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Chiar dacã sfârºitul
lunii martie este ºi
sfârºitul oficial al
celor cinci luni de
iarnã, SC Termo nu
va opri agentul ter-
mic cãtre populaþie.
Toate blocurile din
Craiova primesc, în
acest moment, cãldu-
rã ºi mãsura va fi
menþinutã pânã când
temperaturile vor
urca peste 10 grade
Celsius, în timpul
nopþii.
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Angela MerkelAngela MerkelAngela MerkelAngela MerkelAngela Merkel
nu mainu mainu mainu mainu mai
convinge...convinge...convinge...convinge...convinge...

Ceea ce se prefigura, înaintea
alegerilor regionale, din landurile
Baden Wurtemberg (sud-vest),
Rhenania Palatinat (vest) ºi Saxe
Anhalt (ex-RDG) s-a materializat
la urnele de vot, unde aproape 13
milioane de electori au sancþionat
partidele coaliþiei de guvernare,
acestea înregistrând pierderi gre-
le. Mai mult, partidul populist
(AFD) Alternativa pentru Ger-
mania a încurcat rãu majoritãþile
existente, construite de partidele
tradiþionale – CDU/CSU ºi SPD –,
fãcându-ºi intrarea, pentru prima
datã, în parlamentele regionale.

Zece aniZece aniZece aniZece aniZece ani
de puºcãriede puºcãriede puºcãriede puºcãriede puºcãrie
pentru cã ºi-apentru cã ºi-apentru cã ºi-apentru cã ºi-apentru cã ºi-a
batjocorit mamabatjocorit mamabatjocorit mamabatjocorit mamabatjocorit mama

Încet ºi sigur, lumea ruralã
piere, dupã secole de existenþã
Raport CE:
Aproape 60%
din beneficiarii
plãþilor directe
din România au
peste 60 de ani!

Fermele de dimensiuni mari ºi
medii care au nevoie de moderni-
zare reprezintã doar 8% din ex-
ploataþii ºi gestioneazã aproxima-
tiv 71% din suprafaþa agricolã uti-
lizatã. Restul de 92%, care repre-
zintã ferme mici, sunt exploatate
pe bazã de subzistenþã sau de se-
misubzistenþã, ce au productivita-
te ºi dotare tehnicã limitate, orien-
tare spre piaþã redusã sau inexis-
tentã ºi un nivel scãzut de coope-
rare sau lipsã a cooperãrii.

SpectacolulSpectacolulSpectacolulSpectacolulSpectacolul
„„„„„RinoceriiRinoceriiRinoceriiRinoceriiRinocerii”””””
va avea primeleva avea primeleva avea primeleva avea primeleva avea primele
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FMI recomandã amânarea
mãsurilor de relaxare fiscalã
programate pentru 2017

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) recomandã României sã amâne
mãsurile de relaxare fiscalã care ar tre-
bui sã intre în vigoare în 2017, astfel
încât sã ajungã la un deficit bugetar de
2% din PIB. “Pentru 2017, misiunea re-
comandã un deficit de 2% din PIB. Amâ-
narea urmãtoarei reduceri a TVA ºi a
celorlalte facilitãþi prevãzute în Codul
Fiscal sã intre în vigoare anul viitor ar
genera economii de 0,75 puncte din
PIB”, aratã FMI, în prezentarea con-
cluziilor misiunii la Bucureºti. Fondul
cere în acest an îmbunãtãþiri privind dis-
ciplina cheltuielilor ºi administrarea fis-
calã. TVA a scãzut de la 24% la 20% la
începutul anului, iar pentru 2017 Codul
Fiscal prevede o nouã reducere, la 19%.
Tot anul viitor ar urma ca supracciza la
carburanþi sã fie eliminatã.

Comisia pentru drepturile
omului a avizat proiectul
referitor la interzicerea þigãrilor
cu arome

Proiectul de lege iniþiat de Guvern,
prin care se stabilesc condiþiile pentru
fabricarea, prezentarea ºi vânzarea pro-
duselor din tutun, care ar urma sã re-
glementeze interzicerea þigãrilor men-
tolate ºi a celor cu arome a fost avizat
pozitiv de Comisia pentru drepturile
omului de la Senat.”Sunt o multitudine
de reglementãri care privesc de la mo-
dul în care se face reclamã pânã la mo-
dul în care se valorificã, se comerciali-
zeazã produsele, existã niºte restricþii
care încearcã sã protejeze populaþia,
sã protejeze sãnãtatea populaþiei. (…)
S-a constatat cã aceste þigãri aºa-zis
mentolate, aromate sunt mai periculoa-
se decât celelalte þigãri. Gândiþi-vã cã e
o atracþie extraordinarã, mai ales la ti-
neret, sã fumeze astfel de þigãri”, a de-
clarat secretarul Comisiei, senatorul li-
beral Nicolae Vlad Popa. Producãtorii
de tutun au trimis un e-mail cu amen-
damente Comisiei, însã proiectul de
lege a fost avizat favorabil, fãrã modifi-
cãri faþã de forma Guvernului. Chiar
dacã legea se estimeazã cã va intra în
vigoare începând cu data de 20 mai
2016, lansarea pe piaþã a produselor
care nu sunt conforme cu prevederile
analizate este permisã timp de un an în
plus, pânã în 2017.

Numirea prefecþilor ºi a subprefecþiilor, pre-
cum ºi criteriile de desemnare, sunt probleme de
competenþa exclusivã a Guvernului, le-a trans-
mis, ieri, premierul Dacian Cioloº deputaþilor, cu
ocazia dezbaterii pe aceastã temã la care a fost
invitat la solicitarea ALDE. ‘’Vãzând titlul acestei
dezbateri, am ezitat sã vin în faþa dumneavoastrã
astãzi’’, ºi-a început primul-ministru discursul. El
a invocat articolul 206 din Regulamentul Camerei
Deputaþilor, potrivit cãruia în acest for se desfã-
ºoarã dezbateri politice cu participarea prim-mi-
nistrului ‘’pe probleme de interes major pentru
viaþa politicã, economicã ºi socialã’’.

Cioloº a subliniat cã schimbarea prefecþilor
nu se încadreazã la aceastã categorie, ci consti-
tuie ‘’o problemã administrativã a Guvernului
potrivit legislaþiei actuale’’, fiind de ‘’competen-
þa exclusivã’’ a Executivului. ‘’Nu înþeleg sã de-
taliez de la caz la caz’’, a mai afirmat el în plenul
Camerei Deputaþilor, adãugând cã prefecþii ºi

Radu Sienerth, un tânãr în
vârstã de 21 de ani din Petro-
ºani, a murit, luni, la Spitalul
Floreasca din Capitalã, fiind
ultima victimã de la Colectiv
internatã într-un spital din Ro-
mânia. Decesul tânãrului a sur-
venit la aproape 5 luni de a tra-
gedia din Colectiv, fiind a 64-
a persoanã care a murit din
cauza leziunilor grave provo-
cate de incendiu. Surse din
ministerul Sãnãtãþii au decla-
rat pentru Mediafax cã “dece-
sul a fost declarat la ora 12.35,
la Spitalul Floreasca”. Tânãrul
era fiul fostului ºef de la Mina
Livezeni, Ioan Sienerth. El a
ajuns în stare criticã la Spita-
lul Floreasca din Capitalã, dupã
ce fost victimã a incendiului
din Clubul Colectiv. Potrivit
presei locale, tânãrul era stu-
dent la Academia de ªtiinþe
Economice din Bucureºti.

În data de 30 octombrie 2015,
Radu Sienerth se afla în clubul
Colectiv împreunã cu alþi doi prie-
teni, de asemenea studenþi la Bu-
cureºti, când a izbucnit incendiul.
Cei doi prieteni aflaþi chiar lângã
uºa de acces, au reuºit sã iasã din
încãperea cuprinsã de fum ºi flã-
cãri, însã Radu a fost trântit la pã-
mânt ºi surprins de flãcãri. Tânã-

La ºedinþa CSAT de astãzi se va
discuta despre modernizarea Ar-
matei, evoluþia grupurilor teroris-
te, situaþia din Republica Moldo-
va, criza europeanã a migraþiei,
securitatea ciberneticã sau tãierile
ilegale de pãduri, potrivit Adminis-
traþiei Prezidenþiale. ªedinþa Con-
siliului Suprem de Apãrare a Þãrii,
condusã de preºedintele Klaus Io-
hannis, începe la ora 11.00, la Pa-
latul Cotroceni, potrivit unui comu-
nicat de presã al Administraþiei Pre-
zidenþiale.

Pe ordinea de zi este stadiul în-
deplinirii programului de moderni-
zare a Armatei pânã în 2017, siste-
mul de comunicaþii ºi informatic
al Armatei, concluzii în urma exer-
ciþiilor desfãºurate anul trecut pen-
tru verificarea stadiului pregãtirii
populaþiei, economiei ºi a teritoriu-
lui pentru apãrare. De asemenea,
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subprefecþii sunt reprezentanþii
Guvernului în teritoriu.

Declaraþiile au venit dupã ce,
în intervenþia sa, copreºedintele
ALDE Daniel Constantin a acu-
zat faptul cã modul de acþiune a
Guvernului contrazice ‘’ideea de
tehnocraþie’’, iar evaluarea în
baza cãreia au fost fãcute schim-
bãrile ar trebui sã fie publicã. El
a criticat faptul cã în locul celor
demiºi au fost numiþi foºti ºi ac-
tuali membri sau apropiaþi ai
PDL-PNL.

„ Sã nu fim ipocriþi,
unii au fost numiþi prefecþi
doar pentru cã aveau
susþinere politicã”

Premierul Dacian Cioloº le-a spus deputaþi-
lor cã a fost deturnat spiritul iniþial al corpului
înalþilor funcþionari publici, din care sunt se-
lectaþi, prin mobilitate, prefecþii ºi subprefecþii,
astfel încât a schimbat din funcþie prefecþi care
nu erau competenþi sau aveau simpatii politice.
‘’Teoretic, cei care fac parte din aceastã cate-
gorie ar trebui sã reprezinte o resursã umanã
de calitate, testatã corespunzãtor, pe care sã o
folosim ca atare. Aceasta cred cã a fost intenþia
iniþialã a legislatorului, atunci când s-a definit
cadrul de recrutare ºi de numire a înalþilor func-
þionari ºi a inspectorilor guvernamentali. Am
constatat însã cã avem de-a face cu o legislaþie
al cãrei spirit iniþial a fost deturnat, prin nume-
roase modificãri’’, a declarat premierul de la
tribuna Camerei Deputaþilor.

El a indicat legea 888/99, privind Statutul
Funcþionarilor publici ºi HG 341/2007 privind
intrarea în categoria înalþilor funcþionari publici.

‘’La început, categoria înalþilor funcþionari pu-
blici a fost gânditã unitar, în care sã se acceadã
în baza unui concurs naþional, pe o funcþie va-
cantã de inspector guvernamental. Ulterior, prin
mobilitãþii, putea fi ocupate funcþii publice de
nivel superior, inclusiv de prefect sau subpre-
fect’’, a adãugat Cioloº. El a mai spus cã, în
prezent, se fac concursuri pe post, nu un con-
curs naþional. ‘’În opinia noastrã, nu este nor-
mal acest lucru ºi de aceea analizãm care e cea
mai bunã soluþie pentru a reveni cel puþin la
spiritul reglementãrilor iniþiale, dacã nu chiar sã
le îmbunãtãþim’’, a subliniat premierul.

Referindu-se la numirile ºi eliberãrile din
funcþiile de prefect ºi subprefect, Dacian Cio-
loº a afirmat cã schimbãrile au fost fãcute ca
urmare a unei analize permanente a Guvernu-
lui. ‘’Am ajuns la concluzia cã, pânã în pre-
zent, ca ºi cei care vor urma, fie nu au perfor-
mat anterior, fie nu au reuºit sã susþinã cores-
punzãtor politica Guvernului în teritoriu, fie nu
au respectat echidistanþa politicã. Sã nu fim ipo-
criþi: sistemul de numire al prefecþilor ºi sub-
prefecþilor a permis numirea aproape sistema-
ticã a unor oameni cu simpatii politice sau chiar
membri de partid. Pentru cã acesta a fost siste-
mul – în ultimii ani toþi cei recrutaþi pe posturi
de conducere deconcentrate sau prefecþi aveau
foarte puþine ºanse sã fie numiþi dacã nu aveau
susþinere politicã sau nu erau membri de par-
tid’’, a explicat Cioloº.

El a mai spus cã în procesul de selecþie a
celor numiþi în aceste funcþii s-a avut în vede-
re, printre altele, experienþa ºi probitatea mora-
lã. Cioloº a arãtat cã, din 2009, nu a mai fost
organizat niciun concurs pentru intrarea în rân-
dul inspectorilor guvernamentali, iar numirile au
fost fãcute, în general, prin excepþie de la pre-
vederile legale.

Securitatea ciberneticã, evoluþia grupãrilor
jihadiste ºi modernizarea Armatei, pe agenda CSAT

la ºedinþã se va discuta ºi
despre evoluþia grupurilor de
facturã jihadistã ºi consecin-
þele asupra spaþiului NATO,
evoluþiile din Balcani, situa-
þia politicã de la Chiºinãu ºi
criza europeanã a migraþiei.
Pe ordinea de zi a ºedinþei
CSAT sunt ºi mãsurile adop-
tate, acþiunile întreprinse în
domeniu ºi rezultatele obþi-
nute în combaterea fenome-
nului tãierilor ilegale din fon-

dul forestier naþional ºi amenda-
mentele propuse de Guvernul Ro-
mâniei privind guvernanþa corpo-
rativã a întreprinderilor publice.

De asemenea, se va discuta de-
spre activitatea serviciilor în 2015
ºi obiectivele acestora pentru 2016,
activitatea din 2015 a Consiliului
Operativ pentru Securitate Ciber-
neticã ºi a Centrului Naþional de
Rãspuns la Incidente de Securita-
te Ciberneticã – CERT-RO ºi pla-
nul de activitate pentru anul urmã-
tor. La ºedinþã se va discuta ºi de-
spre activitatea CSAT de anul tre-
cut ºi alte subiecte de interes pen-
tru securitatea naþionalã. Consiliul
Suprem de Apãrare a Þãrii s-a mai
reunit o datã în 2016, în 11 martie,
pentru a aviza OUG privind inter-
ceptãrile propusã de Ministerul
Justiþiei. ªedinþa de marþi a fost
anunþatã de preºedinte în 3 martie.

Tragedia din „Colectiv”: Încã un tânãr
a decedat, la câteva luni de la incendiu

rul a fost transportat la Spitalul Flo-
reasca, în stare gravã, cu arsuri ale
cãilor respiratorii ºi a fost intubat.

În urma incendiului din 30 oc-
tombrie 2015 din Clubul Colectiv
ºi-au pierdut viaþa 64 de persoane,
dintre care 27 au murit în incen-
diu, 25 în spitalele din þarã ºi 12 în
spitalele din strãinãtate. Dupã in-
cendiu au fost internaþi în spitalele
din Capitalã 147 de rãniþi.
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Nici mãcar Angela Merkel nu mai convinge...Nici mãcar Angela Merkel nu mai convinge...Nici mãcar Angela Merkel nu mai convinge...Nici mãcar Angela Merkel nu mai convinge...Nici mãcar Angela Merkel nu mai convinge...
MIRCEA CANÞÃR

Ceea ce se prefigura, înaintea
alegerilor regionale, din landurile
Baden Wurtemberg (sud-vest),
Rhenania Palatinat (vest) ºi Saxe
Anhalt (ex-RDG) s-a materiali-
zat la urnele de vot, unde aproa-
pe 13 milioane de electori au
sancþionat partidele coaliþiei de
guvernare, acestea înregistrând
pierderi grele. Mai mult, partidul
populist (AFD) Alternativa pen-
tru Germania a încurcat rãu
majoritãþile existente, construite
de partidele tradiþionale – CDU/
CSU ºi SPD –, fãcându-ºi intra-
rea, pentru prima datã, în parla-
mentele regionale. Dacã în Ba-
den Wurtemberg, verzii (32%) ºi-
au conservat puterea graþie po-
pularitãþii liderului Winfried Kret-
schmann, ei nu vor mai putea
conta doar pe social-democraþi
(SPD), care au avut o cãdere is-
toricã (12,8%), ci ºi pe liberali
(FPD – 8,2%) sau CDU
(27,5%). Pentru prima, datã ex-
trema dreaptã câºtigã 23 de man-

date. În Rhenania-Palatinat, mi-
nistrul preºedinte, social-demo-
crat, ºi-a pãstrat postul (37,5%)
în faþa stelei strãlucitoare a CDU,
Julia Klockner, sancþionatã de
alegãtori. În Saxe Anhalt, CDU
pãstreazã conducerea landului în
pofida unui recul de 3 procente,
(29,2%). Constituirea de guver-
ne stabile va fi însã dificilã, fiind-
cã AFD a venit, cum spuneam,
cu 12,5% în Baden Wurtemberg,
10,8% în Rhenania Palatinat ºi 1
elector din 4 în Saxe Anhalt, în
total 24 de mandate. Însãºi par-
ticiparea ridicatã la vot este con-
sideratã deja o victorie a preºe-
dintelui AFD, Frauke Petry. Cu
un discurs anti-imigraþie, partidul
sãu a convins o largã parte a elec-
toratului, ispititã de absenteism,
sã vinã la urne. Momentul este
grav pentru clasa politicã germa-
nã, în special pentru CDU. În dis-
cuþie este însã strategia consec-
ventã, dar de neînþeles, a Ange-
lei Merkel. Sancþionarea guver-

nului ei, prin acest seism, înregis-
trat la alegeri, a fãcut hebdoma-
darul “Der Spiegel” sã vorbeas-
cã de o “duminicã neagrã” a
cancelarului. Afluxul iraþional ºi
incontrolabil al refugiaþilor nu are
momentan o soluþie concretã ºi
acordul controversat între Turcia
ºi UE, în curs de negociere, îna-
intea summit-ului din 17-18 mar-
tie, nu îi oferã spaþiu mare de ma-
nevrã cancelarului, fiindcã þãrile
din Balcani au abordãri diferite.
Ieri, purtãtorul de cuvânt al can-
celarului Angela Merkel a afir-
mat  cã guvernul german menþi-
ne cursul politicii sale în chestiu-
nea refugiaþilor. Presa de peste
Rin comenteazã în schimb o rup-
turã durabilã în peisajul politicii
germane, dupã sancþionarea du-
minicã, în 3 landuri a CDU, par-
tidul condus de Angela Merkel.
Impulsionatã de cancelar, gene-
roasa politicã de primire a cere-
rilor de azil – 1,1 milioane în 2015
– a fost în centrul dezbaterilor

electorale. S-ar putea spune cã
a fost unica temã de dezbatere.
ªi însuºi secretarul general al
CDU, Peter Tauber, “recunoaº-
te” momentul dificil, adãugând
însã, cã “nu se aºteaptã la
schimbãri din partea cance-
larului”. Pentru CSU, aripa ba-
varezã a CDU, care se opune
politicii migratorii a doamnei

Merkel, aceste rezultate sunt
de-a dreptul ameninþãtoare. In-
teresant este editorial patronu-
lui “Bild”, Tarnith Koch, care
vorbeºte de o divizare profun-
dã a CDU, reamintind cã nici
un cancelar nu a putut guverna
multã vreme contra propriului
partid. ªi Angela Merkel ºtie
asta.

