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- Dacã tot se “reparã” parcul, ar fi tre-
buit, Popescule, sã-l ºi acopere, ca sã
nu se mai audã atunci când plouã.

culturã / 8„Rolul presei locale„Rolul presei locale„Rolul presei locale„Rolul presei locale„Rolul presei locale
în viaþa comunitãþiiîn viaþa comunitãþiiîn viaþa comunitãþiiîn viaþa comunitãþiiîn viaþa comunitãþii
craiovene”craiovene”craiovene”craiovene”craiovene”

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman” ºi Universitatea din
Craiova – Facultatea de Litere, spe-
cializarea Jurnalism, vã invitã vineri,
18 martie, la masa rotundã cu tema
„Rolul presei locale în viaþa comu-
nitãþii craiovene”. Evenimentul
marcheazã apariþia numãrului 8.000
al ziarului „Cuvântul Libertãþii” –
primul cotidian al Olteniei. Masa ro-
tundã se va desfãºura începând cu
ora 11.00, la sediul bibliotecii, în ca-
drul American Corner, ºi îi va avea
ca moderatori pe profesorii Xenia
Negrea ºi Mihai Ghiþulescu. Invitaþi
sunt studenþi de la Facultatea de Li-
tere, specializarea Jurnalism, pre-
cum ºi toþi cei care doresc sã îºi
exprime sau sã asculte un punct de
vedere asupra temei dezbãtute.

Când Martie pune „cadourile” la avizierul scãriiCând Martie pune „cadourile” la avizierul scãriiCând Martie pune „cadourile” la avizierul scãriiCând Martie pune „cadourile” la avizierul scãriiCând Martie pune „cadourile” la avizierul scãrii

Facturile la întreþinere
pe luna ianuarie i-au luat
prin surprindere pe craio-
veni. Verificãrile fãcute de
noi în toate cartierele mu-
nicipiului au arãtat cã su-
mele precizate la platã
sunt de la 400 de lei în sus,
chiar ºi pentru o garsoni-
erã. Cheltuielile de între-
þinere au ajuns pânã acolo
încât echivaleazã cu un sa-
lariu. Rãspunsul Termofi-
cãrii este unul cinic: a fost
cel mai frig, în luna ianua-
rie. O altã explicaþie ne-a
fost datã ºi pentru sumele
restante, care apar la mai
toate scãrile de bloc. „Sunt
multe persoane în necu-
noºtiinþã de carte sau, pur
ºi simplu, prost sfãtuite,
care au considerat cã, su-
mele restante li se pre-
scriu”, a argumentat ad-
ministratorul special al
SC Termo SRL.
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Câte cevaCâte cevaCâte cevaCâte cevaCâte ceva
despredespredespredespredespre
“luna pãdurii”!“luna pãdurii”!“luna pãdurii”!“luna pãdurii”!“luna pãdurii”!

Nu ºtim dacã este de zâmbit
sau de încruntat, amintind cã, de
ieri 15 martie, pâna la 15 aprilie
a.c., ne aflãm în ceea ce se nu-
meºte “luna pãdurii”, unul din
evenimentele silvice ºi ecologice
importante, sau poftim de luat în
seamã, cum ne recomandã legea.
Datând de pe la 1901, când Spiru
Haret, pe atunci ministru al Cul-
telor ºi Instrucþiunii Publice a in-
stituit “Sãrbãtoarea sãdirii ar-
boretului”. Care, prin îndemnul
marelui cãrturar, avea menirea sã
potenþeze participarea, îndeosebi
a tinerilor...

