj.

„Vreau sã le mulþumesc
cã mi-au lãsat o organizaþie
bine structuratã”
Noul preºedinte al PNL Dolj, profesorul Giugea a spus cã este emoþionat, pentru cã nu va conduce un
„partid balama”, ci un partid care
din varã va fi cel mai puternic din
þarã. „Este un moment emoþionant,
dacã ar fi fost un partid de mâna a
cincea sau un partid balama, nu
eram atat de încântat aº fi spus
„uite domne se întâmplã sã ajung
preºedinte la acest partid”... Dar nu,
PNL este un partid foarte mare ºi
peste puþin timp vom demonstra cã
suntem cel mai mare partid din
România. Este o onoare pentru mine
ºi în acelaºi timp, o mare responsabilitate. Prin aceastã acþiune care
a fost statutatã în Biroul Naþional,
sãptãmâna trecutã, se continuã programul de fuziune dintre cele douã
partide ºi la nivel local. Fostul PDL

cu fostul PNL ºi vreau sã spun cã
este ultima zi în care vom folosi
aceste denumiri de fost PNL, fost
PDL, începând de mâine ( n.r astãzi) vom vorbi doar de Partidul Naþional Liberal. Vreau sã mulþumesc
celor doi co-preºedinþi care au condus destinele PNL-ului, europarlamentarului Marian Jean Marinescu ºi domnului deputat Mihai
Voicu. Cel din urmã a fost numit
preºedinte al Organizaþiei Sector

I din Bucureºti, care este cea mai
mare organizaþie din Bucureºti ºi
chiar mai mare decât un judeþ.
Vreau sã le mulþumesc cã mi-au
lãsat o organizaþie bine structuratã, cu oameni serioºi, cu obiective reale ºi bine structurate, astfel
încât pe 6 iunie sã putem declara
cu fruntea sus cã am câºtigat alegerile la nivelul judeþului Dolj....”,
a subliniat fostul prefect de Dolj,
Nicolae Giugea.
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ªcolile codaºe la simularea Evaluãrii naþionale
vor intra în grafic de monitorizare
Chiar dacã procentajul de promovabilitate (peste 46% ) obþinut
la simularea examenului Evaluãrii naþionale a plasat judeþul Dolj
în primele zece din þarã, ºi, pe primul loc, în ceea ce priveºte notele
maxime înregistrate, rezultatele sunt departe de a fi dintre cele
mai bune. La ultima ºedinþã a Consiliului de Administraþie al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj s-a stabilit graficul de monitorizare, evaluare ºi îndrumare a unitãþilor de învãþãmânt care au
obþinut rezultate slabe ºi foarte slabe la simulare.
Cei trei inspectori de specialitate la materiile unde s-au susþinut simulãrile ºi la care vor
avea loc, în varã, examenele reale – prof. Cristian Moanþã
(Matematicã), prof. Teodora
Badea ºi Simona Pârvu (Limba ºi literatura românã) vor efectua inspecþii la cele 23 de ºcoli
din judeþ unde situaþia este alarmantã. Pe lângã cele opt entitãþi
care au obþinut „zero absolut”
(ªcolile Gimnaziale din Sãlcuþa,
Gogoºu, Coþofenii din Faþã, Caraula, Întorsura, Bulzeºti, Mischii, precum ºi Liceul Tehnologic „Dimitrie Filiºanu” Filiaºi ),

se mai adaugã alte 15 care se
aflã cu puþin peste 0%. Acestea
sunt: ªcoala Gimnazialã „Amza
Pellea” din Bãileºti, ªcolile Gimnaziale din Gherceºti, Seaca de
Cîmp, Secu, Rast („Gheorghe
Jienescu”), Teasc, Valea Stanciului, Dioºti , Ghindeni, Orodel,
Scaeºti, Greceºti, Gângiova, la
care se adaugã ºi douã unitãþi
din Craiova – Liceul Tehnologic
de Transporturi Craiova ºi ªcoala Gimnazialã „Anton Pann”.

Aºteptãri de la inspectori
Cum la cele 23 de ºcoli situaþia este departe de a fi mã-

car satisfãcãtoare,
inspecþiile sunt binevenite, rãmâne
doar ca ºi rezultatele sã se vadã, iar
prima ocazie este
în varã, atunci când
nu mai vorbim de
încercãri, la examenul naþional. Inspectorii au o
agendã clarã, cu
obiective bine conturate, care
trebuie atinse de cãtre cadrele
didactice ºi managerii ºcolilor,
direct rãspunzãtoare de ceea ce
au obþinut elevii: stadiul de par-

curgere a programei; proiectarea didacticã; notarea ritmicã a
elevilor; calitatea evaluãrii, comparativ cu rezultatele de la „simulare”; frecvenþa copiilor la
cursuri; atitudinea ºcolarilor faþã

de educaþia furnizatã; existenþa
graficului de pregãtire suplimentarã; managementul eficient al
resursei temporale.
CRISTI PÃTRU

Spitalul Judeþean din Craiova va primi incubatoare noi pentru nou-nãscuþi
Spitalul Judeþean de Urgenþã din Craiova se numãrã printre cele nouã spitale din þarã aflate în subordinea Ministerului Sãnãtãþii care vor fi dotate anul
acesta cu incubatoare pentru nou-nãscuþi.

Autoritãþile sanitare au anunþat
alocarea fondurilor necesare din
bugetul Ministerului Sãnãtãþii pentru dotarea tuturor spitalelor cu
necesarul de incubatoare. La începutul acestui an, Ministerul Sãnãtãþii a demarat un proces de colectare de date de la toate unitãþile
spitaliceºti cu secþii de obstetricãginecologie ºi neonatologie din
þarã, atât de la nivelul unitãþilor aflate în subordinea Ministerului Sãnãtãþii, cât ºi a unitãþilor spitaliceºti,
care în urma procesului de descentralizare se aflã în subordinea

Consiliilor Locale.
Astfel, „Programul Mama ºi Copilul” va asigura necesarul de 597
de incubatoare. Dintre acestea,
132 vor acoperi necesarul celor 9
spitale aflate în subordinea Ministerului Sãnãtãþii, iar 465 vor fi destinate celor 114 unitãþi spitaliceºti
locale.

A fost alocat un buget de 7,3
milioane de euro
Pentru acoperirea acestui necesar, Ministerul Sãnãtãþii a alocat un

buget de 33 milioane lei, adicã echivalentul a peste 7,3 milioane euro.
În conformitate cu normele legale
în vigoare, spitalele publice din reþeaua autoritãþilor locale, au obligaþia de a contribui la achiziþionarea aparaturii medicale cu fonduri
de minim 10% din valoarea totalã
a achiziþiei. Dupã alocarea acestei
cofinanþãri, Ministerul Sãnãtãþii
pune la dispoziþie diferenþa de 90%
din fondurile necesare achiziþiei incubatoarelor.
Programul „Mama ºi Copilul”
reprezintã o prioritate asumatã la
nivel strategic, atât din perspectiva dezvoltãrii asistenþei medicale
pentru nou-nascuti, a screeningului prenatal, cât ºi a diferitelor tipuri de servcii medicale necesare
deopotrivã mamei ºi copilui.
Iniþiativa legatã de dotarea tururor spitalelor cu incubatoare reprezintã doar începutul unui demers
mai amplu în marja Programului
Mama ºi Copilul. În acest sens,
Ministerul Sãnãtãþii va elabora pânã

la data de 1 iunie a.c. un plan de
acþiune, care sã identifice ºi sã
acopere principalele nevoi în domeniu. Planul de Acþiune va îngloba informaþii ºi propuneri din rândul specialiºtilor în domeniul sãnãtãþii, dar ºi al societãþii civile
implicate în zona de sãnãtate a

mamei ºi copilului.
Pentru a asigura efectivitatea
acestui demers vor fi organizate în
perioada martie – mai 2016, o serie de întâlniri strategice la nivelul
centrelor universitare.
RADU ILICEANU