Cãldura nu va fi întreruptã imediat ce
se va termina luna martie, adicã peste douã
sãptãmâni. Conducerea SC Termo susþi-
ne cã graficul oficial de iarnã va fi prelun-
git cu o perioadã de timp, care pot fi zile
sau sãptãmâni, dacã afarã va continua sã
fie tot frig. „Prognozele pe care le primim
noi nu sunt încurajatoare, urmeazã zile fri-
guroase chiar dacã ne aflã în luna martie.
Astãzi (n.r. – ieri), de exemplu, s-a înre-
gistrat o temperaturã de 4 grade Celsius ºi
se pare cã vremea va fi la fel de rece ºi
mai târziu, motiv pentru care noi nu vom
opri cãldura fix la sfârºitul lunii martie, ci
vom þine cont de temperaturile din timpul
nopþii”, a declarat Sorin Iordache, din par-
tea SC Termo.

Toate blocurile primesc cãldurã
Potrivit acestuia, în acest moment, toa-

te blocurile din Craiova primesc agent ter-
mic, iar caloriferele se încãlzesc la para-
metri normali, ca într-o perioadã de iarnã.
„Am primit o singurã solicitare de la o aso-
ciaþie de proprietari de la ANL. Adminis-
tratorul de acolo avea niºte restanþe mai

SC TSC TSC TSC TSC Termo nu vaermo nu vaermo nu vaermo nu vaermo nu va
opri cãlduraopri cãlduraopri cãlduraopri cãlduraopri cãldura

Chiar dacã sfârºitul lunii martie este ºi sfârºitul oficial al ce-
lor cinci luni de iarnã, SC Termo nu va opri agentul termic
cãtre populaþie. Toate blocurile din Craiova primesc, în acest
moment, cãldurã ºi mãsura va fi menþinutã pânã când tempera-
turile vor urca peste 10 grade Celsius, în timpul nopþii.

mari la întreþinere ºi a cerut sã oprim cãl-
dura. Am stat de vorbã cu locatarii ºi aceºtia
nu au fost de acord ºi atunci am lãsat fur-
nizarea pornitã ºi în blocurile acelea”, a
precizat Sorin Iordache. Agentul termic nu
poate fi oprit totuºi, susþine
conducerea SC Termo, atât
timp cât se îndeplinesc condi-
þiile legale, în sensul cã trebu-
ie sã se înregistreze tempera-
turi sub 10 grade Celsius, pe
timp de noapte.

Facturile curente
sunt achitate

Vestea bunã este cã, deºi
a fost o perioadã de iarnã,
SC Termo a reuºit sã se men-
þinã pe linia de plutire cu fac-
turile. Potrivit lui Sorin Ior-
dache, sunt încasãri de la po-
pulaþie de 3-4 miliarde de lei
pe zi, ceea ce înseamnã o
sumã bunã comparativ cu
anii anteriori. „Încasãrile de
la populaþie sunt bune dacã

ne raportãm la ce reuºeam sã adunãm
de la locatari în anii trecuþi. Media este
de 3-4 miliarde de lei pe zi, ceea ce în-
seamnã destul de bine”, a spus Iorda-
che. Cu aceºti bani, SC Termo a reuºit
sã îºi achite facturile lunare cãtre Com-
plexul Energetic Oltenia pentru consu-
mul de gigacalorii ºi, conform acestuia,
nu mai sunt probleme cu datoriile curen-
te, acestea fiind plãtite la zi.

Datoriile cãtre creditori, plãtite în trei ani
În ceea ce priveºte datoriile vechi pe

care SC Termo le are cãtre creditori, aces-
tea vor fi plãtite în termen de 36 de luni,
conform graficului de eºalonare, dupã cum
a precizat Sorin Iordache. Societatea are
18 creditori cãrora trebuie sã le plãteascã
o restanþã totalã de aproximativ 373 mili-
oane de lei. Conform calculelor, furnizorul

de cãldurã are de plãtit,
numai în acest an, o sumã
de 49.787.377 de lei, aceas-
ta fiind tranºa care a fost
stabilitã pentru primul an.
Numai cãtre Complexul
Energetic Oltenia (CEO)
tranºa din primul an este de
32.717.633 lei, sumã care
va fi împãrþitã în 12 rate lu-
nare ºi achitatã conform
acestui grafic de plãþi. Tot
în acest an, o tranºã de
12.500.438 de lei o are de
plãtit SC Termo cãtre Di-
recþia Generalã Regionalã
a Finanþelor Publice Craio-
va ºi Primãriei Craiova o
sumã de 2.401.536 de lei.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Judecãtoria Craiova l-au trimis
în judecatã, în stare de arest pre-
ventiv, pe 28 ianuarie 2014, pe Io-
nuþ Titel Mitran, de 31 de ani, din
comuna ªimnicu de Sus, pentru
comiterea infracþiunilor de violenþã
în familie ºi viol. Bãrbatul a ajuns
dupã gratii pe 9 noiembrie 2015,
faptele fiind comise o zi mai devre-
me. Potrivit reprezentanþilor Inspec-
toratului de Poliþie Judeþean Dolj, pe
8 noiembrie 2015, seara, în jurul
orei 20.30, o femeie din satul Al-
beºti, comuna ªimnicu de Sus, a
sunat pe 112 anunþând cã fratele ei,
Ionuþ Titel Mitran, a ameninþat-o cu

Magistraþii Curþii de Apel Cra-
iova au amânat, vineri, 11 martie
a.c., judecarea apelului declarat
de Ion Dinu, craioveanul care a
dat ºpagã pentru a-ºi scãpa fete-
le de dosar penal, întrucât acesta
a anunþat instanþa cã este inter-
nat în spital: „Având în vedere
cererea de amânare depusã de
inculpat, prin care învedereazã cã
este internat în spital”, se aratã
în încheierea de ºedinþã a instan-
þei, urmãtorul termen fiind stabi-
lit pe 28 martie a.c.

Reamintim cã ofiþerii Serviciu-

Reprezentanþii Poliþiei Locale
Craiova au anunþat cã, duminicã
seara, în jurul orei 18.30, poliþiºtii
locali cu atribuþii de ordine publi-
cã, din cadrul secþiei „Unirii” a
Poliþiei Locale a Municipiului Cra-
iova, care efectuau serviciul de
patrulare în zona intersecþiei strã-
zii „Unirii” cu strada „Mihail Ko-
gãlniceanu”, au observat o persoa-
nã care avea un comportament
suspect, încercând sã pãrãseascã
în grabã zona respectivã.

A fost oprit ºi identificat, stabi-
lindu-se cã este vorba despre
M.N., în vârstã de 27 ani, cu do-
miciliul în municipiul Craiova, iar

Prins de poliþiºtii locali dinPrins de poliþiºtii locali dinPrins de poliþiºtii locali dinPrins de poliþiºtii locali dinPrins de poliþiºtii locali din
Craiova cu substanþe suspecteCraiova cu substanþe suspecteCraiova cu substanþe suspecteCraiova cu substanþe suspecteCraiova cu substanþe suspecte

Poliþiºtii locali din Craiova au descoperit, duminicã seara,
asupra unui tânãr de 27 de ani, mai multe pliculeþe cu o

substanþã despre care au suspiciuni cã ar avea efecte haluci-
nogene, astfel cã au fost confiscate ºi predate poliþiºtilor

Brigãzii de Combatere a Criminalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova pentru a fi analizate.

la controlul corporal efectuat asu-
pra acestuia, s-au descoperit un
numãr de 60 pliculeþe, confecþio-
nate manual, învelite cu bandã tip
scotch, ce conþineau o substanþã
(posibil substanþã halucinogenã, cu
proprietãþi psihoactive). De aseme-
nea, asupra persoanei a fost gãsitã
ºi suma de 521 lei.

„Produsele respective, precum
ºi suma de 521 lei, au fost reþinute
ºi sigilate, totodatã fiind întocmite
actele legale, urmând sã fie preda-
te lucrãtorilor B.C.C.O. Craiova
pentru continuarea cercetãrilor”, au
precizat reprezentanþii Poliþiei Lo-
cale Craiova.

Apel amânat în cazul craioveanului condamnat
la 5 ani de puºcãrie pentru dare de mitã

Curtea de Apel Craiova a amânat judecarea apelului în
cazul craioveanului care a vrut sã dea ºpagã 100 de euro
unui ofiþer al Secþiei 2 Poliþie Craiova pentru a-ºi scãpa
fetele minore, cercetate de poliþist într-un dosar penal
pentru furt calificat. Hotãrârea a fost luatã pentru cã
inculpatul a anunþat cã este internat, urmãtorul termen
fiind stabilit pe 28 martie a.c. Bãrbatul a fost condamnat
în octombrie anul trecut la o pedeapsã totalã de 5 ani de
închisoare cu executare ºi a atacat sentinþa pronunþatã de
Tribunalul Dolj.

lui Judeþean Anticorupþie (S.J.A.)
Dolj, împreunã cu procurorul de-
semnat din cadrul Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj, au orga-
nizat, pe 3 aprilie 2015, prinderea
în flagrant a craioveanului Ion
Dinu, în timp ce voia sã mituiascã
cu 100 de euro un ofiþer de poliþie
din cadrul Poliþiei Municipiului Cra-
iova – Secþia 2 Poliþie. Banii au fost
daþi pentru ca poliþistul sã nu ia
mãsurile legale într-un dosar penal
în care fiicele minore ale lui Dinu
sunt cercetate pentru comiterea
infracþiunii de furt calificat. Mai

exact, dupã cum au comunicat la
momentul respectiv reprezentanþii
Direcþiei Generale Anticorupþie, pe
16 martie 2015, ofiþerul de poliþie
din cadrul Secþiei 2 Craiova a for-
mulat un denunþ la Serviciul Jude-
þean Anticorupþie Dolj prin care
sesiza faptul cã Ion Dinu i-a oferit
suma de 50 euro pentru a închide
dosarul penal în care erau cerce-
tate cele douã fiice minore ale sale.
Poliþistul l-a refuzat pe bãrbat ºi ºi-
a anunþat superiorii ºi pe ofiþerii an-
ticorupþie. Urmare a denunþului, pe
3 aprilie 2015, craioveanul a fost
prins imediat ce i-a înmânat suma
de 100 euro poliþistului, chiar în
biroul sãu din incinta Secþiei 2 Po-
liþie Craiova. A fost dus la sediul
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, procurorul de caz a dispus
reþinerea lui Dinu pentru 24 ore,
iar pe 4 aprilie a fost prezentat
Tribunalului Dolj cu propunere de
arestare preventivã. Instanþa a
respins propunerea procurorilor ºi
a luat faþã de Dinu mãsura ares-
tului la domiciliu, însã craiovea-
nul a contestat mãsura, iar pe 8
aprilie Curtea de Apel Craiova l-a
plasat sub control judiciar. Procu-
rorii Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj au finalizat cercetã-
rile ºi l-au trimis în judecatã pe
Ion Dinu pentru dare de mitã, do-
sarul a fost analizat în procedura
de camerã preliminarã, iar pe 17
iunie 2015 s-a dispus începerea
judecãrii procesului. Pe 21 octom-
brie 2015 judecãtorii Tribunalului
Dolj au pronunþat sentinþa, con-
damnându-l la o pedeapsã totalã
de 5 ani închisoare. Bãrbatul a
declarat apel, iar sentinþa pe care
o va pronunþa Curtea de Apel Cra-
iova va fi definitivã.

Zece ani de puºcãrie pentru cãZece ani de puºcãrie pentru cãZece ani de puºcãrie pentru cãZece ani de puºcãrie pentru cãZece ani de puºcãrie pentru cã
ºi-a batjocorit mamaºi-a batjocorit mamaºi-a batjocorit mamaºi-a batjocorit mamaºi-a batjocorit mama

Un bãrbat de 31 de ani din comuna dol-
jeanã ªimnicu de Sus a fost condamnat de
magistraþii Judecãtoriei Craiova la 10 ani
ºi 3 luni închisoare cu executare pentru viol
ºi violenþã în familie. Bãrbatul a ajuns dupã
gratii pe 9 noiembrie 2015, iar victimã i-a

un cuþit pe mama lor ºi a violat-o.
Un echipaj de poliþiºti a fost tri-

mis la faþa locului, constatându-se
cã cele sesizate se confirmã. Oa-
menii legii au îndrumat-o pe victi-
mã, Maria, în vârstã de 56 de ani,
cãtre Institutul de Medicinã Lega-
lã Craiova, pentru obþinerea certi-
ficatului medico-legal, iar pe bãr-
bat l-au ridicat ºi l-au dus la sediul
Parchetului de pe lângã Judecãto-
ria Craiova pentru audiere. La fi-
nalul audierii, procurorul de caz a
dispus reþinerea pentru 24 de ore a
lui Ionuþ Titel Mitran, iar o zi mai
târziu acesta a fost prezentat Ju-
decãtoriei Craiova cu propunere de

arestare preventivã pentru 30 de
zile, propunere admisã de instan-
þã. De atunci, bãrbatul, în sarcina
cãruia s-au reþinut infracþiunile de
violenþã în familie ºi viol, a fost
menþinut în spatele gratiilor.

Dosarul a fost analizat în pro-
cedura camerei preliminare, s-a
constatat legalitatea administrãrii
probatoriului, iar procesul s-a în-
cheiat rapid. Mai exact, vineri, 11
martie a.c. magistraþii Judecãtoriei
Craiova au pronunþat sentinþa. In-
culpatul a fost gãsit vinovat de
ambele infracþiuni reþinute în sar-
cina sa ºi a primit o pedeapsã de 9
luni închisoare pentru violenþã în

familie ºi 10 ani de închisoare pen-
tru viol. Cele douã pedepse au fost
contopite, bãrbatul urmând sã exe-
cute pedeapsa totalã de 10 ani ºi 3
luni închisoare: „contopeºte cele
douã pedepse cu închisoarea apli-
cate de 9 luni închisoare ºi 10 ani
închisoare în pedeapsa cea mai
grea de 10 ani închisoare la care
adaugã sporul de 1/3 din cealaltã
pedeapsã de 9 luni închisoare, res-
pectiv de 3 luni închisoare, urmând

ca inculpatul Mitran Ionuþ Titel sã
execute pedeapsa rezultantã de 10
ani ºi 3 luni închisoare”, se aratã
în încheierea de ºedinþã a Judecã-
toriei Craiova. În plus, instanþa a
menþinut, prin aceeaºi hotãrâre,
mãsura arestãrii preventive faþã de
inculpat, ºi l-a obligat la plata su-
mei de 40.000 lei daune morale
cãtre partea civilã. Sentinþa nu este
definitivã, putând fi atacatã cu apel
la Curtea de Apel Craiova.

cãzut chiar cea care i-a dat viaþã, mama
lui, în vârstã de 56 de ani, pe care a batjo-
corit-o sub ameninþarea cuþitului. Sentinþa
a fost pronunþatã vineri, 11 martie a.c., ºi
nu este definitivã, putând fi atacatã cu apel
la Curtea de Apel Craiova.
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Astãzi, debitul Dunãrii la intra-
rea în þarã (secþiunea Baziaº), con-
form prognozei  INHGA – CNPH,
va fi staþionar la valoarea de 11.500
mc/s, situându-se peste media
multianualã a lunii martie (6.700
mc/s). Între 16-20 martie a.c.,
debitul Dunãrii va fi în scãdere pe
întreg intervalul de prognozã pânã
la valoarea de 11.100 mc/s, în ulti-
ma zi a acestei perioade.