Ion Prioteasa, preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj :

„Ritmul„Ritmul„Ritmul„Ritmul„Ritmul
de pe ºantierde pe ºantierde pe ºantierde pe ºantierde pe ºantier
este unul bun”este unul bun”este unul bun”este unul bun”este unul bun”

„Un altfel„Un altfel„Un altfel„Un altfel„Un altfel
de cabaret”de cabaret”de cabaret”de cabaret”de cabaret”
la Craiova, cula Craiova, cula Craiova, cula Craiova, cula Craiova, cu
Anca Sigartãu Anca Sigartãu Anca Sigartãu Anca Sigartãu Anca Sigartãu ºººººiiiii
Aurelian TAurelian TAurelian TAurelian TAurelian Temiemiemiemiemiºººººananananan
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Ambasada SUA

salutã eforturile
Guvernului
în cazul deciziei

CCR privind
interceptãrile

Ambasada SUA salutã
eforturile Guvernului de a
alinia legea la recenta decizie
a Curþii Constituþionale
privind folosirea probelor
obþinute prin supraveghere
tehnicã ºi de a menþine
capacitatea instituþiilor
statului de drept de a-ºi
continua importanta activita-
te, se aratã într-un comuni-
cat. “Parteneriatul Strategic
SUA-România a condus la o
cooperare din ce în ce mai
strânsã ºi mai importantã
între instituþiile de aplicare a
legii în sprijinul luptei
împotriva criminalitãþii
organizate internaþionale,
corupþiei, criminalitãþii
cibernetice ºi terorismului”,
se mai aratã în comunicatul
de presã al Ambasadei SUA
la Bucureºti, remis marþi,
MEDIAFAX. Guvernul a
adoptat vineri seara, într-o
ºedinþã extraordinarã, o
ordonanþã de urgenþã
pentru a pune în acord
legislaþia cu decizia CCR în
cazul interceptãrilor. Pre-
mierul Dacian Cioloº a
afirmat cã SRI va putea fi
organ de urmãrire penalã
pentru cazuri privind sigu-
ranþa naþionalã ºi teroris-
mul exclusiv sub control
judecãtoresc, restul fiind
“interpretare nefondatã”.
Interceptãrile în cazul
celorlalte dosare penale vor
fi efectuate cu infrastructu-
ra SRI, dar fãrã intervenþia
personalului din serviciile
secrete.

Pe ordinea de zi se aflã stadiul îndeplinirii
programului de modernizare a Armatei pânã
în 2017, sistemul de comunicaþii ºi informa-
tic al Armatei, concluzii în urma exerciþiilor
desfãºurate anul trecut pentru verificarea sta-
diului pregãtirii populaþiei, economiei ºi a te-
ritoriului pentru apãrare. De asemenea, la
ºedinþã s-a discutat ºi despre evoluþia gru-
pruilor de facturã jihadistã ºi consecinþele
asupra spaþiului NATO, evoluþiile din Balcani,
situaþia politicã de la Chiºinãu ºi criza euro-
peanã a migraþiei.

Pe ordinea de zi a ºedinþei CSAT au fost ºi
mãsurile adoptate ºi rezultatele obþinute în
combaterea fenomenului tãierilor ilegale din
fondul forestier naþional ºi amendamentele

Potrivit unui comunicat, “Mi-
nisterul Educaþiei Naþionale ºi Cer-
cetãrii ªtiinþifice colaboreazã cu
procurorii DNA pentru bunul
mers al anchetei pe care aceºtia
o deruleazã”. Astfel cã, “au fost
puse la dispoziþia procurorilor
documentele solicitate, respectiv
informaþii referitoare la admite-
rea studenþilor strãini laUniversi-
tatea de Medicinã ºi Farmacie
,,Grigore T. Popa” din Iaºi, pen-
tru anul universitar 2015-2016.
Nu în ultimul rând, la solicitarea
anchetatorilor, a fost pusã la dis-
poziþie ºi corespondenþa cu Uni-
versitatea de Medicinã ºi Farma-
cie „Grigore T. Popa” din Iaºi,
cu Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie „Victor Babeº” din Ti-
miºoara ºi cu Universitatea de
Medicinã ºi Farmacie „Iuliu Ha-
þieganu” din Cluj Napoca”, se mai
spune în comunicat.