De astãzi, elevii participã
la întâlniri cu specialiºtii BNR
Banca Naþionalã a României desfãºoarã, ºi în acest
an, prin Agenþiile Teritoriale, în colaborare cu Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice ºi
Universitãþile partenere o serie de proiecte de sprijinire a educaþiei financiare, adresate elevilor , studenþilor ºi cadrelor didactice. Parte integrantã a activitãþii
de comunicare externã a BNR, programele educaþionale au ca obiectiv creºterea nivelului de educaþie financiarã a publicului, contribuind la o mai bunã înþelegere ºi la o evaluare corectã a unor aspecte economice. În 2016, activitãþile Proiectului „Sã vorbim
despre bani ºi bãnci” se vor desfãºura prin intermediul reþelei teritoriale a BNR, în colaborare cu Inspectoratele ªcolare Judeþene, accentul fiind pus pe disi-

minarea informaþiilor în mediul rural ºi în oraºe, cele
din urmã altele decât cele reºedinþã de judeþ. Agenþia
Dolj a BNR face parte integrantã din proiect, iar primele acþiuni demareazã chiar astãzi, cu termen final
20 martie, în cadrul „Global Money Week”, în care
sunt cuprinse zece unitãþi ºcolare din judeþ. De asemenea, în perioada 18 – 22 aprilie, „ªcoala altfel: sã
ºtii mai multe, sã fii mai bun!” , vor avea loc întâlniri
similare, în care se va discuta despre istoria BNR,
obiectivul ºi funcþiile Bãmcii Centrale, prezentarea elementelor de siguranþã ale bancnotelor emise în România, etc, dupã cum a precizat Cristian Grigorie,
referent de specialitate în cadrul Agenþiei Dolj a BNR.
CRISTI PÃTRU
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A XIII-a ediþie a programului UNITER
Campania Naþionalã „Artiºtii pentru artiºti”
îºi deschide porþile ºi, în parteneriat cu teatre din Bucureºti ºi din þarã, dã startul lunii
altruismului! O lunã martie plinã de spectacole de teatru jucate întru sprijinul artiºtilor care au nevoie de ajutor.

În urma apelului UNITER, 10 teatre din Bucureºti ºi 16 din þarã au programat pe tot parcursul lunii martie, ºi nu numai, spectacole ale cãror
încasãri vor alimenta Fondul de Solidaritate Teatralã, special constituit pentru întrajutorarea artiºtilor cu probleme de sãnãtate ºi existenþã.
Între acestea, ºi Teatrul Naþional „Marin Sorescu” din Craiova, care, pe data de 4 aprilie, va
prezenta spectacolul „Ultimul amant fierbinte”
de Neil Simon, în regia lui Mircea Corniºteanu,
care semneazã ºi versiunea scenicã. Scenografia
este realizatã de Viorel Peniºoarã-Stegaru, iar traducerea îi aparþine lui Petre Bokor. Din distribuþie
fac parte Adrian Andone, în rolul titular, Gabriela
Baciu, Iulia Colan ºi Geni Macsim. Premiera spectacolului a avut loc în urmã cu 3 ani.
Au mai rãspuns campaniei Teatrul Naþional
„Radu Stanca” Sibiu, Teatrul Naþional „Lucian
Blaga” Cluj-Napoca, Teatrul Naþional „Vasile Alecsandri”
Iaºi, Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, Teatrul
Naþional Târgu-Mureº – Compania „Tompa Miklos” ºi
Compania „Liviu Rebreanu”, Teatrul „Toma Caragiu”
Ploieºti, Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galaþi, Teatrul Tineretului Piatra-Neamþ, Teatrul „Regina Maria”
Oradea, Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Vasilache”
Botoºani, Teatrul „Szigligeti” Oradea, Teatrul pentru
Copii ºi Tineret „Merlin”, Teatrul German de Stat ºi

Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timiºoara.
„Alãturã-te campaniei, cumpãrã bilete, bucurã-te de
teatru ºi fã o faptã bunã! Fiecare bilet cumpãrat înseamnã
nu doar un semn de reverenþã pentru munca actorilor, ci
ºi un imens ajutor”, este apelul iniþiatorilor campaniei. Sumele strânse din vânzarea de bilete, donaþii ºi sponsorizãri
se pot vira în contul RO40RZBR0000060007801286 deschis la Raiffeisen Bank, Agenþia Piaþa Amzei, Fondul de
Solidaritate Teatralã.

Concursul „Chants, sons sur scene”,
pentru elevii ºi studenþii craioveni
Lectoratul Francez al Universitãþii din Craiova ºi Asociaþia Românã a Profesorilor de
Francezã vor organiza miercuri, 16 martie, ora 14.00, la
Aula „Buia” a Facultãþii de
Agronomie, etapa localã a concursului „Chants, sons sur
scène”, iar de la ora 20.00, în
Cafe Teatru Play, concertul
cântãreþului haitian Bélo.
Concursul se adreseazã elevilor ºi studenþilor ºi se va desfãºura pe trei categorii de vârstã: 13-15 ani, 16-17 ani, 1825 ani. „Candidaþii trebuie sã aleagã o melodie în limba
francezã din anii 2000 sau reluatã în anii 2000. Câºtigãtorul fiecãrei categorii va avea posibilitatea de a participa
la etapa naþionalã, care se va desfãºura în luna mai, la
Teatrul Municipal din Baia Mare”, precizeazã organizatorii într-un comunicat de presã. Data-limitã pentru în-

scrierile la etapa localã este 15
martie a.c. Doritorii vor trimite
titlul melodiei pe care o vor interpreta
la
adresa
claire.gobaille@institutfrancais.ro
ºi vor achita o taxã de înscriere, în valoarea de 15 lei, în ziua
concursului.
Din juriu va face parte ºi
cântãreþul haitian Bélo, invitat fiind de Organizaþia Internaþionalã a Francofoniei ºi
Ambasada Franþei în România. Seara, la ora 20.00, la
Cafe Teatru Play, acesta va
încânta publicul cu un concert. „Participanþii la concurs vor primi invitaþii gratuite. Costul biletului este
de 10 lei, banii strânºi urmând a fi folosiþi pentru achitarea cheltuielilor de cãlãtorie a cântãreþului ºi pentru
organizarea etapei naþionale a concursului de la Baia
Mare”, mai spun organizatorii.

Turneul în Germania al artiºtilor Operei,
aproape de final
În perioada 27 februarie – 16 martie, artiºtii
Operei Române Craiova întreprind un turneu în 12
oraºe din Germania, programul cuprinzând ºase
spectacole ºi 14 reprezentaþii. Dupã opera bufã
„Bãrbierul din Sevilla” de Gioachino Rossini,
operele „Elixirul dragostei” de Gaetano Donizetti
ºi „Don Giovanni” de Giuseppe Verdi, douã Gale
de operetã ºi trei Gale Strauss, artiºtii craioveni se
pregãtesc sã ajungã miercuri, 16 martie, la Lippstadt, unde vor încheia turneul cu o Galã Verdi.
Alãturi de muzicienii orchestrei, pe scenele din
Germania evolueazã sopranele Renata Vari ºi Noemi Modra, basul Dragoº Drãniceanu, tenorul Florin Ormeniºan, baritonii Ioan Cherata ºi ªtefan
Ignat, artiºtii Laurenþiu Nicu, Dan Cornescu, ªterban Cristache, Nicolae Cucu ºi Gabriela Iliescu. Li
se alãturã colaboratori din þarã: Irina Polivanova (Rusia), Vasili Dobrovolsky (Ucraina), Kakhaber Sha-