Digurile, supravegheate
în permanenþã

Pe sectorul Ciupercenii Noi –
Desa – Pisculeþ, suprafeþele rive-

Dunãrea, în continuareDunãrea, în continuareDunãrea, în continuareDunãrea, în continuareDunãrea, în continuare
peste cotele de inundaþiepeste cotele de inundaþiepeste cotele de inundaþiepeste cotele de inundaþiepeste cotele de inundaþie
Chiar dacã nivelul Dunãrii a mai

scãzut la Gruia ºi Bechet ºi este sta-
þionar la Calafat, fluviul depãºeºte în
continuare cotele de inundaþie, fiind
sub avertizare cod portocaliu pânã
vineri, la ora 18.00. În aceste condi-
þii, s-au alcãtuit echipe de interven-

þie operativã care monitorizeazã per-
manent lucrãrile hidrotehnice cu rol
de apãrare împotriva inundaþiilor –
diguri pe raza judeþului Dolj, înce-
pând de la limita cu judeþul Mehe-
dinþi, comuna Salcia, pânã la Dãbu-
leni, limita cu judeþul Olt.

rane Dunãrii situate în zonele joa-
se, neîndiguite, predispuse la inun-
daþii (pãºuni ºi fâneþe naturale) sunt
afectate de creºterea nivelurilor ºi
debitelor fluviului, fãrã a fi afecta-
te terenuri agricole, fond forestier,
gospodãrii sau obiective socio-eco-
nomice.

Pe DJ 553, sectorul de drum
Calafat – Ciupercenii Vechi, situat
în imediata apropiere a fluviului
Dunãrea, apa nu a pãtruns pe ca-
rosabil, dar autoritatea publicã lo-
calã a amenajat o variantã ocoli-
toare, în paralel cu DJ 553, pe o
lungime de 2,5 km, pentru rediri-

jarea circulaþiei în even-
tualitatea cã situaþia o va
impune.

În punctul de trecere a frontie-
rei România-Bulgaria, calea de ac-
ces spre feribot este inundatã cu o
lamã continuã de apã pe o lungime
de 30 m, având o lãþime de 20 m ºi
o înãlþime a lamei de apã de 15 -
20 cm. Circulaþia se desfãºoarã în
condiþii normale, fãrã restricþii. La
SPET Bechet a fost inundatã par-
carea pentru autoturismele anga-
jaþilor cu o lamã continuã de apã
pe o lungime de 100 m, cu o lãþi-
me de 50 m ºi o înãlþime a lamei

de apã de 15 - 25 cm.
ABA Jiu prin SGA Dolj a inter-

venit, în prima parte a zilei de vi-
neri, cu 100 saci cu nisip, 20 ml
folie, un  tractor cu remorcã ºi o
autoutilitarã, pentru a crea o incin-
tã de apãrare în jurul unui dispozi-
tiv de comunicaþie situat în portul
Bechet, care deserveºte Poliþia de
Frontierã, Poliþia de Transporturi
Navale ºi Vama Bechet.

Pe râul Jiu, în ultimele 24 de
ore, nivelurile ºi debitele au fost în
general în scãdere pe întregul ba-

zin hidrografic. La staþiile hidrome-
trice de pe râul Jiu, nivelurile se si-
tueazã sub cotele de apãrare. Pe
afluenþi ºi celelalte râuri interioare
din judeþ, nivelurile ºi debitele au fost
în general staþionare ºi în scãdere,
nivelurile la staþiile hidrometrice si-
tuându-se sub cotele de apãrare.

Conform prognozei ABA Jiu, în
urmãtorul interval de 24 de ore,
debitele ºi nivelurile pe râul Jiu ºi
pe celelalte râuri interioare vor fi
în scãdere.

  RADU ILICEANU

Deocamdatã, numele celor trei
noi membri nu au fost anunþate,
însã acest lucru se va întâmpla în
perioada urmãtoare. În prezent, cei
nouã membri ai filialei doljene ASM
sunt prof. dr. Tudorel Ciurea – pre-
ºedinte,  prof. dr. Gheorghe Drã-
goi – secretar ºtiinþific, prof. dr.
Marian Bistriceanu, prof. dr. Cor-
neliu Sabetay, prof. dr. Nicolae
Cernea, prof. dr. Ion Rogoveanu,

Filiala craioveanã a Academiei de ªtiinþeFiliala craioveanã a Academiei de ªtiinþeFiliala craioveanã a Academiei de ªtiinþeFiliala craioveanã a Academiei de ªtiinþeFiliala craioveanã a Academiei de ªtiinþe
Medicale primeºte trei noi membriMedicale primeºte trei noi membriMedicale primeºte trei noi membriMedicale primeºte trei noi membriMedicale primeºte trei noi membri

Academia de ªtiinþe Medicale din România a decis sã
aloce filialei craiovene încã trei locuri: douã de membru
corespondent ºi unu de membru de onoare. Anunþul a fost
fãcut în cadrul ºedinþei ASM – Craiova, sãptãmâna trecutã.

prof. dr. Adrian Sãftoiu,  prof. dr.
Dragoº Marinescu ºi prof. dr. Tu-
dor Udriºtoiu. Craiova este una din
cele ºase filiale ale Academiei de
ªtiinþe Medicale, alãturi de Bucu-
reºti, Cluj Napoca, Iaºi, Timiºoara
ºi Constanþa. „Am primit pentru
anul acesta încã doi membri co-
respondenþi ºi un post de membru
de onoare. Este o reuºitã impor-
tantã pentru filiala craioveanã”, a

precizat dr. Corneliu Sabetay.

Cinci manifestãri ºtiinþifice
în care ASM – filiala Craiova

este implicatã
În ºedinþa de sãptãmâna trecutã

au fost prezentate ºi principalele
manifestãri ºtiinþifice în care filiala
craioveanã va fi implicatã în calita-
te de organizator sau coorganiza-
tor. În zilele de 8-9 iulie a.c., Filiala
Craiova a ASM – prof. univ. dr.
Tudorel Ciurea – ºi Centrul de Cer-
cetare în Gastroenterologie ºi He-
patologie organizeazã conferinþa
„Rolul Imagisticii prin Rezonanþã
Magneticã 3T în diagnostic ºi cer-
cetare clinicã în gastroenterologie”;
prof. univ. dr. Tudor Udriºtoiu –

Conferinþa Naþionalã de Psi-
hiatrie Biologicã ºi Psihofar-
nacologie cu participare in-
ternaþionalã 30 martie – a2
aprilie (organizator: Socie-
tatea Românã de Psihiatrie
Biologicã ºi Psihofarmaco-
logie);  prof. univ. dr. Dra-
goº Marinescu –„Indicatori
biologici în evoluþia schizo-
freniei”, în cadrul Conferin-
þei Anuale Româno-Maghia-
re de Psihiatrie 5-7 iunie;
prof. univ. dr. Corneliu Sabetay –
„Patologie genitalã la Fetiþe” în ca-
drul Congresului Naþional de Chi-
rurgie – 1-4 iunie, Sinaia (organi-
zator: Societatea Românã de Chi-
rurgie); prof. univ. dr. Gheorghe
Drãgoi – „Morfogeneza, asimetria

topograficã a tubului digestiv la om
ºi a spaþiilor peritoneale – între ho-
lism ºi reducþionism”, 3-5 iunie,
Craiova (organizatori: Filiala Cra-
iova a ASM ºi UMF Craiova).

RADU ILICEANU

Prima sãptãmânã din Postul Sfintelor Paºti, care
a debutat ieri, este numitã în limbaj bisericesc ºi „sãp-
tãmâna duhovniceascã”, dupã slujbele speciale ce
sunt sãvârºite în aceastã perioadã în sfintele lãca-
ºuri de rugãciune.

Dupã cum a precizat pãrintele protosinghel Vladi-
mir Dãrângã, eclesiarhul Catedralei mitropolitane din
Craiova, la Catedrala „Sfântul Mare Mucenic Dimi-
trie”, precum ºi la paraclisele mitropolitane din muni-
cipiul Craiova, slujbele religioase din prima sãptãmâ-
nã a Postului Mare debuteazã luni ºi marþi (zile alitur-
gice) cu slujba Utreniei, urmatã de Ceasurile 1, 3, 6,
9 ºi Obedniþa. De luni pânã joi inclusiv, începând cu
ora 17.00, se sãvârºeºte, în cadrul Pavecerniþei Mari,
Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul. De
asemenea, miercuri ºi vineri, dupã slujbele religioase
de dimineaþã, se sãvârºeºte Liturghia Darurilor mai
înainte sfinþite.

Sâmbãtã dimineaþã va fi sãvârºitã Liturghia Sfân-

Sãptãmâna duhovniceascã în Arhiepiscopia Craiovei
tului Ioan Gurã de Aur ºi slujba de pomenire pentru
cei adormiþi, iar în prima duminicã a Sfântului ºi
Marelui Post va fi oficiatã Liturghia Sfântului Vasile
cel Mare, care se sãvârºeºte doar de 10 ori în cursul
anului bisericesc. Sfânta Liturghie din prima dumini-
cã a Postului Sfintelor Paºti, 20 martie 2016 (a Orto-
doxiei), va fi sãvârºitã la Catedrala mitropolitanã
„Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” de Înaltpreasfinþi-
tul Pãrinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei ºi Mitropo-
litul Olteniei, alãturi de preoþii ºi diaconii slujitori ai
sfântului locaº.

Programul liturgic special este sãvârºit în aceastã
sãptãmânã ºi la Paraclisul Seminarului Teologic „Sfân-
tul Grigorie Teologul” din Craiova, unde slujbele reli-
gioase specifice vor fi completate cu o serie de confe-
rinþe duhovniceºti susþinute de profesori de la Faculta-
tea de Teologie din Craiova. Ca în fiecare an la începu-
tul perioadei Postului Mare, elevii seminariºti vor primi
Taina Sfintei Împãrtãºanii în cadrul Sfintei Liturghii.
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Dacã vreun membru MP  vrea
sã candideze la CLM Craiova, aco-
lo va candida, dacã vrea la Consi-
liul Judeþean Dolj, pe aceea listã
se va gãsi, dacã doreºte sã obþinã
vreun fotoliu de primar, nu are
decât sã se înscrie în cursa elec-
toralã, Miºcarea Popularã îi oferã
aceastã ºansã. Sau cel puþin aºa a
susþinut ieri liderul doljean al MP:
În acest context, Gelu Viºan i-a
prezentat  pe doi dintre colegii sãi:
Ion Groza, zis „Nelu” ºi Dan Pã-
loiu ca viitori candidaþi pe lista de
consilieri judeþeni, iar dintre cei
doi, unul va fi candidatul la pre-
ºedinþia Consiliului Judeþean Dolj.
„În situaþia în care nici unul din-
tre cei doi nu va obþine aceastã
funcþie, unul dintre ei se va lupta

În cadrul evenimentului de lan-
sare, invitaþii au dezbãtut despre
preocupãrile reale ale tinerilor-
 nãscuþi în perioada 1980-2000+,
despre actualele provocãri cu
care se confruntã aceºtia ºi so-
luþiile necesare pentru combate-
rea crizei de implicare în viaþa
civicã ºi politicã. „Generaþia Mi-

Traian Bãsescu va veni duminicã la Craiova
Gelu Viºan, preºedintele Miºcãrii Populare Dolj ºi

candidat la Primãria Craiova, ºi-a arãtat ieri generozi-
tatea faþã de colegii sãi. „Omul de încredere” al
Elenei Udrea a spus foarte clar cã la Miºcarea Popu-
larã cine vrea sã candideze... poate sã o facã. Liderul
MP ºi-a exprimat ºi îngrijorarea faþã de inexistenþa
dreptei la Craiova. Conferinþa de presã de ieri prileju-
ieºte lansarea oficialã a candidaþilor Miºcãrii Popula-
re, care va avea loc duminicã, 20 martie, la Casa
Studenþilor din Craiova. La eveniment va fi prezent ºi
fostul preºedinte al României, Traian Bãsescu.

pentru funcþia de vicepreºedinte.
La nivelul judeþului Dolj asistãm
astãzi la un paradox, pe douã pa-
liere. Constatãm o alianþã între
PSD, UNPR ºi ALDE, un lucru
firesc pentru Dolj, deoarece, ºi la
nivel naþional existã aceastã alian-
þã. Au fãcut în tot judeþul alianþe
în modul în care îºi construiesc
listele. Adicã, PSD face ºi listele
UNPR-ului ºi listele ALDE, astfel
încât, cred ei cã vor obþine îm-
preunã majoritatea prin Consilii. În
primul rând, ALDE ºi UNPR nu
exisã. Sunt mici foarte mici ºi nu
vor intra în Consiliul Judeþean. La
nivelul municipiului Craiova,
ALDE a fãcut cu totul altceva ºi
anume a susþinut candidatul PSD-
ului dar ºi-a pus ºi el candidat, în

persoana domnului Nãstase. Can-
didatul PSD, Olguþa Vasilescu a
spus cã va susþine candidatul
ALDE pentru funcþia de vicepri-
mar. De altfel, Olguþa Vasilescu a

spus multora alþi candidaþi din
Craiova cã ei vor fi viitori vice-
primari, domnul Buzatu a primit
aceastã oferã ºi mulþi alþii... Cel
mai interesant lucru este cã la un

moment dat s-a adresat ºi Miºcã-
rii Populare. Dar noi spunem clar
nu facem alianþã cu PSD-ul nici
la nivel local, nici la nivel naþio-
nal”, a mai spus Gelu Viºan.

„Generaþia Mileniului – Atitudinea tinerilor
din România asupra politicii”

Tinerii din România considerã cã Edu-
caþia ºi Sãnãtatea trebuie sã fie prioritãþi-
le zero ale oricãrui guvern – aceasta este
doar una dintre concluziile studiului „Ge-
neraþia Mileniului - Atitudinea tinerilor din
România asupra politicii”, lansat vineri în
premierã în România de Fundaþia Stânga
Democraticã (FSD) ºi Fundaþia Europea-
nã pentru Studii Progresiste (FEPS). La

leniului, generaþia mea, îºi do-
reºte un Stat mai puternic, servi-
cii de calitate în Educaþie ºi Sã-
nãtate, o apropiere mai mare de
Europa. Tinerii vor mai mult ac-
ces la procesele decizionale ºi noi
trebuie sã þinem cont de aceste
dorinþe!”, a declarat europarla-
mentarul Victor Negrescu.

96% din tineri considerã
cã onestitatea este una
dintre calitãþile principale
pe care trebuie sã le aibã
oamenii politici

Preºedintele FSD a mai subli-
niat cã autoritãþile din domeniul

public ar trebui sã reprezinte
cu adevãrat interesele tineri-
lor români. „Cred cã este
esenþial ca decidenþii sã în-
þeleagã faptul cã tinerii ro-
mâni pun un preþ foarte mare
pe onestitate, responsabilita-
te, apropierea de noile gene-
raþii ºi implicarea în rezol-
varea problemelor reale.-
 Lansarea primului nostru
studiu sociologic, care se în-
scrie într-o analizã realizatã
la nivel mondial de partene-
rii noºtri internaþionali, re-
prezintã un important pas
înainte pentru agenda tine-
rilor. Studiul are niºte rezul-
tate foarte interesante ºi a ge-
nerat o dezbatere foarte ani-

matã, utilã societãþii româneºti”,
a afirmat Victor Negrescu. Con-
cluziile studiului au avut la bazã o
cercetare sociologicã obiectivã, cu
peste 1.000 de subiecþi între 15 ºi
34 de ani, care a avut menirea de a
genera politici publice cu care ti-
nerii sã rezoneze ºi pe care sã le
perceapã ca fiind utile pentru ei.
Aceste concluzii sunt

Concluzii:
· 96% dintre tineri conside-

rã cã onestitatea este una dintre
calitãþile principale pe care trebuie
sã le aibã oamenii politici; totoda-
tã, 81% dintre tineri considerã cã
nivelul actual al corupþiei este dãu-
nãtor pentru viitorul þãrii.

· 84% dintre tineri conside-
rã cã decidenþii ignorã viziunea lor.

· 56% dintre tineri conside-
rã cã generaþia lor e mai puþin in-

teresatã de politicã decât pãrinþii
sau bunicii lor.

· 47% dintre tinerii chestio-
naþi considerã cã votul ar trebui sa
fie obligatoriu, în timp ce 42% se
opun.

· Cei mai mulþi tineri sunt in-
teresaþi sã îºi petreacã timpul liber
ascultând muzicã (92%), vizionând
filme (91%), lecturând cãrþi
(77%), jucându-se pe PC ori con-
sole (67%) sau utilizând reþelele
sociale (85%).