”Am precizat,
atunci, la Comitetul
Naþional Executiv, cã
au fost câteva voci în
cadrul ºedinþei res-
pective, dar nu s-a
luat o hotãrâre la ni-
velul partidului în le-
gãturã cu acest lucru
(...) nu ºtiu, dar în
transparenþa necesarã
ar trebui sã spunem
cã au fost 2-3 voci în
partid care au aruncat
ºi aceastã problemã,
dar, repet, nu am luat
o hotãrâre în cadrul
acelei ºedinþe cu privire la douã
tururi. (...) Nu existã o poziþie ma-
joritarã în partid pentru douã tu-
ruri. Au fost câteva voci care au
cerut acest lucru”, a declarat Ne-
culai Onþanu, dupã ºedinþa BPN a
UNPR.

Preºedintele interimar al
UNPR a precizat cã a avut o în-
tâlnire cu liderul PSD, Liviu
Dragnea, în care s-a consolidat
protocolul dintre cele douã par-
tide (protocolul prevede obliga-
þia UNPR de a nu vota modifi-
carea legislaþiei în sensul alege-
rii primarilor în douã tururi de
scrutin-n.r). ”Am avut o discu-
þie cinstitã în legãturã cu proto-
colul de colaborare dintre PSD
ºi UNPR ºi vãd cã ne þinem de
cuvânt, iar ãsta este un lucru
foarte bun (...) Am mai avut,
avem în continuare. Suntem în

Cea mai lungã ºedinþã CSACea mai lungã ºedinþã CSACea mai lungã ºedinþã CSACea mai lungã ºedinþã CSACea mai lungã ºedinþã CSATTTTT
s-a terminat, dupã cinci ore de discuþiis-a terminat, dupã cinci ore de discuþiis-a terminat, dupã cinci ore de discuþiis-a terminat, dupã cinci ore de discuþiis-a terminat, dupã cinci ore de discuþii

ªedinþa CSAT s-a terminat dupã
aproximativ cinci ore, printre

participanþi fiind premierul
Dacian Cioloº, ministrul Finanþe-

lor, Anca Dragu, ministrul Justi-
þiei Raluca Prunã., ministrul de
Interne Petre Tobã, ministrul de

Externe Lazãr Comãnescu ºi
directorul SRI, Eduard Hellvig.

propuse de Guvernul României privind gu-
vernanþa corporativã a întreprinderilor publi-
ce. De asemenea, s-a discuta despre activi-
tatea seriviciilor în 2015 ºi obiectivele aces-
tora pentru 2016, activitatea din 2015 a Con-
siliului Operativ pentru Securitate Ciberneti-

cã ºi a Centrului Naþional de Rãspuns la Inci-
dente de Securitate Ciberneticã - CERT-RO
ºi planul de activitate pentru anul urmãtor.

La ºedinþã s-a discutat ºi despre activita-
tea CSAT de anul trecut ºi alte subiecte de
interes pentru securitatea naþionalã.

Onþanu: Am avut o discuþie
“cinstitã” cu Dragnea

Preºedintele interimar al UNPR, Neculai Onþanu, a
declarat ieri cã UNPR nu va susþine votul în douã

tururi la alegerile locale ºi a explicat cã a avut o întâl-
nire cu Liviu Dragnea, iar concluzia acesteia este

faptul cã protocolul funcþioneazã.

cadrul unui protocol de colabo-
rare, un protocol care, zicem noi,
cã merge bine, înþelegerile sunt
bune la nivel parlamentar, grupu-
rile noastre parlamentare colabo-
reazã bine cu grupurile parlamen-
tare ale PSD, aºa cum ne-am an-
gajat de la bun început în cadrul
acestui protocol de colaborare”,
a mai spus Onþanu.

Onþanu a þinut sã precizeze
cã, în ciuda relaþiei consolidate
cu PSD, la nivelul Capitalei,
UNPR va merge independent de
PSD în alegerile locale. ”Noi vom
anunþa candidatul UNPR la pri-
mãria Capitalei în douã sãptãmâni
(...) La nivel de sector, joi vom
avea o primã hotãrâre cu pro-
punerile de candidaþi pentru pri-
mãriile de sector, urmând ca ele
sã fie validate într-o ºedinþã a
BPN”, a mai spus Onþanu.