vidze (Georgia), Peter Hercz (Ungaria), Cristina Oltean (Cluj-Napoca), Florentina Onicã (Iaºi) ºi Cãtãlin Þoropoc (Bucureºti).
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O searã cu actriþa Nataºa Raab,
la TNC
Ardeleancã prin origine,
absolventã a Institutului de
Artã Teatralã ºi Cinematograficã „I.L. Caragiale”
Bucureºti (clasa prof. Mircea Albulescu, 1988), Nataºa Raab a cunoscut celebritatea pe scena Teatrului
Naþional din Craiova, unde,
din anii ’80, când o interpreta pe Elena Andreevna
din „Unchiul Vanea” de A.P. Cehov, pânã astãzi, când o puteþi vedea în
spectacolele „Exploziv” de Elise Wilk (regia: Andrei Mãjeri), „Dimineaþa
de dupã…” de Peter Quilter (regia: Mircea Corniºteanu), „Nãpasta” de
I.L. Caragiale ori „Tartuffe” de Moliere ori (regia: Kincses Elemer), s-a
afirmat ca o pregnantã personalitate a peisajului teatral românesc. Este una
dintre actriþele iubite ºi de camera de filmat, care nu se sfieºte sã abordeze
roluri dintre cele mai diverse, în filme de lungmetraj ºi seriale de televiziune
pânã la reclame TV. De asemenea, este doctor în filologie, autoarea lucrãrii
„Tipologie femininã în dramaturgia lui Cehov” (Editura AIUS, 2004) ºi a
activat ani buni ca profesor de actorie în cadrul Departamentului de Arte al
Universitãþii din Craiova. Despre activitatea sa profesionalã, dar ºi despre
viaþa de dincolo de cortinã, Nataºa Raab va vorbi mâine-searã, la întâlnirile
din cadrul proiectului „Ia te uitã la…”. Evenimentul va avea loc începând
cu ora 19.00, în Sala „Ia te uitã!” a TNC.

Poeta sibianã TTeodora
eodora Coman,
invitatã la TRADEM
Casa de Culturã „Traian Demetrescu” va organiza vineri, 18 martie, de
la ora 19.00, o nouã întâlnire din cadrul proiectului „Taifasuri Rânduite
Artistic Despre Emoþii Manifestate”
(TRADEM). Invitatã va fi poeta sibianã Teodora Coman, care propune
publicului conferinþa cu tema „Poezia ca dezicere”. Moderator: Luiza
Mitu.
Teodora Coman (n. 1976, Sibiu)
a publicat poezie în revistele „Dilema
Veche”, „Arca”, „Euphorion”. Din
2011 scrie cronici de carte în revista
„Poesis Internaþional”. Este prezentã
cu un grupaj de poeme în antologia
„Ziua cea mai lungã” (2011). A debutat editorial cu volumul „Cârtiþa de
mansardã”, apãrut în 2012 la Casa de Editurã „Max Blecher” ºi care a
primit numeroase aprecieri, de la Premiul „Iustin Panþa” pentru debut la
nominalizarea pentru Premiul Naþional „Mihai Eminescu”, Opera Prima.
„Taifasuri Rânduite Artistic Despre Emoþii Manifestate” (TRADEM)
este un proiect care promoveazã relaþia dintre cunoaºtere, raþiune ºi emoþii
manifestate prin dialogul cultural-artistic dintre specialiºti în diferite domenii ºi publicul larg. Întâlnirile au loc în fiecare lunã în Salonul Medieval
al Casei de Culturã „Traian Demetrescu”. Accesul publicului este liber.

„Peter Pan” schimbã scena
Dupã ce anunþatele lucrãri de consolidare ºi restaurare a clãdirii care
adãposteºte Opera Românã Craiova
au închis sala de spectacole, instituþia s-a vãzut nevoitã sã caute alte
scene pe care artiºtii sãi sã evolueze. Aºa se face cã spectacolul „Peter Pan” de L. Profeta va fi prezentat, pe 30 martie, de la ora 18.00, pe
scena Teatrului pentru Copii ºi Tineret „Colibri” (Calea Bucureºti nr.
56). Spectatorii sunt invitaþi sã pãºeascã pentru câteva clipe în „Þara
de Nicãieri”, o lume în care totul este
posibil ºi în care spiritul de copil dãinuieºte veºnic tânãr. Spectacolul –
în regia artisticã a lui Migry Avram
Nicolau, coregrafia lui Constantin
Floriean ºi scenografia Rodicãi Garºtea (Braºov) – îi are în distribuþie
pe Anca Þecu (Peter Pan), Eva ªtefãnescu, Loredana Nicola, Elena Costinela Ungureanu, Cosmin Vasilescu, Edith Mag, Violeta Þicu, Dan Cornescu, Alexandru Petre, Teodor
Ispas, Gabriel Marciu, Erna Marin, Nicolae Popa, Violeta Þicu, Lelia
Vais, Erna Marin, Amina Almahadin ºi Gabriel Radu-Mic, cãrora li se
alãturã Baletul Operei Române Craiova.
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Numele a 16
teroriºti francezi,
pe listele
cu combatanþii
Stat Islamic
Numele a 16 islamiºti
francezi, inclusiv a trei teroriºti
care au ucis 90 de persoane în
atacul de la sala de concerte
Bataclan din Paris, apar pe
listele cu numele combatanþilor reþelei Stat Islamic (SI),
care au fost trimise Sky News
de un fost membru al organizaþiei. Potrivit presei germane
citate de Les Echos, pe aceste
liste figureazã în total 16 nume
ale unor islamiºti francezi.
Cotidianul Süddeutsche
Zeitung ºi posturile publice de
televiziune NDR ºi WDR, care
au avut acces la aceste documente ºi le-au analizat, au dat
asigurãri cã pe liste au gãsit, de
asemenea, numele a trei
teroriºti francezi, Samy Amimour, Foued Mohammed
Aggad ºi Omar Mostefaï,
responsabili pentru moartea a
90 de persoane în sala de
concerte parizianã. Numele lui
Abdelhamid Abaaoud, considerat unul dintre principalii
organizatori ai atacurilor din
noaptea de 13 spre 14 noiembrie, soldate cu 130 de morþi,
apare de asemenea în documente, însã doar în calitate de
“garant” pentru intrarea în
Siria a unui islamist francez, a
cãrui identitate nu a fost
menþionatã.

Un miting al lui Trump
în Chicago, amânat din pricina
unor proteste violente
Echipa de campanie a lui Donald
Trump a amânat o adunare electoralã care ar fi trebuit sã aibã loc în
Chicago, pe fondul unor violenþe
între susþinãtori ºi oponenþi, proteste stradale ºi îngrijorãri privind
siguranþa. Anunþul a fost lansat pe
fondul unor proteste care au avut
loc în interiorul ºi în faþa Universitãþii Illinois din Chicago, unde ar fi
trebuit sã aibã loc evenimentul.
Sute de demonstranþi au început sã
protesteze chiar înainte de sosirea
lui Trump. “Domnul Trump tocmai
a ajuns în Chicago, ºi dupã ce s-a
întâlnit cu oamenii legii, a decis ca
pentru siguranþa acestor persoane
care s-au adunat (...), întâlnirea de
astãzi sã fie amânatã pentru altã
datã”, a anunþat echipa de campanie a lui
Trump. “Vã mulþumim pentru participare ºi
vã rugãm sã vã retrageþi într-un mod paºnic”. Dupã ce a fost fãcut anunþul, au avut

loc o serie de confruntãri între susþinãtorii
lui Trump ºi protestatari, iar poliþia a ajuns la
faþa locului pentru a restabili ordinea. Unii
dintre manifestanþi au fost scoºi afarã cu forþa
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ºi reþinuþi. Potrivit poliþiei din Chicago, au avut loc cinci arestãri.
Dupã ce s-au încheiat protestele,
Trump a acordat presei o serie de
interviuri, inclusiv postului CNN,
spunând cã nu are regrete privind
retorica sa ºi atribuind aceste violenþe problemelor economice cum
ar fi ºomajul, existente în rândul
tinerilor afro-americani. “Avem o
þarã foarte divizatã”, a spus
Trump. “Mulþi oameni sunt supãraþi pentru cã nu li s-a mai mãrit
salariul de 12 ani”. Trump a învinuit, de asemenea, presa pentru
ceea ce el a considerat exagerare a
situaþiei din seara respectivã. Acesta a mai spus cã majoritatea incidentelor care implicã protestatari
sunt þinute sub control, spunând cã el a fost
“foarte calm”, cu cei care îi perturbã evenimentele ºi cã acestea din urmã sunt întrerupte de cãtre oameni indisciplinaþi ºi violenþi.