· Doar 32% dintre cei ches-
tionaþi sunt interesaþi sã îºi dedice
timpul liber politicii (informare sau
implicare);

· 36% dintre tinerii din Ro-
mânia îºi doresc sã fie oameni de
afaceri, pe urmãtoarele locuri în
topul preferinþelor fiind roluri de
oameni de ºtiinþã ºi sportivi.

evenimentul de lansare a studiului au fost
prezenþi Valeriu Zgonea, preºedintele Ca-
merei Deputaþilor, Maria Freitas, Policy
Advisor, Foundation for European Pro-
gressive Studies, David Kitching, Direc-
tor of Social & Political Research Audien-
ceNet, Victor Negrescu, europarlamentar
ºi preºedinte al FSD, precum ºi reprezen-
tanþi ai societãþii civile.
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Potrivit rezultatelor definitive ale
ultimului Recensãmânt al popula-
þiei ºi al locuinþelor din 2011, în
Dolj, populaþia stabilã a celor mai
importante municipii ºi oraºe este
urmãtoarea: municipiul Bãileºti
(17.437 persoane), municipiul Ca-
lafat (17.336) ºi oraºul Filiaºi
(16.900). Comunele cu cel mai
mare numãr de populaþie stabilã
sunt: Poiana Mare (10.740), Sado-
va (7.976), Moþãþei (6.935), iar
cele cu cel mai mic numãr de per-
soane ce fac parte din populaþia
stabilã sunt: Gogoºu (723), Boto-
ºeºti-Paia (809), Seaca de Pãdure
(1.042). Ultimele, mai mult ca si-
gur, dacã sporul natural va conti-
nua sã fie negativ, vor pune lacãtul
definitiv pe o istorie secularã.
O treime din locurile de muncã
sunt în Agriculturã

Agricultura joacã – sau, mai bine
zis, ar trebui sã joace – un rol im-
portant în România, având în ve-
dere ponderea pe care o reprezintã
în totalul forþei de muncã ºi con-
tribuþia acesteia la PIB. În agricul-
turã se regãsesc aproximativ 30%
din totalul locurilor de muncã din
România, o valoare de ºase ori mai
mare decât media UE. Contribuþia
acesteia la PIB este de aproxima-
tiv 7%, faþã de media UE de 3%.
Multe proprietãþi rurale nu sunt
înregistrate în registrul de cadas-
tru ºi doar câteva dintre exploata-
þiile agricole sunt organizate ca
entitãþi juridice.

Productivitatea medie este micã,
atingând în prezent doar o treime
din nivelurile medii din UE. Exploa-
taþiile de subzistenþã ºi de semi-sub-
zistenþã au o orientare spre piaþã
scãzutã sau inexistentã ºi nu sunt,
în cea mai mare parte, implicate în
activitãþi cooperative, care le-ar
putea ajuta sã se integreze mai bine
în piaþã. Exploataþiile sunt prost echi-
pate din punct de vedere tehnic, iar
accesul la asigurãri ºi la credit este
dificil. Dacã nu, chiar imposibil.
Cine îl mai asigurã pe omul
sãrac!?

Nu existã un sistem cuprinzã-
tor de asigurãri pentru micii fer-
mieri. Accesul la credite pentru
agriculturã este limitat, ceea ce a
reprezentat un obstacol semnifica-
tiv pentru punerea în aplicare a
programului de dezvoltare ruralã
2007-2013 din cadrul FEADR.
Desfãºurarea de activitãþi indepen-
dente în agriculturã este, în cea mai
mare parte, asociatã cu agricultu-

Încet ºi sigur, lumea ruralã piere, dupã secole de existenþã
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Fermele de dimensiuni mari ºi medii care
au nevoie de modernizare reprezintã doar 8%
din exploataþii ºi gestioneazã aproximativ 71%
din suprafaþa agricolã utilizatã. Restul de 92%,
care reprezintã ferme mici, sunt exploatate
pe bazã de subzistenþã sau de semisubzisten-
þã, ce au productivitate ºi dotare tehnicã limi-
tate, orientare spre piaþã redusã sau inexis-
tentã ºi un nivel scãzut de cooperare sau lip-
sã a cooperãrii. Aproape 60% din beneficiarii

plãþilor directe, care deþin 25% din totalul te-
renurilor arabile, au peste 60 de ani. Ca ºi
cum nu era de ajuns, în Dolj, din totalul popu-
laþiei stabile de 10 ani ºi peste, 43,7% au ni-
vel scãzut de educaþie – primar, gimnazial sau
fãrã ºcoalã absolvitã –, doar 42,0% nivel me-
diu (postliceal, liceal, profesional sau tehnic
de maiºtri) ºi 14,3% nivel superior. Tot la ul-
timul recensãmânt general din 2011, Doljul
înregistra 8.106 de persoane analfabete.

ra de subzistenþã. Nivelul ridicat al
lucrãtorilor care desfãºoarã o ac-
tivitate independentã în agricultu-
rã reflectã, mai degrabã lipsa al-
ternativelor, decât un veritabil spi-
rit antreprenorial.

Peste un milion de locuri de
muncã sunt reprezentate de lucrã-
tori familiali neremuneraþi, în ma-
joritate femei. Rata mai scãzutã a
ºomajului din zonele rurale (5,1%)
mascheazã forme ascunse de
subocupare a forþei de muncã ºi
de ºomaj. În realitate, cei fãrã un
loc de muncã sunt cam toþi locui-
torii rurali. Primãria, serviciile co-
munale de salubritate ºi apã-cana-
lizare sunt insuficiente sã absoar-
bã braþele de muncã existente.
În rural, specialiºtii se formeazã
foarte greu

Educaþia formalã scãzutã ºi
competenþele reduse ale persoane-
lor, care lucreazã în agriculturã con-
duc la apariþia unor vulnerabilitãþi.
Nivelul mediu de instruire în rân-
dul celor care lucreazã în agricul-
turã este scãzut. În perioada 2012-
2013, rata brutã de ºcolarizare în
învãþãmântul primar ºi secundar
inferior a fost de 85% în zonele
rurale, faþã de 97% în zonele ur-
bane. Doar aproximativ 40% ajung
în învãþãmântul secundar, iar rata
de participare ºi de absolvire a în-
vãþãmântului terþiar se situeazã cu
mult sub zonele urbane. În acelaºi
timp, disponibilitatea ºi recursul la
învãþãmântul profesional în acest
sector sunt limitate: o persoanã din
cinci care lucreazã în agriculturã a
urmat un curs de formare care are
legãturã cu agricultura într-o ºcoalã
profesionalã sau un colegiu tehnic.

Sã mai precizãm cã, în comu-
nele doljene aveam, la ultimul re-
censãmânt din 2011, 13.135 de per-
soane fãrã o ºcoalã absolvitã, din-
tre care 5.857 de analfabeþi. În top
sunt Poiana Mare – 643 de astfel
de persoane, Caraula cu 237, Ce-
rãt cu 179, Coþofenii din Faþã –
228, Lipovu – 150, Rast – 198.
Întreþinem o asistenþã socialã
periculoasã

Faptul de a lucra în agriculturã
este asociat cu riscuri mai mari de
sãrãcie ºi de excluziune socialã.
Veniturile mici, împreunã cu o pro-
porþie ridicatã de persoane care
desfãºoarã activitãþi independente
ºi de membri ai familiei care con-
tribuie la activitãþi fãrã a fi remu-
neraþi fac sã creascã rata sãrãciei
în rândul persoanelor încadrate în

muncã, care se situeazã la nivelul
cel mai ridicat din UE. Aceastã si-
tuaþie conduce la perspective de-
favorabile în materie de pensii: în
cadrul actualului sistem de pensii,
cei mai mulþi fermieri/lucrãtori din
agriculturã nu sunt stimulaþi sã
contribuie, aceste contribuþii nefi-
ind obligatorii pentru lucrãtorii cu
venituri mici.

Veniturile reduse asociate cu
agricultura de semisubzistenþã sunt
cauza ratei celei mai ridicate a sã-
rãciei persoanelor încadrate în
muncã din Uniunea Europeanã
(20%) ºi o concentraþie a sãrãciei
monetare în zonele rurale (71%).
Aproximativ 80% din beneficiarii
asistenþei sociale trãiesc în zone
rurale. Încã se mai vinde „pe caiet”
în majoritatea magazinelor de la
þarã, iar când poºtaºul vine cu pen-
siile, prima descãlecare este la
magazine. Asta dacã nu cumva
comerþul este chiar în curtea an-
gajatului Poºtei!
Risc iminent de sãrãcie pentru
foarte mulþi

O parte semnificativã din popu-
laþia ruralã nu are asigurãri de pen-
sie ºi poate fi acoperitã doar prin
sistemele de asistenþã socialã. Fac
excepþie lucrãtorii din agriculturã
care au activat în fostele coopera-
tive agricole din perioada comu-
nistã, care vor primi pensii în func-
þie de numãrul anilor de activitate.
În plus, numai 1% din grãdiniþe
sunt înfiinþate în zonele rurale, deºi
45% dintre copiii cu vârsta de 0-4
ani se aflã în aceste zone. Numã-
rul de locuitori din mediul rural care
îi revin în medie fiecãrui medic a
fost, în 2011, de ºapte ori mai ridi-
cat decât în zonele urbane, iar ac-
cesul la servicii de sãnãtate este
adesea redus, din cauza contribu-
þiilor limitate la sistemul de asigu-
rãri de sãnãtate.

Raportul de þarã pentru Româ-
nia atrage atenþia cã, 55% din lo-
cuitorii zonelor rurale sunt expuºi
riscului de sãrãcie sau de exclu-
ziune socialã ºi subliniazã decala-
jele existente în continuare între
mediul rural ºi cel urban. Munca
în agricultura de semisubzistenþã
este unul dintre principalii factori
care stau la baza riscului ridicat cu
care se confruntã România în ma-
terie de sãrãcie sau excluziune so-
cialã. 55% din locuitorii zonelor
rurale sunt expuºi riscului de sãrã-
cie sau de excluziune socialã, în
comparaþie cu 31% în oraºele mici
ºi suburbii ºi 28% în oraºele mari.

Unul dintre trei copii nu trec de
opt clase, în rural

În 2013, numai 5% din tinerii
din mediul rural cu vârsta între 14-
24 de ani au absolvit o formã de
învãþãmânt superior (20% în zo-
nele urbane). Pãrãsirea timpurie a
ºcolii este în principal o problemã
ruralã, adesea legatã de sãrãcie.
Aproape unul din trei copii din zo-
nele rurale pãrãseºte ºcoala înain-
te de clasa a noua. Printre factorii
care contribuie la pãrãsirea timpu-
rie a ºcolii, menþionaþi în cadrul
strategiei naþionale, se numãrã sã-
rãcia, munca sezonierã prestatã de
copii, nivelul limitat de instruire a
pãrinþilor, un grad redus de acce-
sibilitate a serviciilor de educaþie ºi
infrastructura limitatã. O treime din
ºcolile rurale nu îndeplinesc cerin-
þele sanitare, aproape jumãtate nu
beneficiazã de alimentare cores-
punzãtoare cu apã ºi o cincime din-
tre acestea nu sunt conectate la
canalizare, cu riscurile aferente
pentru sãnãtate. Mai mult de ju-
mãtate nu sunt încãlzite suficient.

Numai jumãtate din toate comu-
nele au acces direct la reþeaua naþi-
onalã de drumuri. Conform INS,
drumurile rurale reprezintã 38% din
toate drumurile publice. Cu toate
acestea, calitatea drumurilor este
mult mai scãzutã în zonele rurale:
aproximativ 72% sunt acoperite cu
pietre ºi pãmânt, ceea ce îngreunea-
zã utilizarea lor pe timp de ploaie, ºi
mai puþin de 10% au fost catalogate
ca fiind modernizate în 2014.
În multe sate se va trage cortina

România se confruntã cu o scã-
dere a forþei de muncã, cauzatã de
îmbãtrânirea populaþiei ºi de emi-
graþie. Populaþia a scãzut cu 7,2
% între 2002 ºi 2011. Conform In-
stitutului Naþional de Statisticã –
în 2013 – 2,3 milioane de români
locuiau în strãinãtate, ceea ce re-
prezintã aproximativ 12 % din to-
talul populaþiei rezidente. Progno-
zele demografice indicã o scãdere
constantã a populaþiei totale ºi a
populaþiei în vârstã de muncã, co-
relatã cu o creºtere a ratei de de-
pendenþã a vârstnicilor. Rata de
dependenþã a vârstnicilor era de
23,9 % în 2013 ºi se estimeazã cã
se va dubla în jurul anului 2050.
Aceste tendinþe demografice afec-
teazã creºterea economicã pe ter-

men mediu ºi lung. În plus, ocu-
parea forþei de muncã este limitatã
de rata scãzutã de activitate.

Doljul are ºi ele petele sale de-
mografice. Cele cu cel mai mic
numãr de persoane ce fac parte
din populaþia stabilã sunt: Gogo-
ºu (723 persoane), Botoºeºti-Paia
(809 persoane), Seaca de Pãdure
(1.042 persoane).
Avem cea mai mare ratã
a sãrãciei!

Pentru o mare parte din popu-
laþie, desfãºurarea unei activitãþi
profesionale remunerate nu repre-
zintã o garanþie împotriva riscului
de sãrãcie. Rata sãrãciei în rândul
persoanelor încadrate în muncã
este cea mai ridicatã din UE. Po-
trivit informaþiilor furnizate de au-
toritãþile naþionale, se pare cã
aceastã ratã rezultã din numãrul
mare de lucrãtori cu salarii mici,
de persoane sãrace care desfãºoa-
rã activitãþi independente în agri-
cultura de subzistenþã ºi de lucrã-
tori familiali neremuneraþi. Salariul
minim continuã sã se numere prin-
tre cele mai scãzute din UE, chiar
dacã nivelul sãu a crescut în mod
semnificativ. Cum pe lemnele ne-
cesare încãlzirii pe anotimpul rece,
o gospodãrie cheltuieºte între
1.500 ºi 2.000 de lei anual, iar o
butelie de aragaz este 65 de lei/lu-
nar, sã mai punctãm cã pensiile
agricultorilor sunt insuficiente pen-
tru a mai cumpãra medicamentele
fireºti unor anii gârboviþi.
Irigaþiile, studiate
ºi iarãºi studiate!

Suprafaþa totalã acoperitã de in-
frastructura de irigaþii reprezintã
20% din terenul agricol utilizat, dar
suprafaþa irigatã a scãzut în ultimii
ani din cauza ineficienþei sistemu-
lui, a costurilor de întreþinere ridi-
cate ºi a condiþiilor meteorologice.

Pentru Dolj, sistemele de irigaþii
au fost supuse analizei de viabilitate
economicã. Astfel, sunt recoman-
date pentru reabilitare urmãtoarele:
Nedeia – Mãceºu cu 55.387 ha su-
prafaþa totalã ºi doar 37.015 ha via-
bile; Cetate – Galicea, cu 38.053 ha
în total ºi 32.873 ha viabile; Bistreþ
– Nedeia – Jiu, cu un total de 12.326
ha viabile; Calafat – Bãileºti, cu
54.134 ha viabile pentru irigaþii ºi
sistemul Sadova – Corabia, cu
71.775 ha viabile.
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Creat de unul dintre cei mai exi-
genþi regizori de teatru din lume –
Robert Wilson, realizatorul unor
reprezentaþii care au reinventat lim-
bajul scenic în a doua jumãtate a
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Spectacolul cu piesa „Rinocerii”, de
Eugen Ionesco, în regia lui Robert Wil-
son, producþie a Teatrului Naþional „Ma-
rin Sorescu” din Craiova, se va juca pen-
tru prima datã peste hotare. Mai precis
la Teatrul Cankarjev Dom din capitala
Sloveniei, Ljubljana, unde va avea douã

reprezentaþii, pe 20 ºi 21 martie. Prile-
jul este Ziua Internaþionalã a Francofo-
niei, celebratã începând din 1998, anual,
pe data de 20 martie, de cele 75 de þãri
membre ale Organizaþiei Internaþiona-
le a Francofoniei, printr-o serie de eve-
nimente culturale.

Este un concurs foarte aºteptat
ºi este organizat de ARPF, în cola-
borare cu Inspectoratul ªcolar Ju-
deþean Dolj, ºi  cu Liceul de Arte
„Marin Sorescu”, gazda evenimen-
telor din ziua de 18 martie. „Este o
manifestare foarte aºteptatã de fran-
cofonii din judeþul nostru – elevi ºi
profesori. Acest concurs suscitã
interesul participanþilor, mai ales prin
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În perioada 12-16 martie, Facultatea de
Drept a Universitãþii din Craiova, în colabo-
rare cu Facultatea de Drept a Universitãþii
din Fribourg (Elveþia), organizeazã Semina-
rul comun de drept penal ºi criminologie
Craiova – Fribourg, ediþia a XI-a, cu tema
„Concursul ºi pluralitatea de infracþiuni”.
Parteneriatul academic construit în timp de
cele douã facultãþi este remarcabil ºi inclu-
de, alãturi de Seminarul comun, organizarea
de manifestãri ºtiinþifice comune, participa-
rea cadrelor didactice din cele douã facultãþi
în programe de studii universitare de licenþã
ºi master, teze de doctorat în cotutelã, un

secolului al XX-lea, spectacolul
„Rinocerii” a primit rezonanþa
celui mai important proiect teatral
derulat în România în ultimele
douã decenii. ªi asta atât prin pris-

ma notorietãþii re-
gizorului artistic, a
originalitãþii viziunii
acestuia asupra ca-
podoperei drama-
turgiei ionesciene,
cât ºi a colabora-
torilor veniþi din
ºapte þãri pentru a
se alãtura echipei tehnice a Naþio-
nalului. Cãci proiectul s-a concre-
tizat graþie unei munci de echipã
care a adunat la Craiova, în jurul
lui Wilson, specialiºti în teatru din
România, ca ºi din Austria, Fran-
þa, Germania, Canada, Italia, Po-
lonia ºi S.U.A.