Ministerul Educaþiei: Am pus
la dispoziþia DNA documente privind

admiterea studenþilor strãini
Ministerul Educaþiei a pus la dispoziþia procurorilor

DNA documente privind admiterea studenþilor strãini
la Universitatea de Medicinã ºi Farmacie ,,Grigore T.
Popa” din Iaºi, pentru anul în curs, dar ºi corespon-

denþa cu mai multe universitãþi, informeazã ministerul
marþi, într-un comunicat.

Procurorii DNA au fãcut, ieri,
percheziþii la Universitatea de Me-
dicinã ºi Farmacie din Iaºi ºi la se-
diul altor trei instituþii publice, au
declarat pentru MEDIAFAX sur-
se judiciare, fiind vizate infracþi-
uni care ar fi fost comise în cur-
sul anului 2015.

Serviciul Teritorial Iaºi efectu-
eazã cercetãri într-o cauzã penalã
ce vizeazã suspiciuni privind sã-
vârºirea unor infracþiuni asimilate
celor de corupþie, comise în cur-
sul anului 2015, se aratã într-un
comunicat de presã. “În cursul
zilei de 15 martie 2016, ca urma-
re a obþinerii autorizãrilor legale de
la instanþa competentã, sunt efec-
tuate percheziþii domiciliare în 5
locaþii situate în municipiile: Bu-
cureºti, Iaºi, Cluj ºi Timiºoara, din
care patru sunt sediile unor insti-
tuþii publice”, au anunþat procu-
rorii DNA.
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Câte ceva despre “luna pãdurii”!Câte ceva despre “luna pãdurii”!Câte ceva despre “luna pãdurii”!Câte ceva despre “luna pãdurii”!Câte ceva despre “luna pãdurii”!
MIRCEA CANÞÃR

Nu ºtim dacã este de zâmbit
sau de încruntat, amintind cã, de
ieri 15 martie, pâna la 15 aprilie
a.c., ne aflãm în ceea ce se nu-
meºte “luna pãdurii”, unul din
evenimentele silvice ºi ecologice
importante, sau poftim de luat în
seamã, cum ne recomandã legea.
Datând de pe la 1901, când Spiru
Haret, pe atunci ministru al Cul-
telor ºi Instrucþiunii Publice a in-
stituit “Sãrbãtoarea sãdirii arbo-
retului”. Care, prin îndemnul ma-
relui cãrturar, avea menirea sã
potenþeze participarea, îndeosebi
a tinerilor din învãþãmântul de toate
gradele, la ample acþiuni de împã-
duriri, întreþinerea plantaþiilor tine-
re ºi a pepinierelor. Despre aºa
ceva nu mai este recomandabil a
se discuta în prezent. Când la Pa-
ris în 1991, la cel de-al zecelea
Congres Forestier Mondial s-a
conturat conceptul de dezvol-

tare durabilã a pãdurilor, ºi s-a
admis cã gestionarea durabilã în-
seamnã de fapt tãierea planifica-
tã a arborilor, în funcþie de starea
pãdurii ºi de capacitatea de refa-
cere, am realizat cã, de fapt, aºa
ceva ne recomandase academi-
cianul Constantin C. Giurescu în
“Istoria pãdurii româneºti -
din cele mai vechi timpuri pânã
astãzi” (Ed. Ceres - 1975), când
spunea cã “prima condiþie, con-
diþie esenþialã, este ca tãierile
anuale sã nu depãºeascã sub
nici un motiv capacitatea de
creºtere anualã a pãdurii. A
continua ceea ce se practicã de
un secol ºi un sfert încoace, în-
seamnã a reduce patrimoniul
forestier, cu fiecare an”. În fine,
a doua condiþie enunþatã de ma-
rele istoric era “reîmpãdurirea
tuturor terenurilor pe care se
aflã pãduri în exploatare, pre-