Coreea de Nord ameninþã cu un atac
nuclear Coreea de Sud ºi Statele Unite
Coreea de Nord a lansat o
ameninþare la adresa forþelor armate sud-coreene ºi americane,
care efectueazã exercþii militare
comune, acest stat promiþând de
asemenea “sã elibereze toatã
Coreea de Sud, inclusiv Seulul”,
potrivit agenþiei de stat KCNA.
Comandamentul militar nordcoreean ameninþã cu un atac
“împotriva grupurilor inamice,
pentru a rãspunde exerciþiilor
militare efectuate în portul Pohang (n.r. sud-coreean) din sudestul þãrii, la peste 400 de kilometri de capitala nord-coreeanã”. Câteva ore mai târziu, presa oficialã nord-coreeanã a
anunþat cã liderul Kim Jong-un

Peste 60
de militanþi
kurzi, eliminaþi
de armata turcã
în urma unor
raiduri aeriene
lansate în Irak
Armata turcã a anunþat cã a
eliminat 67 de militanþi kurzi,
în urma unor raiduri aeriene
lansate miercuri asupra unor
regiuni din nordul Irakului, în
care se aflã tabere ºi depozite
de muniþie ale Partidului
Muncitorilor din Kurdistan
(PKK). Potrivit forþelor armate,
au fost þintite zone din Qandil,
Metina, Avasin, Haftanin ºi
Basyan, în care activeazã
militanþii PKK. O explozie
provocatã de o bombã ºi
atribuitã militanþilor PKK a
lovit un vehicul blindat al
poliþiei, în apropiere de graniþa
Turciei cu Irakul, au declarat
oficialii turci. Doi ofiþeri de
poliþie ai forþelor speciale au
fost rãniþi pe o ºosea din
provincia turcã Hakkâri,
situatã în districtul Yüksekova,
au adãugat aceºtia.
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Cea mai mare navã de croazierã
din lume a fost lansatã la apã
Zi memorabilã pentru oraºul
francez Saint Nazaire de pe malul Atlanticului. Cea mai mare
navã de croazierã din lume, construitã la ºantierele navale de acolo, a fost lansatã la apã ºi a început probele de navigaþie. Vaporul
poate gãzdui 5.500 de pasageri ºi
are o greutate de 230 de mii de
tone. Este de fapt o adevãratã
staþiune turisticã plutitoare. Nava
cu o lungime de 360 de metri va
pleca în voiaj peste douã luni.
Pentru început va traversa Atlanticul, apoi vor fi mai multe croaziere în Caraibe. Dupã întoarcerea în Europa va naviga pe diferite rute în Mediterana de Vest.

Cei peste 5.000 de pasageri au la
dispoziþie nenumãrate posibilitãþi
de distracþie pe cele 18 punþi ale
navei. De la sãli de joc ºi patinoare pânã la un parc acvatic de
dimensiuni impresionante. Trei
tobogane de apã coboarã în adevarate labirinturi pe o înãlþime de
10 etaje. Cei care vor sã petreacã o vacanþã culturalã au la dispoziþie trei sãli de spectacole, biblioteci ºi cluburi de discuþii.
Toate cabinele au dotãri de lux ºi
au suprafeþe de la 15 pânã la 150
de metri pãtraþi în cazul apartamentelor.Nava a costat peste un
miliard de euro, iar construcþia a
durat doi ani.

îºi rezervã dreptul de a lansa “un
atac nuclear preventiv”, drept
“ultim avertisment cãtre Washington”, potrivit ziarului nordcoreean Rodong Sinmun. Drept
rãspuns, Ministerul sud-coreean
al Afacerilor Externe a cerut Phenianului sã înceteze lansarea de
ameninþãri ºi provocãri, a informat agenþia de presã din Coreea
de Sud, Yonhap. De când au început exerciþiile americano-sudcoreene, la care anul acesta iau
parte 12.200 de militari americani ºi 5.000 de militari sud-coreeni, Coreea de Nord lanseazã
zilnic avertismente cãtre cei doi
aliaþi ºi ameninþã în special cu
atacuri nucleare preventive.

luni, 14 martie 2016
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Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, prin Centrul Multifuncþional Craiova scoate la licitaþie publicã deschisã în vederea
închirierii spaþiilor disponibile (spaþii depozitare subsol,
spaþiu expoziþional Etaj 1; spaþii birouri- etaj 2) .Documentaþia necesarã se procurã de la Centrul Multifuncþional Craiova,str. Târgului nr. 26, etaj 2, camera 211. Data limitã pentru depunerea ofertelor este în fiecare zi de luni, miercuri
ºi vineri pânã la orele 11.00. Licitaþia va avea loc la Centrul
Multifuncþional Craiova, str.Târgului nr.26, sãptãmânal –în
fiecare zi de luni, miercuri ºi vineri, orele 12:00, Relaþii suplimentare la telefon: 0765.577.711; 0769.268.690.
Consiliul local al comunei Ciupercenii Noi, judeþul
Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea a 2 funcþii publice: - inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul compartimentului investitii ºi achizitii publice, pe duratã nedeterminatã; - inspector, clasa I, grad profesional
principal, în cadrul compartimentului urbanism ºi amenajarea teritoriului, pe duratã nedeterminatã. Concurenþii trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele condiþii prevãzute în legea 188/1999 la art.54: - Studii universitare de
licenþã, absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare
de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã; - Vechime în specialitatea studiilor minim 9 ani,
respectiv minim 5 ani. Concursul se organizeazã la sediul
Primãriei Ciupercenii Noi, judeþul Dolj, strada Dunãrii, nr.2,
în data de 18 aprilie 2016, ora 11,00, proba scrisã ºi în data
de 20 aprilie 2016, ora 11,00 interviul. Dosarele de înscriere
la concurs se vor depune la sediul primãriei în maxim 20
zile de la publicarea ºi trebuie sã conþinã documentele,
prevãzute în HG 611/2008. Condiþiile de participare la concurs, bibliografia stabilitã ºi alte relaþii suplimentare se pot
obþine la sediul primãriei sau la tel. 0251321002.
PRIMÃRIA comunei Podari anunþã reluarea procedurii de selecþie publicã de proiecte finanþate din fonduri
publice pe anul 2016 în condiþiile Legii nr.350/2005, domeniul: Sprijinirea activitãþilor sportive- Programul: Promovarea sportului de performanþã, la sediul instituþiei din str.Dunãrii nr.67, în termen de 15 zile de la data publicãrii anunþului în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a. Suma
alocatã: 420 mii lei. Din cauza începerii pregãtirii pentru
anul competiþional, selecþia are loc în procedurã acceleratã conform art.19 alin.2 coroborat cu art.20 alin 2 din Legea
nr.350/2005. Data limitã de depunere a proiectelor:
30.03.2016, ora 16.00, la registratura instituþiei. Selecþia ºi
evaluarea proiectelor se va face în data de: 31.03.2016, ora
13.00. Documentaþia cuprinzând condiþiile de participare ºi
informaþiile necesare se obþin la sediul instituþiei, la telefon
0251/339.155 sau pe sit-ul instituþiei www.primaria.podari.ro.
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea urmãtoarelor posturi vacante: 1 post medic specialist, 2
posturi inspector specialitate gr.III, 2 posturi infirmierã ºi 2
posturi ºofer tr.I. Condiþii generale de participare la concurs: Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale prevãzute la art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
aprobat prin H.G. nr. 286/2011 cu modificãrile ulterioare.
Condiþiile specifice necesare în vederea participãrii la concurs ºi a ocupãrii funcþiilor contractuale sunt: · 1 post medic specialist; - studii universitare de licenþã absolvite cu
diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã, în domeniul
medicinã; - certificat de medic specialist în specialitãþi medicale; · 2 posturi inspector specialitate gr.III - studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã
sau echivalentã; · 2 posturi infirmierã - studii minim generale; · 2 posturi ºofer tr.I - studii medii liceale absovite cu
diplomã de bacalaureat - permis de conducere categoria B
Concursul se organizeazã la sediul Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj în data 06
aprilie 2016, ora 10.00 (probã scrisã) ºi în data de 08 aprilie
2016, ora 14.00 (interviul). Dosarele de concurs se depun la
sediul Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Dolj, în termen de 10 zile lucrãtoare de la data
publicãrii prezentului anunþ, respectiv pânã pe data de
25.03.2016. Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului
Dolj, telefon 0251/407009, pagina de internet www.dgaspcdolj.ro.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi
îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA
închiriazã
spaþii
ºi birouri.
Relaþii la
telefon:
0771/289.009.
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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.
3 - 4 CAMERE