„Rinocerii” nu s-ar fi desãvâr-
ºit fãrã actorii excepþionali, care
funcþioneazã cu o precizie de ceas
elveþian: Ilie Gheorghe, Valentin
Mihali, Iulia Lazãr, Claudiu Bleonþ,

Valer Dellakeza, Tamara Popescu,
Angel Rababoc, Nicolae Poghirc,
Raluca Pãun, Monica Ardeleanu,
George Albert Costea, Cosmin Rã-
descu, Constantin Cicort, Mirela
Cioabã, Dragoº Mãceºanu, Iulia
Colan, Ion Colan, Corina Druc,
Alex Calangiu, Romaniþa Ionescu,
Geni Macsim, Claudiu Mihail, Na-
taºa Raab, Adrian Andone, Marian
Politic, Eugen Titu, Cãtãlin Vieru,
Cosmin Dolea, Anca Maria Ghiþã,
Costinela Ungureanu.

Premiera spectacolului „Rinoce-
rii” a avut loc pe data de 2 iulie
2014. A fost precedatã de cinci
avanpremiere ºi urmatã, pânã la
sfârºitul aceluiaºi an, de alte ºase
reprezentaþii. Ultima, din 2 noiem-
brie 2014, a închis cea de-a XXIV-
a ediþie a Festivalului Naþional de
Teatru, fiind pentru prima datã
când un spectacol din cadrul eve-
nimentului a avut loc pe o altã sce-
nã în afara Bucureºtiului.

MAGDA BRATU

În perioada 12-20 martie, se desfãºoarã la
Craiova„Sãptãmâna Limbii franceze ºi a fran-
cofoniei”. Sunt mai multe activitãþi cuprinse
în calendar, dar una face, pe undeva, figurã
aparte. Este vorba despre Concursul-Festival
Naþional Judeþean „Fete de la Francophonie”,

ediþia a XX-a, tema fiind „Francophonie et cul-
tures du monde”. Concursul este organizat de
Asociaþia Românã a Profesorilor de Limba
Francezã (ARPF) – Filiala Dolj  ºi va avea loc,
pe 18 martie la Liceul de Arte „Marin Sores-
cu” din Craiova.

diversitatea secþiunilor la care par-
ticipã: creaþie literarã, recitãri, inter-
pretare vocalã, dramatizare ºi, nu
în ultimul rând, creaþie plasticã. Este
o competiþie adresatã elevilor din
toate ciclurile de învãþãmânt preu-
niversitar”, a declarat prof. Adria-
na Sãlceanu, inspector de specia-
litate în cadrul Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj.

Sute de elevi fac invitaþii
la o cãlãtorie creativã

Ceea ce are loc la Craiova, vor-
bim numai de învãþãmântul preu-
niversitar, are o tradiþie care este
respectatã. «De 20 de ani, vocea
francofoniei din sudul României se
face auzitã în luna martie, graþie
Festivalului „Fete de la francop-

honie”. În fiecare
an, sute de elevi din
ºcolile doljene ne in-
vitã la o cãlãtorie cre-
ativã în lumea celor
care preþuiesc ºi îm-
pãrtãºesc o valoare
comunã: limba fran-
cezã. ARPF – Filiala
Dolj susþine elanul
micilor francofoni,
oferind diplome câº-
tigãtorilor, ºi-i invitã
ºi la alte activitãþi,
care fac parte din „Sãptãmâna fran-
cofoniei”, incluzând ºi concerte»,
a precizat prof.  Dorina Popi, pre-
ºedinte al Filialei Dolj a ARPF. Ma-
nifestãrile se vor desfãºura ºi cu

sprijinul Lectoratului Francez din
cadrul Universitãþii din Craiova, dar
pe altfel de coordonate.

CRISTI PÃTRU
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De câteva zile, Facultatea de Drept a Universitãþii din Craiova este
gazdã importantã, în cadrul unui parteneriat european, a unui seminar
de drept penal ºi criminologie, prin colaborare cu o instituþie de învãþã-

mânt superior din Elveþia.

program de mobilitãþi, proiecte comune de
cercetare ºtiinþificã. Istoria are ca punct de
plecare anul 2005, iar prof.univ.dr.  Sevas-
tian Cercel, decanul Facultãþii de Drept a
Universitãþii din Craiova a fost iniþiatorul, fi-
ind, atunci, prodecan al instituþiei de învãþã-
mânt superior. „Am început, la acel moment,
parteneriatul cu Facultatea de Drept din Fri-
bourg, iar prof.univ.dr. Nicolas Queloz este
iniþiatorul ºi coordonatorul parteneriatului
nostru academic. Acesta este un prieten al
Craiovei ºi, între 2007-2009, a avut funcþia
de decan al Facultãþii de Drept din Fribourg,
iar, în prezent, este directorul Departamen-
tului de Drept Penal”, a declarat prof.univ.dr.
Sevastian Cercel.

Obiective clare în parteneriat
Seminarul comun are o tradiþie ºi o conti-

nuitate care reflectã, pe de o parte, raporturi

instituþionale excelente, iar, pe de
altã parte, motivaþia întâlnirii
anuale determinate de analiza
comparatã a reglementãrilor pe-
nale din „dreptul român” ºi din
„dreptul elveþian”. Ediþia din acest
an are obiective clare: sã analize-
ze dificultãþile pe care le ridicã, în practicã,
noile reglementãri penale în materia sancþio-
nãrii concursului de infracþiuni, iar, din per-
spectiva dreptului comparat, sã propunã
soluþii de îmbunãtãþire a legislaþiei. La sfâr-
ºitul sãptãmânii trecute, ºapte oaspeþi elve-
þieni au sosit la Craiova ºi vor avea, pânã pe
20 martie, întâlniri cu cei interesaþi, iar „co-
legii mei de facultate au înþeles, ºi le mulþu-
mesc, cã relaþiile internaþionale sunt esenþia-
le pentru un învãþãmânt juridic de calitate”,
a mai spus decanul Facultãþii de Drept a Uni-
versitãþii din Craiova.

Un parteneriat româno-polonez
a fost semnat

Pe lângã aceastã colaborare, Departamen-
tul de Relaþii Internaþionale al Facultãþii de
Drept al Universitãþii din Craiova a semnat,
recent, primele acorduri de colaborare cu
unitãþi similare de învãþãmânt superior din
Polonia. În foarte scurt timp, primii studenþi
ºi profesori polonezi vor ajunge la Craiova,
iar un Seminar comun Craiova-Cracovia se
va desfãºura în Aula Magna a Facultãþii  de
Drept din Cetatea Bãniei.

CRISTI PÃTRU

Adriana
Sãlceanu

Sevastian
Cercel
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Consiliul de Securitate al ONU nu ar
trebui sã impunã noi sancþiuni Iranului în
urma testelor balistice efectuate sãptãmâ-
na trecutã, douã zile consecutive, pentru
cã nu a fost încãlcatã nicio rezoluþie a
ONU, a susþinut ieri reprezentatul Rusiei,
stat membru cu drept de veto. Întrebat
dacã statului iranian ar trebui sã i se apli-
ce noi sancþiuni pe fondul testelor balisti-
ce de sãptãmâna trecutã, ambasadorul rus
al ONU, Vitali Ciurkin, a declarat: “Rãs-
punsul cel mai clar ºi mai scurt este nu”.
Statele Unite ºi Franþa au avertizat cã, în
cazul în care se va dovedi cã rachetele
lansate sãptãmâna trecutã în timpul unor
exerciþii militare au capacitate nuclearã,
Iranul a încãlcat rezoluþia adoptatã de Consi-
liul de Securitate ºi acordul nuclear stabilit
cu grupul P5+1 (China, Franþa, Marea Brita-
nie, Rusia, Statele Unite, plus Germania). Gar-

Luptãtor din SUA al reþelei Stat
Islamic, reþinut în nordul Irakului

Un militant american al
reþelei Stat Islamic a fost
arestat preventiv în nordul
Irakului, dupã ce a pãrãsit
teritoriul controlat de militanþii
organizaþiei în Siria, a anun-
þat, ieri, presa. Militantul
încerca sã se întoarcã în
Turcia, a informat CBS News,
citând surse din cadrul miliþii-
lor militare kurde peshmerga.
Bãrbatul, care a fost identificat
cu numele de Muhammad
Jamal Amin, are vârsta de 27
de ani ºi provine din statul
american Virginia, a adãugat
CBS, citând presa kurdã.
Pentagonul ºi Ambasada
Statelor Unite în Bagdad nu
au putut confirma imediat
incidentul, potrivit CBS.
Potrivit unor informaþii,
bãrbatul deþine un paºaport
american ºi a fost capturat în
apropiere de oraºul irakian
Sinjar, fiind predat autoritãþilor
kurde din regiune, informeazã
CNN. Forþele peshmerga au
tras iniþial focuri de avertisment
atunci când l-au vãzut, temân-
du-se cã acesta ar putea fi un
atacator sinucigaº, însã el s-a
prezentat ca fiind un fost
membru al reþelei Stat Islamic
care vrea sã se predea, relateazã
CBS. Amin, al cãrui tatã este
palestinian iar mama este de
origine irakianã, a luptat
alãturi de militanþi timp de mai
multe luni, informeazã postul
american, citând informaþii
difuzate de presa kurdã.

ONU îndeamnã la anchetarea
lui Kim Jong-un pentru crime
împotriva umanitãþii

Un membru al Comisiei
ONU de anchetã în domeniul
drepturilor omului pentru
Coreea de Nord a îndemnat
ieri ca liderul Kim Jong-un ºi
alþi oficiali nord-coreeni de
rang înalt sã fie anchetaþi
pentru comiterea unor crime
împotriva umanitãþii în
aceastã þarã izolatã. Regimul
stalinist de la Phenian consa-
crã resurse uriaºe în vederea
dezvoltãrii armei nucleare ºi
altor arme de distrugere în
masã, în timp ce numeroºi
nord-coreeni nu au suficientã
hranã, a subliniat Marzuki
Darusman într-o ºedinþã a
Consiliului ONU pentru
Drepturile Omului (UNHRC),
boicotatã de delegaþia Republi-
cii Populare Democrate
Coreene (RPDC). “Aº dori sã-
mi reiterez îndemnul cãtre
comunitatea internaþionalã, sã
continue (efortul) în vederea
unei trageri la rãspundere a
conducerii Republicii Populare
Democrate Coreene, inclusiv a
domnului Kim Jong-un”, a
declarat Darusman în ºedinþa
acestui forum de 47 de membri
cu sediul la Geneva, evocând
raportul pe care l-a prezentat
luna trecutã.

Partidul Alternativa pentru Germania (AfD,
antimigraþie) a obþinut o victorie importantã ºi
a intrat în trei parlamente regionale, în urma
alegerilor de duminicã, percepute drept un test
major privind modul în care cancelarul german
Angela Merkel a gestionat criza migraþiei. Par-
tidul populist de dreapta Alternative für
Deutschland, fondat în 2013, a obþinut 24,3%
din voturi în landul Saxonia-Anhlat (est), care
se confruntã cu dificultãþi economice, ºi ur-
meazã sã obþinã mandate în landurile bogate
Baden-Wuerttemberg ºi Renania-Palatinat (sud-
vest). “Suntem pe drumul cãtre victorie”, a
declarat Frauke Petry, conducãtoarea AfD, în
faþa membrilor formaþiunii care sãrbãtoreau vic-
toria, dupã alegeri. Potrivit rezultatelor prelimi-
nare ale scrutinului, conservatorii lui Merkel din
cadrul Uniunii Creºtin Democrate (CDU) au
rãmas la putere în Saxonia-Anhalt. Astfel AfD
a devenit a doua forþã politicã în Parlamentul
din Saxonia-Anhalt, unde premierul Reiner Ha-
seloff (CDU) se confruntã cu dificultãþi în cre-
area unei noi coaliþii. Cu 15% din voturile ex-
primate la Baden-Wuerttemberg, Alternative für
Deutschland devine a treia forþã în Parlament.
Partidul este reprezentat, de-acum în jumãtate
din cele 16 parlamente regionale germane. For-
maþiunea a obþinut 12,3% din voturile exprima-
te în Renania-Palatinat, potrivit unei compilaþii
realizate de Infratest-dimap pentru postul pu-
blic ARD în baza rezultatelor preliminare. În

Poliþia turcã a arestat, ieri, în
sud-estul þãrii, patru suspecþi în
cazul atentatului cu maºinã-cap-

dienii Revoluþiei din Iran - armata de elitã a
regimului de la Teheran - au lansat, marþea
trecutã, mai multe rachete balistice din silo-
zuri amplasate în diferite zone din þarã în tim-

pul unui exerciþiu militar, pentru a de-
monstra capacitatea nuclearã a þãrii
ºi a descuraja orice posibilã amenin-
þare la adresa Iranului. Testele au
continuat ºi miercuri, când au mai
fost lansate încã douã rachete. În
octombrie, Iranul a testat cu suc-
ces o nouã rachetã balistã cu razã
lungã de acþiune, fiind primul test
de la stabilirea acordului nuclear cu
marile puteri din iulie anul trecut, iar
în ianuarie, SUA a impus noi sanc-
þiuni persoanelor ºi entitãþilor impli-
cate în programul de dezvoltare a
rachetelor balistice. Experþii ONU au
acuzat cã utilizarea tehnologiei ba-

listice este o încãlcare a rezoluþiei adoptatã
de Consiliul de Securitate al ONU care in-
terzice Iranului dezvoltarea unei astfel de teh-
nologii.

canã din Ankara de duminicã,
soldat cu 37 de morþi ºi a identi-
ficat un al doilea atacator. Cele

patru persoane au fost arestate în
localitatea Sanliurfa, din sud-es-
tul Turciei, unde au loc confrun-
tãri intense între forþele turce ºi
militanþii kurzi. Autoritãþile turce
au fãcut arestãrile de ieri dupã ce
au descoperit cã maºina folositã
în atentatul comis cu o zi înainte
a fost cumpãratã din localitatea
Sanliurfa. Cele patru persoane au
fost transferate la Ankara pentru
cercetãri mai amãnunþite. Aten-
tatul de duminicã din centrul capi-
talei turce a fost comis de un bãrbat
ºi de o femeie, ambii având legãturi
cu miºcarea radicalã Partidul Mun-
citorilor din Kurdistan (PKK), po-
trivit unor surse din securitate.
Femeia, Seher Cagla Demir, nãs-

cutã în 1992, originarã din loca-
litatea Kars, din estul Turciei, s-
ar fi alãturat miºcãrii PKK în
2013. Corpul celui de-al doilea
suspect a fost identificat de poli-
þie ºi ar aparþine unui cetãþean turc
care avea legãturi cu miºcarea
radicalã kurdã, potrivit unui res-
ponsabil al securitãþii turce. Ieri
dimineaþã, în spitale mai erau in-
ternate 71 de persoane, dintre
care 15 se aflau în stare gravã.
Acelaºi tip de explozibilii utilizaþi
în atentatul de duminicã au fost
depistaþi de autoritãþi ºi în cazul
atacului din Ankara de pe 17 fe-
bruarie care a vizat un autocare
ale armatei turce, potrivit unei
surse din poliþie.

pofida creºterii susþinerii faþã de AfD, CDU a
exclus orice modificare a politcii lui Merkel cu
privire la refugiaþi. “Nu vãd aºa ceva”, a decla-
rat secretarul general CDU Peter Tauber în acest
sens, dupã închiderea urnelor. Frauke ºi alþi li-
deri AfD au declarat cã partidul se pregãteºte
pentru o opoziþie puternicã în parlamentele lan-
durilor. “Am vizat sã lucrãm în opoziþie de mult
timp, înaintea acestei campanii”, a declarat Pe-
try. “Aceasta este o forþã politicã tânãrã, aºa-
dar este destul de normal sã începem în opozi-
þie. Putem influenþa lucrurile ºi de aici”, a adã-
ugat ea. La Baden-Wuerttemberg, Verzii, con-
duºi de popularul premier Winfried Kret-
schmann, au devenit pentru prima datã cea
mai importantã forþã politicã în parlamentul
unui land, cu 30,4% dn
voturile exprimate, po-
trivit ARD. “Succesul
politic al AfD în cele
trei scrutine poate oferi
formaþiunii un nou im-
puls înaintea alegerilor
la nivel naþional de anul
viitor, când formaþiu-
nea are nevoie de 5%
pentru a intra în Bun-
destag. Votul în favoa-
rea AfD relevã un viraj
cãtre dreapta în întrea-
ga Europã, în contex-

tul unei creºteri economice slabe, unei rate a
ºomajului ridicate ºi unui aflux de refugiaþi în
regiune. Formaþiunea era creditatã cu 5% în
intenþiile de vot la nivel naþional la mijlocul
anului trecut, însã recent a atins aproape 10%,
în urma crizei refugiaþilor care a afectat Ger-
mania în septembrie. Înainte de criza refugia-
þilor, CDU miza pe recucerirea puterii atât în
Renania-Palatinat, cât ºi în Baden-Wuerttem-
berg. Însã rezultatele aratã cã Winfried Kret-
schmann ºi-a consolidat succesul pe care l-a
obþinut în alegerile din 2011 ºi va conduce vi-
itorul Guvern al landului, în care se aflã sediile
unora dintre cele mai importante grupuri ger-
mane, precum Mercedes-Benz, Porsche ºi
Hugo Boss.
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Þinta: Preºedintele

Se difuzeazã la HBO ºi HBO HD,
ora 08:50

Cu teroriºtii pe urme, gata sã
punã mâna pe "marele pre-
miu", neaºteptatul duo trebuie
sã îºi uneascã forþele pentru a
scãpa. În vreme ce liderii de la
Pentagon urmãresc cu nerãb-
dare întreaga aventurã prin
intermediul transmisiilor prin
satelit, þine doar de preºedinte
ºi de noul sãu ajutor sã supra-
vieþuiascã celor mai grozave
24 de ore din viaþa lor.