cum ºi terenuri degradate,
devenite neproductive, tocmai
pentru cã nu s-a aplicat la timp
împãdurirea”. Codul Silvic ac-
tual (Legea 46/2008 actualizatã,
modificatã ºi completatã, republi-
catã la 12 august 2015) insereazã
cã “luna plantãrii arborilor se
organizeazã cu participarea
consiliilor judeþene, a prefec-
turilor, a primãriilor, a inspec-
toratelor ºcolare teritoriale, a
unitãþilor militare precum ºi
altor instituþii cu caracter pu-
blic”. Asta menþioneazã Legea
46/2008, actualizatã, modificatã,
republicatã (art. 81 al. 2). În rea-
litate totul rãmâne pe hârtie, literã
moartã. Nu avem cunoºtiinþã de
vreo acþiune de voluntariat, pre-
conizatã în acest sens. Cu cele
90.000 de ha de pãduri ale sale,
Doljul reuºeºte de la o vreme sã-
ºi conserve fondul forestier, prin

aportul personalului silvic din ca-
drul celor 9 ocoale silvice, dar ºi
al jandarmilor. Anual autoritatea
publicã judeþeanã care rãspunde
de silviculturã, prezintã raportul
stãrii pãdurilor reprezentantului
guvernului în teritoriu. Mare lucru
nu se reuºeºte prin acest demers,
dar el prilejuieºte, totuºi o formã
de dialog. 70 de ha ar trebui îm-
pãdurite în aceastã primãvarã,
pentru care existã pregãtit tere-
nul, asigurat necesarul de puieþi din
speciile pretabile din propriile pe-
piniere, pe alte 195 de ha urmând
a fi fãcute completãri, ne spune
ing. Silviu Nuþã, de la Direcþia Sil-
vicã Dolj, un silvicultor cu vocaþie
ºi experienþã, dintr-o familie de
silvicultori. Constantin C. Giures-
cu, istoricul pomenit, nu îºi imagi-
na, în ruptul capului, când scria
“Istoria pãdurii româneºti -
din cele mai vechi timpuri pânã

astãzi”, cu evoluþia ºi rolul ei pe
multiple planuri, cã vor veni vre-
muri în care gangsterii îºi vor face
de cap, promovând sistemul
“ras”. Remedii existã, încã sunt
posibile, deºi în prea multe locuri
dezastrul a avut loc. Nu o sã ne
referim la ceea ce exprimã ex-
pres legea în vigoare, ci o sã fa-
cem referiri la necesitatea refa-
cerii perdelelor de protecþie din
toate locurile unde ele au fost de-
friºate, la o manierã iraþionalã. ªi
ceea ce a fãcut deja, notabil
exemplu, Mihai Anghel, de la Ce-
realcom, de o parte ºi de alta, a
Drumului Judeþean 561, ce tra-
verseazã localitatea, este dintr-o
necesitate acutã. Pãdurea în-
seamnã pentru noi, nu numai o
mare bogãþie, ci ºi un puternic
rezervor de sãnãtate, ºi cum ne
spun înþelepþii ºi o parte a fiinþei
noastre sufleteºti.

Legea antifumat, pentru prevenirea ºi com-
baterea efectelor consumului produselor din
tutun interzice fumatul în toate spaþiile publi-
ce închise, spaþiile închise de la locul de mun-
cã, mijloacele de transport în comun, locurile
de joacã pentru copii, în unitãþile de învãþã-
mânt ºi în cele destinate protecþiei ºi asisten-
þei copilului. Singura excepþie va fi reprezen-
tatã de celulele deþinuþilor din penitenciarele
de maximã siguranþã.