OFERTE SERVICIU

Firmã de consultanþã
angajeazã tineri absolvenþi cunoscãtori de
Word, Excel PowerpointTelefon: 0744/788.559,
cv la e-mail: idysprojecteu@gmail.com.
Angajez vânzãtoare
Electroputere Mall. Telefon: 0771/780.018.
ANGAJEZ bãrmãniþã
Podari la Giubanu. Telefon: 0765/581.416.
Salon de înfrumuseþare angajeazã persoanl
frizerie - coafurã, manichiurã - pedichiurã,
cosmeticã. Telefon:
0764/125.224.

CERERI SERVICIU

Pensionar serios asigur pazã locuinþã contra cazare indiferent localitatea. Telefon:
0748/313.683.
Ionescu Nicolae doresc
sã fiu angajat la un patron cu maºina proprie,
marca Espero. Telefon:
0760/084.961.
DOAMNÃ serioasã,
cu experienþã în strãinãtate, caut familie
pentru menaj - îngrijire bãtrân ºi copil. Rog
seriozitate. Telefon:
0770/505.596.
Îngrijesc ºi fac menaj la
persoane în vârstã. Telefon: 0767/323.821.

PRESTÃRI SERVICII

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

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Filiaºi - apartament 2
camere, central, etaj 1.
Telefon: 0758/883.182
Vând apartament 2 camere - parter Nicolae Titulescu, preþ 200.000 lei.
Telefon: 0744/581.777.
Vând apartament 2 camere în Sinaia. Telefon:
0722/963.871.
Amaradiei 2 camere decomandate etaj 1. Telefon: 0763/857.756.
Vând apartament 2 camere decomandate, microcentralã, coloanã apã
separat, etaj 4/10 - Ciupercã. Telefon: 0746/
660.001.

Vând apartament 4 camere, bilateral, ultracentral. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3 camere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.
CASE
Vând (schimb) casã locuibilã comuna Periºor
+ dependinþe, apã curentã, canalizare la
poartã, teren 4300 mp,
livadã cu pruni, vie. Telefon: 0765/291.623.
Casã mare boiereascã cu toate utilitãþile
superîmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Vând casã 2 camere,
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 Segarcea.
Telefon: 0764/366.984.
Casã bãtrânescã (nelocuibilã) sat Dobromira,
3700 mp. 25000 lei, negociabil Telefon: 0744/
648.927; 0741/197.391.
VÂND casã, cartier Romaneºti, str. Bucura,
nr. 86A. Telefon: 0761/
449.236.

Vând casã comuna Periºor, cadastru, teren
2000 mp, fântânã în curte, vie, pomi fructiferi +
Anexe, zonã centralã.
Telefon: 0751/035.819;
0730/366.954.
Proprietar vând casã
nouã Bordei + 700
m.p. curte, vie + pomi
sau schimb cu apartament + diferenþã. Telefon: 0752/641.487.
Vând casã nouã Bordei
cu 700 m teren vie, pomi
sau schimb cu apartament + diferenþa. Telefon: 0752/641.487.
Vând vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Telefon: 0251/418.864.
VÂND urgent casã Catargiu, 45.000 Euro. Telefon: 0722/297.009.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã clinicã, pensiune,
firmã. Telefon: 0741/
219.483.

TERENURI

Vând teren intravilan
Craiova 700 mp. Telefon: 0745/791.801.
Vând – sau schimb teren intravilan 4300 mp
la 10 km de Craiova,
cadastru fãcut. Telefon: 0727/884.205.
VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp,
22 Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.

sâmbãtã, 12 martie 2016
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,
la cele mai bune preþuri!!!
Te aºteptãm
în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,
sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.
Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrât
ºi sunã la numãrul
de telefon: 025
1/438.440.
0251/438.440.
Vând teren Lot 500 mp
Craiova - Cartier ªimnicu de Jos la DJ – cadastru. Telefon: 0744/
563.823.
7000 mp, Bodãeºti
(Melineºti) deschidere
270 m. Telefon: 0770/
842.054.
Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua Naþionalã Craiova- Bechet, localitatea Secui.
Preþ convenabil. Telefon: 0764/214.269.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000 Euro.
Telefon: 0752/641.487.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitãþile, împrejmuit, asfalt, lângã pãdure. Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu - Centrul
Istoric. Telefon: 0744/
581.777.

Logan 2006, 105.000
Km - proprietar, înmatriculat, 1850 Euro negociabil. Telefon: 0723/
605.807.

STRÃINE
Vând auto Volkswagen
Golf 4 din 2002, înmatriculat în România, benzinã. Detalii la telefon:
0768/954.944.
RENAULT Fluence, noiembrie 2010, 60.000
km, 110 CP, benzinã,
unic proprietar, 6.800
Euro, echipare full-option. Telefon: 0727/
620.091.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar- de nouã, super întreþinutã, toate consumabilele schimbate recent, fãrã nici un defect.
Telefon: 0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6. Inmatriculata RO; - An fabricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP; Benzina; Euro 4; - Aer Conditionat; 6 airbaguri; Geamuri Electrice; Inchidere centralizata; ABS;
Servodirectie; Xenon; Interior recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Relatii
la telefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând car bãtrânesc, original, stare foarte bunã,
ROMÂNEªTI
pretabil terase, grãdini.
Vând Logan culoare ro- Telefon: 0729/033.903.
ºie, fabricaþie 2008, Vând 8 jaluzele metalice
40.000 km parcurºi. Te- (4 gri ºi 4 albe). Telefon:
lefon: 0744/780.550. 0251/452.233.

AUTO

Vând radio MPT Sony
4x45w, USB, telecomandã, în garanþie. Telefon: 0723/984.309
Vând maºinã de gogoºi ineluº, chiuvetã
inox dublã pentru
Restaurant sau Cofetãrie tãietor mezeluri, plitã fast food,
mese inox. Telefon:
0760/958.921;
0737/128.396.
Vând vacã gestantã 9
luni ºi viþele Holstein de
1 ºi 1,5 ani. Telefon:
0251/318.736; 0765/
742.894.
Vând maºinã de cusut Ileana, maºinã
Singer, casã de marcat Samsung pentru
firme. Telefon: 0727/
884.205.

Vând TV color D102 cm, cãrucior
handicapat, pat mecanic, schelã construcþii, sobã cãrãmidã completã, polizor
2500W. Telefon:
0768/083.789.
Vând 1 loc de veci Cimitir Lascãr Catargiu Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând COMBINÃ CP.12
ºi LADA 1025 (eventual subansamble). Telefon: 0730/304.591.
Vând robot (PLANETARIA) 3 funcþii marcã germanã, hainã
de piele de cãprioarã nouã lungã ºi
Mouline pentru cusut goblen. Telefon:
0752/236.667.