S.W.A.T. - Trupe de elitã

Se difuzeazã la PRO Cinema,
ora 20:30

Farrell îl interpreteazã pe Jim
Street, un fost membru al echipei
S.W.A.T., care, alãturi de partene-
rul sãu, Brian Gamble (Renner),
este eliminat din echipã în urma
unei decizii controversate pe
care au luat-o în timpul unei
acþiuni cu luare de ostatici.
Dezgustat, Gamble îºi dã demi-
sia, dar meseria de poliþist este
pentru Street viaþa lui ºi este de
acord sã fie degradat, sperând
sã aibã într-o zi ºansa de a se
reabilita ºi de a purta încã o datã
privilegiata uniformã S.W.A.T.

Corupti de libertate III

Se difuzeazã la Antena 1, ora  01:00

Odiseea fraþilor Chang în
Þara Fãgãduinþei continuã.
Astfel, în timp ce Jian-Wa,
aflat la Washington, se pre-
gãteºte sã participe la o
importantã competiþie muzi-
calã sub numele de Michael
Lee, fratele sau Wago ridicã
în continuare probleme auto-
ritãþilor din mai multe state
americane. Realizând cã nu-l
vor putea captura pe Wago
cu una cu douã...

MARÞI - 15 martie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Starea naþiei
09:50 Opinii fiscale
10:00 Tot ce conteazã
11:00 Necazuri de puºtoaicã
2000, Canada, SUA, Comedie,

Dramã, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Nocturne
18:00 Europa mea
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
19:57 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Prim-Plan
22:25 Starea zilei
22:30 Starea naþiei
23:30 Vã doare capul?
00:25 Oraºul nebunilor
2010, Italia, Biografic, Dramã
02:05 Telejurnal
02:55 Europa mea
03:45 Exclusiv în România
04:25 Prim-Plan
05:35 Nocturne
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
08:20 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 ’’Brâncuºi, sculptorul

luminii’’-140 de ani de la naºtere
09:30 A doua emigrare
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Actual pe 2
14:10 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 ’’Brâncuºi, sculptorul

luminii’’-140 de ani de la naºtere
17:00 Documentar 360°-GEO
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 D'ale lu' Miticã
21:00 Destine ca-n filme
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 În umbra legii
2005, Canada, Crimã
23:20 Cartea cea de toate zilele
23:30 Festivalul Internaþional

George Enescu 2015
00:30 Virginia Zeani
01:30 Memorialul Durerii
02:30 A doua emigrare

TVR 2

07:20 Phil Spector
08:50 Þinta: Preºedintele
10:20 Sã uiþi Parisul
12:00 Cãlãtoria mea
13:50 Sub acelaºi acoperiº
14:25 Annie
16:25 Informatorul!
18:15 Fata care promitea
20:00 Buddy
21:35 Cinci ani
23:10 Legaturi de familie
01:05 Aferim!
02:50 Greg Louganis: înapoi pe

trambulinã

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:40 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ferma vedetelor
22:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Lista neagrã
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Mister, Thriller
01:00 ªtirile Pro Tv (R)
02:15 Vorbeºte lumea (R)
04:00 La Mãruþã (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
08:30 Teleshopping
08:45 Lupta rozelor (R)
11:00 Teleshopping
11:15 In umbra trecutului (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Pasiune interzisã
15:00 Diamantul nopþii
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Lupta rozelor
20:00 In umbra trecutului
22:00 Avenida Brasil
23:00 Regina
00:45 Santa Diabla
01:45 Lupta rozelor (R)
03:45 Regina (R)
05:30 Ce se întâmplã, doctore?
06:00 Vorbeºte lumea

08:30 La Mãruþã (R)
10:00 La bloc (R)
12:30 Karate Kid II
14:45 A 19-a soþie (R)
16:30 La bloc
18:45 Grevã de Crãciun
20:30 Echipa de ºoc
22:15 Masacrul din Texas:

Generaþia urmãtoare
00:00 S.W.A.T. - Trupe de elitã

(R)
02:15 Cine A.M.
06:45 Divele (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Chefi la cuþite
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Corupþi de libertate III
1994, SUA, Acþiune
02:45 Observator (R)
03:30 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Teo Show (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Furtuna pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
23:00 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Furtuna pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 World’s most amazing

videos (R)
08:45 Focus din inima României

(R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Cireaºa de pe tort
12:30 Focus Magazin (R)
13:20 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Camera de râs
15:30 Mondenii
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:15 Mama mea gãteºte mai

bine
20:15 Cronica cârcotaºilor
21:00 Dusman de moarte
1999, SUA, Acþiune, Thriller
23:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
23:45 Focus din inima României
00:15 Focus Magazin
01:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
02:00 Cronica cârcotaºilor (R)
02:45 Dusman de moarte (R)
1999, SUA, Acþiune, Thriller
04:45 Adevãrul Live
05:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
06:15 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
21:45 Fotbal UEFA Champions

League
23:45 Rezumate UEFA Cham-

pions League
01:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial
înnoratmarþi, 15 martie - max: 10°C - min: 1°C

$
1 EURO ........................... 4,4674 ............. 44674
1 lirã sterlinã................................5,7666....................57666

1 dolar SUA.......................4,0221........40221
1 g AUR (preþ în lei)........162,4644.....1624644

Cursul pieþei valutare din 15 martie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
ZOOTOPIA

Ora: 14; 16,30

ZEII EGIPTULUI 3D

05 – 06 martie (sâmbãtã–duminicã)

Ora:18,30

A BIGGER SPLASH
04,07 - 10martie( vineri, luni – joi);
 Ora: 18,30

GRIMSBY
Ora: 20,45

TRIPLE 9: CODUL STRÃZII
10 martie 2016;  Ora:  2 0,45 Avanpremierã

RECOMANDÃRI TV
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Locuri întunecate

Se difuzeazã la HBO ºi HBO HD,
ora 00:15

Singura supravieþuitoare a unui
incident din copilãrie, când a
fost martora la moartea mamei ºi
a surorilor ei, Libby Day (Charli-
ze Theron) trãieºte cu ideea cã
mãrturia ei l-a condamnat pe
fratele sau la închisoare pe viaþã
pentru crime. Când câþiva inves-
tigatori o gãsesc pe Libby dupã
25 de ani ºi o conving sa reexa-
mineze evenimentele din acea
noapte îngrozitoare, amintiri noi
ºi vechi intrã din nou în viaþa ei.

Daydream Nation

Se difuzeazã la PRO Cinema,
ora 22:45

Dupa moartea mamei, adoles-
centa în vârstã de 17 ani Caroli-
ne Wexler se mutã împreunã cu
tatãl ei într-un oraº industrial
din provincia canadianã British
Columbia ºi se înscrie la un
liceu local în care majoritatea
elevilor sunt preocupaþi numai
de consumul de droguri. Inteli-
gentã, cultã, sarcasticã, precoce
din punct de vedere sexual ºi
fragilã emoþional, Caroline îºi
propune sã îl seducã pe atrãgã-
torul profesor Barry Anderson...

Mr. Bean

Se difuzeazã la Antena 1,
ora  22:30

Mr. Bean este un adult care pare
sã fie nãscut ieri. De altfel,
fiecare episod începe cu imagi-
nea acestuia picat din lunã. Este
complet ignorant când trebuie
sã facã niºte lucruri simple / în
faþa problemelor cotidiene, însã
incredibil de inventiv când
gãseºte soluþii la care nici un om
normal nu s-ar gândi. Înarmat cu
ursuleþul sãu credincios ºi
faimosul Mini verde...

MIERCURI - 16 martie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Starea naþiei
09:50 Opinii fiscale
10:00 Tot ce conteazã
11:00 Necazuri de puºtoaicã
2000, Canada, SUA, Comedie,

Dramã, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 În grãdina Danei
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
18:00 Superconsumatorul
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
19:57 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Prim-Plan
22:25 Starea zilei
22:30 Starea naþiei
23:30 Vã doare capul?
00:30 Oraºul nebunilor
2010, Italia, Biografic, Dramã
02:15 Telejurnal
03:05 Vorbeºte corect!
03:10 Superconsumatorul
04:00 În grãdina Danei
04:25 Prim-Plan
05:35 Garantat 100%
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
08:20 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 ’’Brâncuºi, sculptorul

luminii’’-140 de ani de la naºtere
09:30 Pescar hoinar
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Actual pe 2
14:10 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 ’’Brâncuºi, sculptorul

luminii’’-140 de ani de la naºtere
17:00 Documentar 360°-GEO
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Cap compas
19:40 Cacealmaua
1973, SUA, Comedie, Crimã
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 În umbra legii
2005, Canada, Crimã
23:20 Cartea cea de toate zilele
23:30 Festivalul Internaþional

George Enescu 2015
00:30 Poveste dupã poveste
01:30 Mic dejun cu un campion
02:30 Locuri, oameni ºi comori

TVR 2

08:00 Informatorul!
09:45 Fata care promitea
11:30 Buddy
13:05 Cel mai nervos bãrbat din

Brooklyn
14:35 Din greºealã împreunã
16:30 Autopsia extratereºtrilor
18:05 Labirintul: Evadarea
20:00 Ascensiunea lui Jupiter
22:05 Vinil
23:10 Fetele
23:40 Sub acelaºi acoperiº
00:15 Locuri întunecate
02:05 Întâmplarea
03:35 Omul Pasãre sau Virtutea

nesperatã a ignoranþei

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:40 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ferma vedetelor
22:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Lista neagrã
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Mister, Thriller
01:00 ªtirile Pro Tv (R)
02:15 Vorbeºte lumea (R)
04:00 La Mãruþã (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
08:30 Teleshopping
08:45 Lupta rozelor (R)
11:00 Teleshopping
11:15 In umbra trecutului (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Pasiune interzisã
15:00 Diamantul nopþii
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Lupta rozelor
20:00 In umbra trecutului
22:00 Avenida Brasil
23:00 Regina
00:45 Santa Diabla
01:45 Lupta rozelor (R)
03:45 Regina (R)

08:45 La Mãruþã (R)
10:30 La bloc (R)
12:45 Grevã de Crãciun (R)
14:30 Echipa de ºoc (R)
16:15 La bloc
18:30 Prieteni din dragoste
20:30 Tatãl vitreg
22:45 Daydream Nation
01:00 Tatãl vitreg (R)
03:00 Cine A.M
06:30 Grevã de Crãciun (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Razvan si Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasa pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasa pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 În puii mei
22:30 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
23:00 Un show pacatos
01:00 Revizie tehnicã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Teo Show (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lânga mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Drama
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)
2014, Turcia, Drama
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Jurnalul STV Junior (R)
08:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
08:45 Focus din inima României

(R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Cireaºa de pe tort
12:30 Focus Magazin (R)
13:20 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Camera de râs
15:30 Mondenii
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Trasniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:15 Mama mea gãteºte mai

bine
20:15 Cronica cârcotaºilor
21:00 Panica pe Wall Street
2011, SUA, Thriller
23:00 Trasniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
23:45 Focus din inima României
00:15 Focus Magazin
01:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
02:00 Cronica cârcotaºilor (R)
02:45 Panica pe Wall Street (R)
2011, SUA, Thriller
04:45 Adevãrul Live
05:30 Trasniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
06:15 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Fotbal UEFA Champions

League
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
20:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Box: Cod roºu de KO!
23:45 Rezumate UEFA Cham-

pions League
01:00 ªtiri Sport.ro
01:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
03:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Direcþia Generalã Regio-

nalã  a  Finanþelor  Publice  Craiova - Ad-
ministraþia  Judeteanã a Finanþelor Pu-
blice Dolj anunta urmãtoarea modificare
privind anunþul publicat în data de
19.02.2016,  referitor la licitaþia publicã or-
ganizatã în data de 18.03.2016, ora 13,00
pentru SC BOGDAMY OIL SRL cu se-
diul în Craiova-Cernele, str Rovine, nr.77,
jud Dolj, cod identificare fiscalã 22093418:
Se amânã valorificarea prin licitaþie pu-
blicã a urmãtoarelor terenuri extravilane:
teren în suprafaþã de  2.000 mp situat în
extravilanul mun. Craiova, T72, P2, jud
Dolj. Terenul este situat în extravilanul
mun. Craiova, în zona de vest, la cca 1
km de cartierul Rovine 2 (Troaca), cca 1
km de strandul Colosseum, cca 3 km de
supermarket-ul PIC ºi în vecinãtatea dru-
mului Offroad  Malul  Jiului,nr. cad.
211748/cf 211748 Craiova, prêt pornire li-
citaþie 6.200 lei. teren în suprafaþã de 8.000
mp situat în extravilanul mun. Craiova,
T72, P17, jud Dolj. Terenul este situat în
extravilanul mun. Craiova, în zona de
vest, la cca 1 km de cartierul Rovine
2(Troaca), cca 1 km de strandul Colos-
seum, cca 3 km de supermarket-ul PIC ºi
în vecinãtatea drumului Offroad  Malul
Jiului, nr cad 211751/cf 211751 Craiova,-
pret pornire licitaþie 31.850 lei.; teren în
suprafaþã de  4.800 mp situat în extravila-
nul mun. Craiova, T5, P23, jud Dolj. Tere-
nul este situat în extravilanul mun. Craio-
va, în zona de vest, la limitã intravilanului
cartierului Rovine 2 (Troaca), cca 1,5 km
de strandul Colosseum, cca 2 km de
supermarket-ul PIC ºi cca 2 m de dru-
mul Offroad  Malul  Jiului, la cca 1,5 km
de DN6, nr cad 211610/cf 211610 Craiova,
pret pornire  licitaþie 46.725 lei, (proprie-
tãþile dnei PIRPIDEL CLAUDIA ipotecate
în favoarea AJFP Dolj) ºi teren în supra-
faþã de 4.400 mp situat în extravilanul
mun. Craiova, T46, P49, jud Dolj. Terenul
este situat în extravilanul mun. Craiova,
în zona de vest, vis-a-vis de strandul Co-
losseum, la cca 2 km de cartierul Rovine
2 (Troaca), cca 1km de str Brestei, 2 km
de supermarket-ul PIC, nr. cad 21083/cf
211253 Craiova, pret pornire licitaþie
107.175 lei, (proprietatea  dnei  PUTUREA-
NU MARILENA GUSTI ipotecatã în favoa-
rea AJFP Dolj ). Pentru informaþii supli-
mentare vã puteþi adresa A.J.F.P. - Dolj,
str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam. 206 sau
la tel: 0251/ 402.207.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Direcþia Generalã de Asistenþã So-

cialã ºi Protecþia Copilului Dolj, orga-
nizeazã concurs pentru ocuparea ur-
mãtoarelor posturi vacante: 2 posturi
instructor educaþie ºi 1 post asistent
social. Condiþii generale de participa-
re la concurs: Candidaþii trebuie sã în-
deplineascã condiþiile generale prevã-
zute la art. 3 din Regulamentul-cadru
privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant apro-
bat prin H.G. nr. 286/2011 cu modificã-
rile ulterioare. Condiþiile specifice ne-
cesare în vederea participãrii la con-
curs ºi a ocupãrii functiilor contractua-
le sunt: · 2 posturi instructor educaþie
- studii medii liceale absolvite cu diplo-
mã de bacalaureat; · 1 post asistent
social - studii universitare de licenþã
absolvite cu diplomã, respectiv studii
superioare de lungã duratã, absolvite
cu diplomã de licenþã sau echivalentã,
în domeniul asistentei sociale. Concur-
sul se organizeazã la sediul Direcþiei Ge-
nerale de Asistenþã Socialã ºi Protec-
þia Copilului Dolj în data 07 aprilie 2016,
ora 10.00 (proba scrisã) ºi în data de 11
aprilie 2016, ora 14.00 (interviul). Dosa-
rele de concurs se depun la sediul Di-
recþiei 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 28.03.2016. Relaþii suplimenta-
re se pot obþine la sediul Direcþiei Ge-
nerale de Asistenþã Socialã ºi Protec-
þia Copilului Dolj, telefon 0251/407009,
pagina de internet www.dgaspcdolj.ro.

ANUNÞ suspendare concurs. Spi-
talul Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova, în baza art.37 Legea 286/2011
anunþã suspendarea  concursurilor
organizate iniþial la datele de 28.03.2016
pentru ocuparea postului de asistent
medical debutant PL, la o datã care se
va comunica ulterior la avizierul unitã-
þii ºi pe site-ul spitalului www. Filantro-
pia.ro la secþiunea informaþii publice,
rubrica: Anunþuri. Prin acest anunþ ve-
nim în completarea celor publicate în
Monitorul Oficial, Partea a III-a nr.161/
12.02.2016, pagina 7, cod 6.106.