Vând þiglã Jimbolia, cãpriori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pantofi
militari noi piele negru,
piese Dacia noi, calculator instruire copii prin
televozor, telefon Eboda sigilat, piei bovinã
ºi oaie vopsite. Telefon: 0735/445.339.
Vând loc de veci Sineasca douã gropi suprapuse, bocanci din
piele mãrimea 43 îmblãniþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã
ora 16.00.

Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jgheaburi acoperiº, aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiular (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, reductor oxigen
sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoare
gaz sobã D 600. Telefon: 0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu
3 roþi - 60 lei negociabil, cãruþ copil sport 50 lei. Telefon: 0351/
181.202.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
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Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
Luni - V
ineri
Vineri
9.00 - 20.00,
Sâmbătă 9.00 - 1
8.00,
18
Duminică 9.00 - 1
8.00.
18
Vând maºini de tricotat
Fineþea, triploc, maºinã
de surfilat. Telefon: 0745/
589.825.
Vând hotã nouã, mãturã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 persoane, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând calorifer cu 11 elemenþi electric nou, radiator cu 3 trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor color Philips 100 lei, bicicletã copii 50 lei, 2 gropi fãcute Romaneºti. Telefon: 0729/977.036.
Vând maºini de tricotat
rectilinie ºi circular. Preþ
bun. Telefon: 0745/
589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer de
tablã 1,20 / 0,60 nefolosit.
Telefon: 0720/231.610.
Vând loc de veci cimitirul Sineasca – Craiova
dimensiuni 1,50 x 3 m
zona N. Telefon: 0764/
271.285.

Ofer cu chirie apartament
3 camere, mobilat, centralã de apartament,
zona Ciupercã. Preþ negociabil. Telefon: 0251/
510.581.
Închiriez camere la casã
(zona Brestei). Telefon
0762/484.755; 0351/
464.628.
Închiriez apartament 3
camere mobilat cu centralã, zona A, Ciupercã,
preþ negociabil. Telefon:
0251/510.581.
Uscãtorie Bloc O 14 str.
Spania. Telefon: 0752/
520.508.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restaurant 50
locuri (Piaþa Gãrii). Telefon: 0744/629.775.

MATRIMONIALE

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

CONDOLEANÞE

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
Familiile Daha Gelu,  TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
Daha Toni ºi Costel  VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
Bazãverde deplâng Talonul - contract de micã publicitate nr: .................
trecerea în nefiinþã a
DIVERSE
MARIEI CÃLIN din
Cãtre S.C.
S.R.L.
Singura argintãrie din Verbiºoara. DumneCraiova, situatã în Valea- zeu s-o odihneascã Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Vlãicii (vis-a-vis de Elec- în pace!
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
trica) unde gãsiþi bijuterii
COMEMORÃRI
lucrate manual, cu argint
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la schimb ºi manopera/ Cu tristeþe în suflet, la rubrica ...................................... la data de ....................
obiect. Telefon: 0351/ comemorãm ºapte asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
423.493.
ani de la trecerea în
nefiinþã a celei care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DECESE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ionuþ, frate, Cristina, a fost Ioana Cãpraru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cumnatã, Dani ºi Lori, Familia îi poartã ne- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nepoate deplâng de- þãrmurit respect, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cesul celei ce a fost veºnicã iubire ºi re- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÎNCHIRIERI OFERTE CATI DUMITRAªCU cunoºtinþã. Fiicele, .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Închiriez duplex P+1 cu ºi sunt alãturi de fa- nepoþii ºi strãnepo- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 camere, cu 1 ha teren milia îndoliatã. Dum- þii îi aduc un omagiu
Brãdeºti. Telefon: 0744/ nezeu sã o odih- ºi promit cã nu o vor
luni, 14 martie 2016
Semnãtura:..........................................
uita niciodatã.
neascã în pace!
530.451.

ED PRESS COM

sp

luni, 14 martie 2016

Weekend-ul demiterilor!
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LIGA A III-A

Podariul pierde ºi Ciurea e dat afarã
Nici Luþã nu va mai continua pe banca Filiaºiului, locul sãu
fiind luat, începând de astãzi, de cãtre Dragoº Bon
SERIA 3 – ETAPAA 15-A
Sâmbãtã: CS PODARI – CS ªtefãneºti 1-2, FC Voluntari II – SCM Piteºti 05, Sporting Turnu Mãgurele – Concordia Chiajna II 2-1, AFC Hãrman – Urban
Titu 0-0, Dinicu Golescu Câmpulung – Atletic Bradu 1-1, FC Aninoasa – CS
Afumaþi 0-1, Inter Olt – Sporting Roºiori 0-3 la masa verde, deoarece liderul de
la finalul turului, s-a retras din campionat
1. Dinicu G.
31
8. Chiajna II
21
2. Afumaþi
29
9. ªtefãneºti
21
3. Piteºti
26
10. PODARI
15
4. Mãgurele
25
11. Titu
13
5. Bradu
24
12. Aninoasa
12
6. Roºiori
22
13. Hãrman
6
7. Voluntari II
22
SERIA 4 – ETAPAA 17-A
Vineri: CS U CRAIOVA II – ACSO FILIAªI 1-0, Mãgura Cisnãdie – Metalurgistul Cugir 2-2, Nouva Mama Mia Becicherecu Mic – CSM Lugoj 2-0,
Naþional Sebiº – Minerul Motru 2-0.
Sâmbãtã: ASU Poli Timiºoara – Millenium Giarmata 6-1, CS Ineu – Pandurii
Tg. Jiu II 2-0, Performanþa Ighiu – FC Hunedoara 4-0. Cetate Deva a stat.
1. ASU Poli
40
9. Ineu*
19
2. Cugir
35
10. CRAIOVA II 18
3. Ighiu
32
11. Motru
18
4. Sebiº
30
12. Cisnãdie
17

Doar patru etape a rezistat
Gheorghe Ciurea pe banca Podariului. Fostul jucãtor exponenþial al Univeristãþii Craiova a
fost demis dupã meciul de pe
teren propriu, de sâmbãtã, cu
CS ªtefãneºti, scor 1-2, deznodãmânt ce a consfiinþit a treia
înfrângere consecutivã a podãrenilor, în campionat.
Ilfovenii au condus cu
2-0, graþie reuºitelor semnate de
Zainã (34) ºi Bragã (60) – dintrun penalty provocat de Geamãnu, ca urmare a unui henþ. Pentru ACS a înscris Cioinac (86),
de asemenea dintr-o loviturã de
penalitate, obþinutã de Simion.
La Podari au jucat: Mecea –
Marcu, Vulpe, Cioinac, Geamãnu – Sârmon, D. Stancu (Cruºoveanu 73) – Raicea (Simion
62), Cârstea (Dragomir 73), I.

Stancu (Preda 46) – Cl. Bãlan.
Runda viitoare, ACS va evolua, în deplasare, cu penultima
clasatã, FC Aninoasa, iar numele
noului tehnician rãmâne, deocamdatã, un mister.
Altfel, dupã eºecul din derby-ul judeþean cu CS U II Craiova, scor 0-1 (meci inserat în
numãrul trecut al cotidianului

nostru), ºi Ionel Luþã ºi-a încheiat misiunea la Filiaºi. ACSO a
început sezonul cu Viorel Cojocaru, urmând ca de astãzi echipa sã fie preluatã de Dragoº Bon,
predecesorul lui Ciurea la Podari.
Pentru Filiaºi urmeazã un joc,
“acasã”, cu Nouva Mama Mia
Becicherecu Mic. CS U II va sta.

VOLEI – DIVIZIA A1 – ETAPA A 21-A

Trupa lui Pascu, examen dificil în Maramureº
CS ªtiinþa Explorãri Baia Mare – SCM U Craiova, astãzi, ora 17:00, Digi Sport 2

Cu un punct, astãzi, ºi dat fiind
faptul cã în runda finalã întâlnesc,
la Polivalentã, pe modesta CSM
Bucureºti, SCM U Craiova îºi poate
adjudeca titlul, ce-i drept neoficial,
de campioanã a sezonului regulat.
Alb-albaºtrii poposesc pe parchetul celei de a patra clasate dupã
un concludent 3-0 la Caransebeº.
Nici pe departe la fel de exactã nu
a fost evoluþia bãimãrenilor, învinºi
cu 1-3 la Ploieºti.

În tur, bãieþii lui Dan Pascu au
învins greu pe Baia Mare, 3-2.

Fetele ºi-au atins un obiectiv,
dar au ratat un altul

Voleibalistele din Bãnie au învins
cu 3-1 (20-25, 25-18, 25-23, 2519), sâmbãtã, pe Unic Piatra
Neamþ, rezultat în urma cãruia, coroborat cu eºecul Clujului la Blaj,
ºi-au securizat locul 10 înaintea
ultimei etape, pe care o vor dispu-

ta cu aceeaºi U Cluj. Totuºi, prin
setul pierdut, SCM U ºi-a redus la
zero ºansele la locul 9, care oferea
în proporþie de sutã la sutã garanþia rãmânerii în elitã, în condiþiile
în care în barajul de menþinere ocupanta acestei poziþii întâlneºte Rapidul, formaþie fãrã punct ºi care a
cucerit doar douã seturi pânã în
prezent. Aºa rãmâne duelul cu “U”
Cluj, oltencele fiind avantajate cã
vor disputa douã dintre cele trei
jocuri (dacã va fi cazul de trei) în
Bãnie.
„Sunt trei puncte foarte importante, care ne fac sã mergem mai
liniºtiþi în deplasarea de la Cluj. Le
felicit pe fete pentru prestaþie. Cele
trei puncte conteazã foarte mult în
clasament, dar ºi ca moral”, a spus
tehnicianul Alexandru Cosma.

LIGA A IV-A – ETAPA A 18-A

Iºalniþa produce surpriza la Cetate,
Cârcea surclaseazã Bechetul
Metropolitan Iºalniþa a rãsturnat toate calculele hârtiei, reuºind, sâmbãtã, o victorie în
fief-ul liderului Tractorul Cetate, scor 2-1. În
tot acest timp, în principalul punct de atracþie al rundei, Cârcea ºi-a adjudecat de-o manierã categoricã duelul dintre cea mai prolificã ofensivã ºi cea mai tare apãrare, 4-1 în
compania celor de la Bechet. Tot cinci goluri
s-au marcat ºi în “încleºtarea Dunãrilor”, gaz1. Cetate
2. Ostroveni
3. Calafat
4. Cârcea
5. Bechet
6. Bistreþ

42
41
40
39
36
28

7. Segarcea
8. Unirea
9. Iºalniþa
10. Leamna
11. Luceafãrul
12. Malu Mare

25
20
18
13
10
1

da Calafat dispunând cu 3-2 de Bistreþ.
Rezultatele complete: ªtiinþa Malu Mare
– Luceafãrul Craiova 1-3, Unirea Leamna –
SIC Pan Unirea 3-2, Tractorul Cetate – Metropolitan Iºalniþa 1-2, Dunãrea Calafat – Dunãrea Bistreþ 3-2, Recolta Ostroveni – Progresul Segarcea 3-1, Viitorul Cârcea – ªtiinþa
Danubius Bechet 4-1.
Etapa viitoare (19 martie, ora 11:00): Luceafãrul Craiova – Unirea Leamna, SIC Pan
Unirea – Tractorul Cetate, Metropolitan Iºalniþa – Viitorul Cârcea, Progresul Segarcea –
ªtiinþa Malu Mare, Dunãrea Bistreþ – Recolta Ostroveni, ªtiinþa Danubius Bechet – Dunãrea Calafat.

Masculin
Restul rundei: VCM PLS Piatra Neamþ – CS Unirea Dej 3-1, CS Dinamo
Bucureºti – ACS Municipal Zalãu 0-3, CSM Bucureºti – LMV Tricolorul
Ploieºti 3-0, CVM Tomis Constanþa – AS Volei Club Caransebeº 0-3 la “masa
verde”, deoarece formaþia dobrogeanã s-a retras din competiþie. Partida Arcada Galaþi – CS “U” Cluj s-a disputat ieri, dupã închiderea ediþiei.
1. CRAIOVA*
51
7. Dej
24
2. Zalãu
51
8. CSM Buc.
23
3. Galaþi*
44
9. Piatra N.
20
4. Baia Mare*
44
10. Dinamo
17
5. Caransebeº
36
11. “U” Cluj*
17
6. Ploieºti
30
* - un joc mai puþin.
Feminin
SCM U CRAIOVA – VC Unic LPS Piatra Neamþ 3-1, CS Alba Blaj – CS “U”
Cluj 3-0, CSM Târgoviºte – CS Rapid Bucureºti 3-0, CS ªtiinþa Bacãu – CS
Dinamo Bucureºti 3-1, CSU Medicina Tg. Mureº – CSM Lugoj 3-0. Partida
CSM Bucureºti – ACS Penicilina Iaºi se va disputa în 16 martie.
1. Alba Blaj
62
7. Lugoj
27
2. Târgoviºte
51
8. Iaºi*
20
3. CSM Buc.*
46
9. Piatra N.
20
4. Dinamo
42
10. CRAIOVA
17
5. Bacãu
39
11. “U” Cluj
13
6. Tg. Mureº
38
12. Rapid
0
* - un joc mai puþin.

SPORT LA TV, ASTÃZI - TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Concordia Chiajna – CS U Craiova, ASA Tg. Mureº –
Dinamo.
DIGI SPORT 2
17:00 – VOLEI (M) – Divizia A1: ªtiinþa Explorãri Baia Mare – SCM U Craiova / 19:45 –
HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: HCM Minaur Baia Mare – AHC Dunãrea Cãlãraºi / 22:00
– TENIS (M) – Turneul de la Indian Wells, în
SUA: ziua a 5-a.
DIGI SPORT 3
18:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: CSU
Atlassib Sibiu – Steaua CSM Eximbank / 21:30 –
FOTBAL Spania – La Liga: Granada – Espanyol.
DIGI SPORT 4
22:00 – FOTBAL Portugalia – Liga Sagres: Benfica – Tondela / 2:00 – FOTBAL Argentina –
Primera Division: Boca Junior – Union Santa Fe.
DOLCE SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Concordia Chiajna – CS U Craiova, ASA Tg. Mureº –

Dinamo.
DOLCE SPORT 2
20:00 – TENIS (F) – Turneul de la Indian Wells,
în SUA: ziua a 5-a.
DOLCE SPORT 3
21:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Granada –
Espanyol.
EUROSPORT 1
15:15 – CICLISM – Cursa Tirreno-Adriatico /
22:00 – FOTBAL Anglia – Premier League: Leicester – Newcastle.
EUROSPORT 2
19:00 – FOTBAL Polonia – Ekstraklasa: Termalica Bruk-Bet Nieciecza – Wisla Cracovia / 21:15
– FOTBAL Germania – 2.Bundesliga: Kaiserslautern – Bochum.
LOOKTV
20:30 – FOTBAL – Liga I: ASA Tg. Mureº –
Dinamo.
LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I: Concordia Chiajna –
CS U Craiova.