Unitatea Medico – Socialã Sadova, ju-
deþul Dolj organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi în re-
gim contractual, vacante din cadrul
Unitãþii Medico – Sociale Sadova, ju-
deþul Dolj, astfel: - asistent medical – 2
posturi; - infirmierã – 3 posturi; Con-
cursul se va desfãºura în data de 06
aprilie 2016 proba scrisã  ora 10  cu res-
pectarea hotãrârii de guvern 286/2011.
Data si ora susþinerii probei de interviu
se afiºeazã odatã cu rezultatele probei
scrise. Condiþii de participare: - asis-
tent medical - studii postliceale sanita-
re, specializare asistent medical gene-
ralist, vechime  minim 6 luni. - infirmie-
rã, treapta profesionalã debutant - stu-
dii gimnaziale, specializare în domeniu.
Dosarele de concurs se pot depune în
termen de 10 zile de la data publicãrii
anunþului privind organizarea concur-
sului. Condiþiile de participare la con-
curs ºi bibliografia se gãsesc afiºate la
sediul Unitãþii Medico – Sociale Sado-
va. Relaþii suplimentare se pot obþine
la numãrul de telefon 0251 376 513.

ANUNÞ suspendare concurs. Spi-
talul Clinic Municipal Filantropia Craio-
va, în baza art.37 Legea 286/2011 anunþã
suspendarea concursurilor organizate
iniþial la datele de 29.03.2016 pentru ocu-
parea postului de asistent medical PL, la
o datã care se va comunica ulterior la
avizierul unitãþii ºi pe site-ul spitalului
www. Filantropia.ro la secþiunea informa-
þii publice, rubrica: Anunþuri. Prin acest
anunþ venim în completarea celor publi-
cate în Monitorul Oficial, Partea a III-a nr.
161/12.02.2016, pagina 6, cod 6.103.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

ANUNT

        Primaria comunei Rast, judetul Dolj orga-
nizeazã concurs pentru ocuparea unui post de:

1 inspector – Evidenþa Persoanelor ºi Ghiseu
Unic în cadrul Compartimentului Public Comu-
nitar Local ºi de Evidenþã  a Persoanelor Rast

    Condiþii de participare:
- Studii universitare absolvite cu diploma de

licenþã
- Operare calculator – foarte bine
- Permis conducere categoroa B

       Concursul se organizeazã în intervalul 14.04-
15.05.2016 la sediul primãriei Rast, astfel, în data
de 14.04.2016, ora 10:00  proba scrisã ºi în data
de 15.04.2016,orele 10:00 interviul.

        Dosarele de înscriere la concurs se pot de-
pune în termen de 20 de zile de la data publicãrii în
ziar, la Primãria Rast(15.03 - data publicãrii).

       Relaþii suplimentare la sediul instituþiei
sau la telefon: 0251/324001.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

OFERTE SERVICIU
Firmã de consultanþã an-
gajeazã tineri absolvenþi
cunoscãtori de Word, Ex-
cel Powerpoint- Telefon:
0744/788.559, cv la e-
mail: idysprojecteu@-
gmail.com.
Angajez vânzãtoare Elec-
troputere Mall. Telefon:
0771/780.018.
ANGAJEZ bãrmãniþã Po-
dari la Giubanu. Telefon:
0765/581.416.
Salon de înfrumuseþare
angajeazã persoanl frize-
rie - coafurã, manichiurã -
pedichiurã, cosmeticã.
Telefon: 0764/125.224.

CERERI SERVICIU
Pensionar serios asigur
pazã locuinþã contra ca-
zare indiferent localitatea.
Telefon: 0748/313.683.
Ionescu Nicolae doresc
sã fiu angajat la un patron
cu maºina proprie, mar-
ca 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. Tele-
fon: 0767/323.821.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la domiciliu
Telefon: 0251/446.535;
0760/071.644.
Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Tele-
fon: 0768/623.964; 0351/
416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã în Bucu-
reºti (zona Dristor). Tele-
fon: 0724/167.883.
Vând garsonierã Bucu-
reºti, ªoseaua Panduri
(vis-a -vis de Spitalul Cli-
nic Panduri) Telefon:
0741/072.812.
PARTICULAR, vând gar-
sonierã 2/8, G-uri, 32.000
Euro, negociabil. Telefon:
0741/336.821, ora17.00.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Filiaºi - apartament 2 ca-
mere, central, etaj 1. Tele-
fon: 0758/883.182
Vând apartament 2 ca-
mere - parter Nicolae Ti-
tulescu, preþ 200.000 lei.
Telefon: 0744/581.777.
Vând apartament 2 ca-
mere în Sinaia. Telefon:
0722/963.871.
Amaradiei 2 camere de-
comandate etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, micro-
centralã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10 - Ciupercã.
Telefon: 0746/660.001.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral. Te-
lefon: 0721/290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + de-
pendinþe, apã curentã, ca-
nalizare la poartã, teren
4300 mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/291.623.
Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile superîm-
bunãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.
Vând casã 2 camere, bu-
cãtãrie, hol, toate utilitãþile,
400 mp teren, str. Râului
nr. 162. Telefon: 0760/
958.921; 0737/128.396.
Vând casã 250 mp ºi cur-
te 500 mp renovatã, în lo-
calitatea Segarcea. Tele-
fon: 0764/366.984.
Casã bãtrânescã (nelo-
cuibilã) sat Dobromira,
3700 mp. 25000 lei, ne-
gociabil Telefon: 0744/
648.927; 0741/197.391.
Vând casã comuna Peri-
ºor,  cadastru, teren 2000
mp, fântânã în curte, vie,
pomi fructiferi + Anexe, zonã
centralã. Telefon: 0751/
035.819; 0730/366.954.
VÂND casã, cartier Ro-
maneºti, str. Bucura, nr.
86A. Telefon: 0761/
449.236.

Proprietar vând casã
nouã Bordei + 700 m.p.
curte, vie + pomi sau
schimb cu apartament +
diferenþã. Telefon: 0752/
641.487.
Vând casã nouã Bordei
cu 700 m teren vie, pomi
sau schimb cu aparta-
ment + diferenþa. Telefon:
0752/641.487.
Vând vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Telefon:
0251/418.864.
VÂND urgent casã Catar-
giu, 45.000 Euro. Telefon:
0722/297.009.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.

TERENURI
Vând teren intravilan Cra-
iova 700 mp. Telefon:
0745/791.801.
Vând – sau schimb teren
intravilan 4300 mp la 10
km de Craiova, cadastru
fãcut. Telefon: 0727/
884.205.
VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp, 22
Euro/mp. Telefon: 0729/
170.160.
Vând teren Lot 500 mp
Craiova - Cartier ªimnicu
de Jos la DJ – cadastru.
Telefon: 0744/563.823.
7000 mp, Bodãeºti (Meli-
neºti) deschidere 270 m.
Telefon: 0770/842.054.
Vând 5000 m gara Pie-
leºti, 20.000 Euro ºi par-
celat. Telefon. 0752/
641.487.

Vând terenuri locuri casã
la ªoseaua Naþionalã
Craiova- Bechet, localita-
tea Secui. Preþ convena-
bil. Telefon: 0764/
214.269.
Vând teren 1000 m Câr-
cea 10.000 Euro. Telefon:
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Tele-
fon: 0744/780.550.
Logan 2006, 105.000
Km - proprietar, înmatricu-
lat, 1850 Euro negociabil.
Telefon: 0723/605.807.

STRÃINE
Vând auto Volkswagen
Golf 4 din 2002, înmatricu-
lat în România, benzinã.
Detalii la telefon: 0768/
954.944.
RENAULT Fluence, no-
iembrie 2010, 60.000 km,
110 CP, benzinã, unic pro-
prietar, 6.800 Euro, echi-
pare full-option. Telefon:
0727/620.091.



14 / cuvântul libertãþii marþi, 15 martie 2016publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 15 martie 2016

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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

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

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

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

Telefon: 0766/581.157.

Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar- de nouã, super întreþi-
nutã, toate consumabile-
le schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6. In-
matriculata RO; - An fabri-
catie: 2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzina; Euro
4; - Aer Conditionat; 6 air-
baguri; - Geamuri Electri-
ce; Inchidere centralizata;
ABS; Servodirectie; Xe-
non; - Interior recaro; Pret
2700 Euro, negociabil.
Relatii la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând car bãtrânesc, ori-
ginal, stare foarte bunã,
pretabil terase, grãdini.
Telefon: 0729/033.903.
Vând radio MPT Sony
4x45w, USB, telecoman-
dã, în garanþie. Telefon:
0723/984.309
Vând maºinã de gogoºi
ineluº, chiuvetã inox du-
blã 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 8 jaluzele metalice
(4 gri ºi 4 albe). Telefon:
0251/452.233.

Vând TV color D- 102 cm,
cãrucior handicapat, pat
mecanic, schelã con-
strucþii, 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 þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.
Vând maºinã de cusut
Ileana, maºinã Singer,
casã de marcat Sam-
sung pentru firme. Telefon:
0727/884.205.
Vând robot (PLANETA-
RIA) 3 funcþii marcã ger-
manã, hainã de piele de
cãprioarã nouã lungã ºi
Mouline  pentru cusut go-
blen. Telefon: 0752/
236.667.
Vând frigider 320 litri, bo-
canci, ghete, pantofi mili-
tari noi piele negru, piese
Dacia noi, calculator in-
struire copii prin televozor,
telefon Eboda sigilat, piei
bovinã ºi oaie vopsite. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând loc de veci Sineas-
ca douã gropi suprapu-
se, bocanci din piele mã-
rimea 43 îmblãniþi. Telefon:
0771/385.734.

Vând douã cuþite de ghi-
lotinã noi-1,15ml preþ 100
lei. Telefon: 0351/808.490
dupã ora 16.00.
Vând cauciuc 155x 13 cu
jantã, cârlige jgheaburi
acoperiº,  aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre alu-
miniu  20 litri noi, reductor
oxigen sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoare gaz
sobã D 600.  Telefon:
0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu 3
roþi - 60 lei negociabil, cã-
ruþ copil sport - 50 lei. Te-
lefon: 0351/181.202.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.
Vând maºini de tricotat
Fineþea, triploc, maºinã
de surfilat. Telefon: 0745/
589.825.
Vând hotã nouã, mãturã
electricã. Telefon: 0351/
459.314.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând maºini de tricotat
rectilinie ºi circular. Preþ
bun. Telefon: 0745/
589.825.

Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radia-
tor 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 cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã, ca-
merã 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 ne-
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând loc de veci cimiti-
rul Sineasca – Craiova
dimensiuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon: 0764/
271.285.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez duplex P+1 cu 9
camere, cu 1 ha teren
Brãdeºti. Telefon: 0744/
530.451.
PARTICULAR, închi-
riez garsonierã, com-
plet mobilatã, et.2, 220
Euro negociabil. Tele-
fon:  0741/336.821,
ora 17.00.

Ofer cu chirie apartament
3 camere, mobilat, centra-
lã 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 ca-
mere 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 lo-
curi (Piaþa Gãrii). Telefon:
0744/629.775.
MATRIMONIALE
Domn, 44 - servici, permis
auto, doresc doamnã cu
locuinþã fãrã obligaþii, pen-
tru cãsãtorie. Telefon:
0764/816.927.

CITAÞII
Domnul Cornea Daniel ,
cu domiciliul în Craiova,
str. Hortensiei, bl. 152G,
sc.1, Ap 20, judeþul Dolj,
este citat în cadrul dosa-
rului nr. 12879/215/
2015, complet CMF 6 la
ora 10.30, aflat pe rolul
Judecãtoriei Craiova, în
data de 17.03.2016.

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

PIERDERI
PIERDUT permis condu-
cere, carte de identitate,
card sãnãtate, Atestat taxi
pe numele Crãciun Ga-
briel. Se declar nule.
CONDOLEANÞE
Medicii rezidenþi, de la
Medicalã II, din cadrul
Spitalului Clinic Jude-
þean de Urgenþã Craio-
va, anunþã ºi deplâng
trecerea neaºteptatã  la
cele veºnice a colegului
lor Dr. MITOIU BOGDAN
TIBERIU, suflet ales ºi
nobil, bun ºi curat, care
a plecat prea devreme
dintre noi. Sincere con-
doleanþe familiei îndolia-
te. Dumnezeu sã-l odih-
neascã în pace, în rân-
dul celor drepþi!
Colegii din cadrul Par-
chetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj sunt alã-
turi de d-na prim-pro-
curor adjunct Amalia
Nãstasie în greaua în-
cercare pricinuitã de
decesul socrului sãu ºi
transmit familiei since-
re condoleanþe.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Simona Halep (nr. 5 WTA) a în-
vins-o, ieri dimineaþã, cu scorul de
6-2, 6-4 pe Ekaterina Makarova (32
WTA) ºi s-a calificat în optimile tur-
neului de la Indian Wells, competi-
þie de categorie Premier Mandato-
ry, dotatã cu premii de peste 6,2
milioane de dolari.

Dupã un prim set controlat au-
toritar, Halep, campioanã aici anul
trecut, a început excelent ºi actul
secund, conducând cu 2-0. Ru-
soaica a revenit ºi a egalat, apoi fie-
care ºi-a câºtigat serviciul pânã la
5-4, moment în care Simona, a ce-
rut intervenþia lui Darren Cahill, aus-
tralianul venind la bancã ºi discutând cu
eleva sa. A urmat ultimul game pe servi-
ciul Makarovei, iar meciul, întins pe dura-
ta unei ore ºi 5 minute, a fost închis cu o
loviturã direct câºtigãtoare.

Cu doar 14 erori neforþate, faþã de 26 ale
Makarovei, Helep leagã în premierã dupã tur-
neul de la Sydney, din ianuarie, douã victorii
consecutive (anterior, calificatã direct în
manºa secundã, trecuse de americanca Va-
nia King, nr. 202 mondial, scor 6-1, 6-1).

Simona Halep va juca în optimi împo-
triva ocupantei locului 37 în clasamentul

Halep, în optimi la Indian WHalep, în optimi la Indian WHalep, în optimi la Indian WHalep, în optimi la Indian WHalep, în optimi la Indian Wellsellsellsellsells
Cehoaica Strycova îi iese în faþã în aceastã fazã, meci care va avea loc,

în direct la Dolce Sport, desearã, la o orã încã nestabilitã la întocmirea acestor rânduri

WTA, cehoaica Barbora Strycova (29 ani),
care le-a eliminat la IW, rând pe rând, pe
Aliaksandra Sasnovich (Belarus, 102
WTA) – scor 6-1, 6-3, Andrea Petkovic
(Germania, 23 WTA) – scor 5-7, 6-4, 7-5
ºi pe Kurumi Nara (Japonia, 89 WTA) –
scor 3-6, 6-1, 6-2.

Strycova a bifat în acest an o finalã, pier-
dutã categoric la Dubai, scor 0-6, 2-6 cu
italianca Sara Errani.

Halep ºi Strycova s-au mai întâlnit de douã
ori pânã acum, împãrþindu-ºi victoriile. Stry-
cova a câºtigat în 2010, la Paris, scor 6-1,

6-4, iar Halep în 2014, la Beijing,
cu un rezultat identic.

Învingãtoarea din acest meci ar
putea evolua în sferturi cu Serena
Williams, dacã liderul mondial va
trece de ucraineanca Katerina Bon-
darenko, locul 70 WTA, venitã din
calificãri.

Calificarea în turul al patrulea
la Indian Wells este recompensa-
tã cu 67.590 de dolari ºi cu 120
de puncte WTA. Halep are de apã-
rat 1.000 de puncte pentru cel mai
important trofeu din caiera ei.

Niculescu, stopatã din nou
de Agnieszka Radwanska

La mai puþin de trei sãptãmâni dupã ce
pierdea în optimile turneului de la Doha
(5-7, 1-6), Monica Niculecu (34 WTA) s-
a înclinat iarãºi în faþa polonezei Agnies-
zka Radwanska (3 WTA). Meciul, con-
tând tot pentru turul trei, s-a disputat du-
minicã searã ºi s-a încheiat cu scorul de
6-2, 6-1.

Asearã, Monica a jucat în turul doi la du-
blu, unde alãturi de rusoaica Margarita Gas-
paryan le-a întâlnit pe favoritele 4, Andreea
Hlavackova ºi Lucie Hradecka (Cehia).

La douã zile dupã demiterea lui Gheorghe Ciurea,
ACS Podari a bãtut palma cu Florin ªoavã, cel care
pânã acum a pregãtit Dunãrea Bistreþ, formaþie ce
activeazã în prima ligã judeþeanã.

Ca ºi calificatã la Euro 2016,
România ºi-a captat atenþia pe tur-
neul preolimpic din Danemarca
(18-20 martie), astfel cã Ryde ºi
compania au sacrificat total jocul
din Norvegia, din cadrul etapei a
patra a grupei 1 preliminare. În
atare condiþii, naþionala noastrã,
care a început meciul, disputat
duminicã, fãrã Cristina Neagu,
Paula Ungureanu, Valentina Ar-
dean ºi Eliza Buceschi, ultima ne-
fiind înscrisã nici pe foaia de joc,
a pierdut la scor, 17-27 (8-12).

România: Dedu, Munteanu, Un-
gureanu – portari; Udriºtoiu,
Szucs, Neagu, Brãdeanu (1 gol),
Perianu (1), Marin, Ardean, Ma-
nea (1), Zamfirescu (3), Tãnãsie
(1), Chintoan (2), Vizitiu (6), Chi-

Astãzi, 21:15                 în tur

Atletico Madrid – PSV Eindhoven 0-0

Manchester City – Dinamo Kiev 3-1

Mâine, 21:45

FC Barcelona – Arsenal 2-0

Bayern Munchen – Juventus 2-2

S-au jucat deja:

Wolfsburg – KAA Gent 1-0 3-2

Real Madrid – AS Roma 2-0 2-0

Chelsea – Paris SG 1-2 1-2

Zenit – Benfica 1-2 0-1

LIGA CAMPIONILOR –
OPTIMI DE FINALÃ –

MANªA SECUNDÃ

SERIA 1 – etapa a 14-a: Fulgerul
Maglavit – Avântul Rast 1-0, Voinþa
Caraula – Viitorul Vârtop 6-1, Viito-
rul Ciupercenii Noi – SC Poiana Mare
3-6, Avântul Giubega – Progresul
Ciupercenii Vechi 3-3, Recolta Gali-
cea Mare – Victoria Pleniþa 4-4, Uni-
rea Vela – Flacãra Moþãþei 3-5, Viito-
rul Dobridor – Vânãtorul Desa 1-0.

Clasament (primele 5): 1. Poia-
na Mare 35p, 2. Rast 31p, 3. Pleniþa
29p, 4. Giubega 28p, 5. Moþãþei 25p.

SERIA 2 – etapa a 17-a: Viitorul
Mãceºu de Sus – Unirea Goicea 5-0,
Viitorul Siliºtea Crucii – Dunãrea
Negoi 9-0, Dunãrea Gighera – Re-
colta Urzicuþa 2-3, Progresul Cerãt –
Trimuf Bârca 6-2, Progresul Bãileºti
– Gloria Catane 6-0, Recolta Mãce-
ºu de Jos – Viitorul Giurgiþa 0-0, Ful-
gerul Întorsura – Recolta Seaca de

DIGI SPORT 1
19:00 – FOTBAL – Liga a II-a:

Farul Constanþa – SC Bacãu.
DIGI SPORT 2
17:30 – FOTBAL DE SALÃ –

Liga I: Autobergamo Deva – City-
’us Tg. Mureº / 20:00 – TENIS
(M) – Turneul de la Indian Wells,
în SUA: ziua a 6-a.

DOLCE SPORT 1
19:00 – FOTBAL – Liga a II-a:

Farul Constanþa – SC Bacãu /
21:45 – FOTBAL – Liga Campio-
nilor: Manchester City – Dinamo
Kiev.

DOLCE SPORT 2
21:45 – FOTBAL – Liga Cam-

Florin ªoavã preia Podariul
Ciurea a rezistat pe banca podãrenilor doar patru

etape ºi a fost dat afarã dupã meciul de pe teren
propriu cu CS ªtefãneºti, scor 1-2, deznodãmânt
ce a consfiinþit a treia înfrângere consecutivã în

campionat.
Dupã 15 etape, Podariul ocupã locul 10, din

13 echipe, în Seria 3 a Ligii a III-a, iar etapa
viitoare va evolua, în deplasare, cu penultima
clasatã, FC Aninoasa.

Altfel, în weekend-ul recent trecut, s-a lãsat
cu schimbãri ºi la ACSO Filiaºi (Seria 4), Ionel
Luþã, dupã eºecul din derby-ul judeþean cu CS U
II Craiova (0-1), fiind înlocuit cu Dragoº Bon,
predecesorul lui Ciurea la Podari.

Revenind la ªoavã (37 de ani), acesta a fost
jucãtor activ pânã în 2012, îmbrãcând tricoul ur-
mãtoarelor echipe: Extensiv Craiova (104 meciuri
/ 14 goluri), Universitatea Craiova (în douã pe-
rioade, 65/0), Rapid Bucureºti (63/2), Spartak
Moscova (Rusia, 52/1), Krylia Sovetov (Rusia,
26/2), Khimki (Rusia, 14/1), Arsenal Kiev (Ucrai-
na, 36/2). În plus, ªoavã a jucat în 22 de meciuri
ºi sub tricolor, între 2000 ºi 2006, nereuºind vre-
un gol.

LIGA A V-A
Câmp 3-1. Aktiv Padea a stat.

Clasament (primele 5): 1. Cerãt
43p, 2. Bãileºti 39p, 3. Mãceºu S. 38p,
4. Goicea 34p, 5. Urzicuþa 31p.

SERIA 3 – etapa a 14-a: Avântul
Dobreºti – Avântul Daneþi 5-4, Uni-
rea Tricolor Dãbuleni – Unirea Amã-
rãºtii de Jos 0-1, Victoria ªtiinþa Ce-
laru – Viitorul Sadova 1-3, Unirea
Tâmbureºti – AS Rojiºte 1-4, Viitorul
Gângiova – Ajax Dobroteºti 2-4, Ful-
gerul Mârºani – Victoria Cãlãraºi 0-
1. Progresul Amãrãºtii de Sus a stat.

Clasament (primele 5): 1. Tâm-
bureºti 25p, 2. Sadova 25p, 3. Amã-
rãºtii J. 24p, 4. Rojiºte 24p, 5. Dobro-
teºti 24p.

SERIA 4 – etapa a 14-a: Progre-
sul Mischii – Sporting Leu 5-2, Voin-
þa Puþuri – Arena Bulls Preajba 4-4,

Viitorul II Cârcea – Flacãra Drãgo-
teºti 5-2, Avântul Pieleºti – Viitorul
Ghindeni 3-2, Luceafãrul Popânzã-
leºti – Unirea Câmpeni 1-9, Viitorul
Coºoveni – Viitorul Teasc 4-1, Atle-
tico Zãnoaga – Progresul Castrano-
va 0-3.

Clasament (primele 5): 1. Leu
36p, 2. Castranova 35p, 3. Cârcea II
32p, 4. Mischii 29p, 5. Zãnoaga 25p.

SERIA 5 – etapa a 14-a: Viitorul
ªtiinþa Craiova – Vulturul Cernãteºti
1-5, Inter Secui – Viitorul Valea Fân-
tânilor 2-1, ªtiinþa Calopãr – Rapid
Potmelþu 2-0, Fortuna Craiova – Voin-
þa Belcin 2-2, Voinþa Raznic – AS
Scãieºti 2-3, AS Pietroaia – Jiul
Breasta 3-4. AS Greceºti a stat.

Clasament (primele 5): 1. Cernã-
teºti 27p, 2. Secui 27p, 3. Calopãr 26p,
4. Belcin 26p, 5. Scãieºti 21p.

HANDBAL (F) – PRELIMINARII CE 2016

Cu gândul la turneul preolimpic,

România sacrificã
meciul din Norvegia

per (2). Antrenor: Tomas Ryde.
Miercurea trecutã, România

se impusese în turul de la Cluj,
25-20.

Tot duminicã, Belarus a dispus
cu 38-35 de Lituania, iar clasa-
mentul grupei se prezintã astfel:
1. Norvegia 6p, 2. România 6p,
3. Belarus 4p, 4. Lituania 0p. Au
mai rãmas de jucat: Lituania – Ro-
mânia, Belarus – Norvegia (1/2
iunie) ºi România – Belarus, Nor-
vegia – Lituania (4/6 iunie). La CE
merg primele douã clasate.

Cât priveºte turneul preolim-
pic care va debuta vineri, Româ-
nia se va lupta cu gazda Dane-
marca, Muntenegru ºi Uruguay.
La Rio se calificã ocupantele pri-
melor douã poziþii.

pionilor: Atletico Madrid – PSV Ein-
dhoven.

DOLCE SPORT 3
20:00 – TENIS (F) – Turneul

de la Indian Wells, în SUA: ziua a
5-a.

SPORT.RO
21:45 – FOTBAL – Liga Cam-

pionilor: Atletico Madrid – PSV Ein-
dhoven.

EUROSPORT 1
15:15 – CICLISM – Cursa Tir-

reno-Adriatico.
EUROSPORT 2
21:30 – BASCHET (M) – Eu-

rocupa: Trento – Emporio Armani
Milano.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
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Clasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-out
1. CSMS Iaºi 2 1 0 1 2-3 22
2. Craiova 1 1 0 0 3-0 19
3. CFR Cluj 2 1 1 0 4-2 18
4. Botoºani 2 1 1 0 2-1 17
5. ACS Poli 2 0 2 0 2-2 15
6. Voluntari 2 0 1 1 1-4 13
7. Concordia 1 0 1 0 0-0 10
8. Petrolul 2 0 0 2 1-3 4

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.
ACS Poli – CFR Cluj 2-2
Au marcat: Ov. Popescu 10, Zicu 43 / Camora 91, Petrucci 94.
Meciul Chiajna – „U” Craiova s-a jucat asearã.

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

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

1. Astra 1 1 0 0 2-0 29
2. Pandurii 2 1 1 0 3-1 28
3. Dinamo 1 0 1 0 1-1 25
4. Viitorul 2 0 1 1 1-3 24
5. Steaua 1 0 1 0 1-1 23
6. ASA 1 0 0 1 0-2 19

Pandurii – Viitorul 1-1
Au marcat: Nicoarã 46 / Vl. Rusu 72.
Steaua – Astra 2-0
Au marcat: Momcilovic 12, Stanciu 59.
Meciul ASA – Dinamo s-a jucat asearã.

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

Echipele SCMU Craiova ºi BC
Târgu Mureº s-au întâlnit dumini-
cã seara în ultima etapã a turului
grupei 1-6 a Ligii Naþionale, miza
fiind ocuparea locului 4, care în
play-off ar aduce avantajul mai
multor meciuri pe teren propriu.
Cel mai probabil, cele douã vor fi
rivale ºi în play-off, rãmânând ca
în urmãtoarele 5 partide sã conti-
nue lupta pentru ocuparea poziþiei
strategice. În Polivalentã, SCMU
Craiova a arãtat un alt joc faþã de
cel cu Sibiul, disputat cu câteva

Comisia tehnicã de la Ministe-
rul Dezvoltãrii Regionale a decis
cã membrana acoperiºului Arenei
Naþionale nu prezintã niciun fel de
pericol în caz de incendiu iar cel
mai mare stadion din România poa-
te fi redeschis, a anunþat Rãzvan
Sava, primarul interimar al Bucu-
reºtiului. Întrunitã ieri la Ministe-
rul dezvoltãrii Regionale, Comisia
tehnicã a decis cã membrana aco-
periºului stadionului Naþional Are-
na este de clasa „B”, ceea ce în-
seamnã o siguranþã sporitã la foc.
Decizia a fost luatã în urma anali-
zelor fãcute la un laborator din Ita-
lia, testele efectuate în România,
de cãtre ISU, arãtând cã membra-
na s-ar include la clasa „C”. „Am
primit agrementul din partea Mi-
nisterului Dezvoltãrii, în baza so-
licitãrii pe care am trimis-o, înso-
þitã de expertiza laboratorului din
Italia. Este confirmatã încadrarea
la categoria B de risc la incendiu,
ceea ce înseamnã cã acum putem
intra în legalitate cu Arena Naþio-
nalã. Mai aºteptãm avizul IGSU,
dar acesta devine o formalitate în
acest moment. Mã bucur, de ase-
menea, cã n-am fost nevoiþi sã

Arena Naþionalã se va redeschideArena Naþionalã se va redeschideArena Naþionalã se va redeschideArena Naþionalã se va redeschideArena Naþionalã se va redeschide
în aceastã sãptãmânãîn aceastã sãptãmânãîn aceastã sãptãmânãîn aceastã sãptãmânãîn aceastã sãptãmânã

Clasamentul Ligii Naþionale masculine de baschet

Grupa 1-6

1. Municipal Oradea 47p 20 7
2. Steaua Eximbank 45p 19 7
3. „U” BT Cluj 45p 18 9
4. BC Tg. Mureº 43p 16 11
5. SCMU Craiova 43p 16 11
6. Atlassib Sibiu 39p 13 13

Grupa 7-12

1. Phoenix Galaþi 40p 13 14
2. Dinamo Bucureºti 39p 12 15
3. Energia Tg. Jiu 38p 11 16
4. BC Timiºoara 36p 9 18
5. BCMU Piteºti 34p 10 17
6.Gaz Metan Mediaº 31p 4 23

BCMU Piteºti are o penalizare de 3 puncte.

apelãm la soluþia înlocuirii acope-
riºului. Ar fi fost costisitor ºi inu-
til. Suntem pe drumul cel bun.
Avem acum o Arenã Naþionalã
modernã, clasificatã dupã toate
standardele europene, care poate
fi deschisã evenimentelor sporti-
ve în condiþii de siguranþã” a scris
Rãzvan Sava pe Facebook. Con-
structorul Max Bogl este aºteptat
pentru a ridica agrementul iar ca
urmare a acestei decizii, stadio-
nul Naþional Arena poate fi redes-
chis în urmãtoarele zile. Primul
meci ce ar putea fi gãzduit pe cel

mai mare stadion din România
este Dinamo Bucureºti -Pandurii
Târgu Jiu, din etapa a 3-a a play-
off-ului Ligii 1 la fotbal, asta
dupã ce Federaþia Românã de
Fotbal a anunþat, cã jocurile ami-
cale cu Lituania ºi Spania se vor
disputa la Giurgiu, respectiv Cluj
Napoca.

Ultimul meci disputat pe ”Are-
na Naþionalã”, înainte ca aceasta
sã fie închisã, a fost Steaua Bucu-
reºti - Pandurii Târgu Jiu, scor 1-
1, în etapa a 15-a din Liga 1, meci
jucat la 25 octombrie 2015.

SCMU Craiova a învins BC Mureº în urmaSCMU Craiova a învins BC Mureº în urmaSCMU Craiova a învins BC Mureº în urmaSCMU Craiova a învins BC Mureº în urmaSCMU Craiova a învins BC Mureº în urma
unui meci spectaculos, în care s-au marcatunui meci spectaculos, în care s-au marcatunui meci spectaculos, în care s-au marcatunui meci spectaculos, în care s-au marcatunui meci spectaculos, în care s-au marcat

nu mai puþin de 189 de punctenu mai puþin de 189 de punctenu mai puþin de 189 de punctenu mai puþin de 189 de punctenu mai puþin de 189 de puncte
zile înainte în Sala din Valea Vlãi-
cii, în care obþinuserã victoria in
extremis. Craiovenii au condus de
la început pânã la sfârºit o disputã
extrem de spectaculoasã, în care
s-au înscris nu mai puþin de 189
de puncte. Alb-albaºtrii din Bãnie
s-au impus cu 98-91, pe sferturi:
24-16, 26-24, 23-24, 25-27, spre
satisfacþia celor 2.500 de specta-
tori. Chiar dacã ambele staruri ale
Mureºului, Alhaji Mohammed ºi
Goran Martinic, au înscris împre-
unã nu mai puþin de 51 de puncte,

craiovenii au avut
rãspuns pe mãsu-
rã. Procentajul
aruncãrilor de 3
puncte a fost unul
impresionant, cu
12 reuºite din 17
tentative, oaspeþii
având tot atâtea
coºuri de „afarã”,
dar din 25 de
aruncãri. Micic a
fost lãsat definitiv
pe bancã, dupã
evoluþiile mizera-
bile din ultima vre-
me, lãsându-i lo-
cul tânãrului Florin Popa, care a
început titular ºi a avut procentaje
de 100 % la toate aruncãrile (1 din
1 de 2 puncte, 3 din 3 la 3 puncte
ºi 4 din 4 la libere). Darius Har-
grove a fost cel mai bun marca-
tor, trecându-ºi în cont 23 de
puncte, 15 din coºuri de la distan-
þã. Travis Bureau continuã forma
excelentã, în special în prima re-
prizã având un aport important la
diferenþa de 10 puncte cu care
Craiova a intrat la vestiare. Dar to-
nul l-a dat cãpitanul Cãtãlin Burla-
cu, cu procentaj maxim la arun-
cãrile de 3 puncte, la care a adãu-
gat 8 recuperãri ºi douã intercep-
þii, pe fondul cãrora SCMU ºi-a
permis sã stea la o diferenþã liniº-
titoare faþã de adversar. Johnson a

adãugat 8 din cele 9 puncte pe fi-
nal de meci, pânã atunci compen-
sând cu o apãrare agresivã la fun-
daºii adverºi ºi cu 6 pase decisive.
Pilcevic, Popescu ºi Pantic au apã-
rut ºi ei în joc atunci când era ne-
voie, iar Craiova a terminat fãrã
emoþii partida, egalând Mureºul în
clasament. Au jucat pentru SCMU:
Hargrove 23 de puncte, Pilcevic
16, Burlacu 14, Bureau 13, Fl.
Popa 13, Johnson 9, Pantic 7, Po-
pescu 3. De partea cealaltã, au ju-
cat: Mohammed 28 de puncte,
Martinic 23, Gajovic 13, Polyak

11, Pustavhar 7, Barro 4, Jurevi-
cius 3, Lazar 2.

Sãptãmâna viitoare începe retu-
rul grupei 1-6, iar SCMU Craiova
joacã în deplasare, cu „U” BT Cluj
Napoca, vineri, de la ora 18, în di-
rect la Digisport. Într-un alt meci
din grupa 1-6: BC Mureº – „U” BT
Cluj - Municipal Oradea 87-85.
Meciul Atlassib - Steaua s-a jucat
asearã. În grupa locurilor 7-12 s-
au jucat meciurile: Energia Tg. Jiu
– Dinamo 84-79, Gaz Metan Me-
diaº - Phoenix Galaþi 79-85, BC
Timiºoara - BCMU Piteºti 86-79.
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