16 / cuvântul libertãþii

sport

luni, 14 martie 2016
Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Victorie la Chiajna pentru concordie la Craiova!
În cazul unui succes în deplasare,
alb-albaºtrii s-ar desprinde la 12
puncte de primul loc retrogradabil,
deþinut chiar de adversarul de astãzi

Concordia Chiajna Universitatea Craiova
Chiajna, Stadion: „Concordia”, astãzi, ora 18
Concordia Chiajna: Bãlgrãdean – Feussi, Tincu, Odibe, Niasse, Bucuricã – Giurgiu, Obodo, Purece – Milevski, Pena. Antrenor: Adrian Falub. Rezerve: Matache – Bãrboianu, Garcia,
Ad. Cristea, Serediuc, Rãducanu, Hamza.
Universitatea Craiova: Straton – Dumitraº, Acka, Kay, Bancu – Nuno Rocha, Zlatinski – Bãluþã, Herghelegiu, Ivan – Mãzãrache. Antrenor: Daniel Mogoºanu. Rezerve: L. Popescu –
Achim, Iliev, Popov, Izvoranu, Hreniuc, Ciocotealã.
În seara aceasta vom vedea
cât a contat pregãtirea alb-albaºtrilor pe terenul sintetic de la Aeroport, întrucât pe o suprafaþã
asemãnãtoare se va disputa meciul dintre Concordia Chiajna ºi
Universitatea Craiova, din etapa
a doua a play-out-ului. ªtiinþa are
deja douã victorii cu 2-0 în faþa
ilfovenilor în sezonul regulat, una
dintre ele, evident, chiar pe terenul artificial de la Chiajna. Va fi o
reîntâlnire a craiovenilor cu Cristi
Bãlgrãdean, cel care le-a fost
cãpitan de echipã pânã în iarnã ºi
care apãrã de anul acesta poarta
Chiajnei. „Pufi” ºi-a învins deja o
fostã echipã, Concordia surclasând în prima manºã a semifinalei Cupei Ligii pe Dinamo, scor
3-0. A fost momentul în care trupa lui Falub a încheiat la zece
seria meciurilor fãrã victorie, începutã chiar cu acel 0-2 contra
ªtiinþei, în noiembrie 2015, goluri
semnate atunci de Kay ºi Ivan.
Gazdele de astãzi ºi-au remaniat lotul în iarnã, aducând câþiva
jucãtori cu CV impresionant pentru fotbalul european. Astfel, la
Chiajna a ajuns fosta perlã a lui
Dinamo Kiev, Artem Milevsky,
mijlocaºul cotat acum 5-6 ani la
peste 30 de milioane de euro, dar
care ºi-a ratat cariera din cauza
vieþii extrasportive necorespunzãtoare. Pânã la 31 de ani, Milevsky, supranumit cândva „Noul
ªevcenko”, a strâns nu mai puþin
de 50 de prezenþe în naþionala
Ucrainei, pentru care a marcat de
8 ori, inclusiv una într-un amical
cu România, în 2011, terminat 22, în Cipru. Un alt jucãtor cu
nume transferat de Chiajna este
nigerianul Christian Obodo (32 de
ani), care se poate mândri cu zece
sezoane petrecute în Serie A, la
echipe precum Fiorentina, Udine-

se, Torino, Lecce sau Perugia,
el venind în Liga I de la echipa
lui Rãzvan Lucescu, Xanthi Skoda. Obodo are 21 de selecþii în
naþionala „Supervulturilor”, pentru care a marcat de patru ori.
Ultima achiziþie de marcã a ilfovenilor este atacantul tunisian
Youness Hamza, care ar putea
debuta chiar astãzi pentru echipa lui Falub. Fostul golgheter al
Petrolului, dorit insistent de
Steaua, a evoluat în sezonul trecut la Ludogoreþ Razgrad, iar în
România a revenit dupã aventurã într-un campionat exotic, cel
iranian, unde a evoluat pentru
Tractor Sazi.

Mogoºanu nu
crede cã-l poate
surprinde
Chiajna
Directorul tehnic al Craiovei,
Daniel Mogoºanu, nu pare impresionat de victoria netã a Chiajnei
în faþa lui Dinamo ºi spune cã albalbaºtrii vor juca la victorie astãzi: „Chiajna a surprins pe Dinamo, nu o va face cu noi. A schimbat sistemul de joc de la meciul
cu Timiºoara, 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 trebuie sã menþinem forma arãtatã cu Voluntariul. Cu
excepþia lui Mateiu, care nu s-a
antrenat în aceastã sãptãmânã, nu
avem alte probleme de lot. Iliev
s-a pregãtit normal, iar Bãluþã a
revenit dupã suspendare. Este
exclus sã jucãm la 0-0, vrem sã
câºtigãm la Chiajna“.
Portarul Cãtãlin Straton este ºi
el la fel de optimist, spunând cã
Universitatea ar trebui sã câºtige
la cel puþin douã goluri meciurile

din play-out: „Mã bucur cã echipa
din Chiajna a bãtut Dinamo, pentru cã dinamoviºtii sunt marii noºtri
rivali. La valoarea lotului nostru ºi
prin prisma faptului cã suntem
Universitatea Craiova, ar trebui
sã câºtigãm fiecare meci la cel
puþin douã goluri diferenþã. Cât
priveºte duelul de la distanþã cu
Pufi, el va rãmâne prietenul meu,
îi doresc baftã, dar nu în acest
meci, când echipa mea va câºtiga. Vom intra încrezãtori, pentru
cã suntem Universitatea Craiova, ºi vom învinge. Pufi a ales alt
drum, în ceea ce mã priveºte dacã
mâine conducerea mi-ar oferi un
contract aº semna ºi pe 10 ani cu
Universitatea“.
La ultimul antrenament înaintea plecãrii spre Chiajna, Vãtãjelu ºi Madson s-au luat la bãtaie ºi
au fost excluºi temporar din lot.

Atenþie
la crainic!
Ca de obicei la meciurile din
Bucureºti, Universitatea Craiova
va avea parte de o susþinere consistentã, galeria fiind întãritã ºi de
numeroºii fani alb-albaºtri din Capitalã. Dacã gazdele nu posedã o
galerie organizatã, replica ar putea fi datã de crainicul stadionului „Concordia”, care la meciul cu
Dinamo a oferit o reacþie incredibilã. Astfel, la 3-0 pentru gazde, în meciul din Cupa Ligii, de la
staþia de amplificare s-a dat tonul la scandãri anti-Steaua, suporterii dinamoviºti fiind solicitaþi sãºi înjure rivala. Clubul ilfovean a
dezaprobat gestul, printr-un comunicat, precizând cã nu crainicul
obiºnuit al stadionului a avut acea
intervenþie, ci o altã persoanã din
loja VIP. „Concordia Chiajna dezaprobã în mod categoric orice
manifestare obscenã la adresa

folosit fraudulos microfonul staþiei de amplificare, pe care l-a
sustras profitând de un moment
de neatenþie al crainic” a fost comunicatul grupãrii ilfovene. Înaintea meciului cu Universitatea
Craiova, Concordia s-au despãrþit de directorul sportiv Daniel
Prodan, fostul internaþional reziliindu-ºi contractul cu penultima
echipã din clasament.

partenerilor de competiþie ºi socoteºte nefericit momentul în
care de la staþia de amplificare
s-au auzit cuvinte obsecene la
adresa echipei Steaua Bucureºti.
Momentul este regretabil, cu atât
mai mult cu cât nu crainicul stadionului nostru, jurnalistul Horaþiu Ciornei, a adresat acele cuvinte, ci altã persoanã aflatã în
Loja VIP a stadionului, care a

Play-out, etapa II
Petrolul – CSMS Iaºi 1-2
Au marcat: Begeorgi 47 / Bole 8, An. Cristea 28.
FC Voluntari – FC Botoºani 1-1
Au marcat: Ad. Bãlan 90 / D. Roman 51.
Meciul ACS Poli – CFR Cluj s-a jucat asearã.
Chiajna – „U” Craiova, astãzi, ora 18

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

2
1
1
2
1
2
1
2

1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
1
0

1
0
0
0
0
1
0
2

2-3
3-0
2-0
2-1
0-0
1-4
0-0
1-3

22
19
17
17
14
13
10
4

Play-off, etapa II
Pandurii – Viitorul 1-1
Au marcat: Nicoarã 46 / Vl. Rusu 72.
Meciul Steaua – Astra s-a jucat asearã.
Dinamo – ASA, astãzi, ora 20.30

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

1
2
1
2
1
1

1
1
0
0
0
0

0
1
1
1
1
0

0
0
0
1
0
1

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

29
28
25
24
23
19