Potrivit legii, fumatul este permis numai
în camere special amenajate, exclusiv în
zona de tranzit a aeroporturilor internaþio-
nale, cu respectarea urmãtoarelor condiþii:
sã nu fie spaþiu de trecere sau de acces în
spaþii publice închise, sã fie dotate cu sis-
teme de ventilaþie funcþionale care sã asi-
gure eliminarea fumului din tutun, cu pre-
siune negativã, sã fie dotate cu scrumiere
ºi extinctoare ºi amenajate în conformita-
te cu prevederile legale în vigoare privind
prevenirea ºi stingerea incendiilor ºi sã fie
marcate la loc vizibil cu indicatoare: „Ca-
merã pentru fumat”, „Loc pentru fumat”.

Amenzile ajung pânã la 15.000 de lei
Legea interzice ºi comercializarea pro-

duselor din tutun în unitãþile sanitare ºi cele
de învãþãmânt, de stat ºi private, precum
ºi vânzarea la bucatã a þigaretelor, þigãrilor
de foi ºi cigarillos. Nerespectarea preve-
derilor legii antifumat de cãtre persoanele

Legea antifumat va intra de mâine în vigoare. Fumatul va fi interzis
în cluburi, baruri, restaurante, în taxiuri, instituþii de învãþãmânt,
spitale, precum ºi la locurile de joacã pentru copii indiferent dacã

acestea sunt în aer liber sau în spaþiu închis.

fizice se sancþioneazã cu amendã contra-
venþionalã de la 100 lei la 500 lei, iar ne-
respectarea de cãtre persoanele juridice a
prevederilor legii se sancþioneazã cu amen-
dã contravenþionalã de 5.000 lei la prima
abatere, cu amendã contravenþionalã de
10.000 lei ºi cu sancþiunea complementarã
de suspendare a activitãþii
pânã la remedierea situaþiei
care a dus la suspendarea
activitãþii, la a doua abatere.
Sãvârºirea unei noi contra-
venþii la prevãzutã de legea
antifumat se sancþioneazã cu
amendã contravenþionalã de
15.000 lei ºi cu sancþiunea
complementarã de închidere
a unitãþii. „Prezenta lege (…)
are ca scop protejarea sãnã-
tãþii persoanelor fumãtoare ºi
nefumãtoare de efectele dã-
unãtoare ale fumatului, pre-
venirea rãspândirii fumatului
în rândul minorilor ºi asigu-
rarea unui nivel adecvat al
calitãþii vieþii populaþiei din România”, pre-
vede Legea nr. 15/2016.

Zilnic, se fumeazã
o sutã de milioane de þigãri

În România, 89 de oameni mor în fieca-
re zi din cauza fumatului, echivalentul a 4

oameni pe orã. Asta înseamnã cã la fieca-
re 15 minute, un român moare din aceast
cauzã. Cancerul pulmonar provoacã cele
mai multe decese în rândul bãrbaþilor ºi este
a treia afecþiune necruþãtoare în rândul fe-
meilor. În cele mai multe cazuri, consumul
de tutun este cel mai important factor de
risc pentru cancerul de plãmâni. Aproape
80 la sutã din cancerele pulmonare se fac
prin expunere la fumat ºi 20 la sutã din
cauza poluãrii.

Zilnic, se fumeazã o sutã de milioane de
þigãri, iar aproximativ 85% dintre pacienþii
cu cancer bronhopulmonar sunt fumãtori.
Totodatã, studiile aratã cã 89% dintre fu-
mãtorii din þara noastrã ºi-ar dori sã redu-
cã numãrul þigãrilor sau sã renunþe com-
plet la fumat. Organizaþia Mondialã a Sã-

nãtãþii estima cã circa 31 la sutã din popu-
laþia României fuma în mod curent în 2010
(aproximativ 5.773.800 persoane), iar stu-
diul GATS 2011 documenta o prevalenþã
de 26,7 la sutã a celor ce fumau zilnic.
OMS apreciazã cã în 2025 încã va fuma
circa 23 la sutã din populaþia României
(aproximativ 4,055 milioane de persoane),
cu condiþia ca eforturile privind controlul
asupra tutunului sã nu slãbeascã.

Cele mai recente statistici aratã cã
aproximativ 41 la sutã
dintre români ºi aproxi-
mativ 22 la sutã dintre
românce fumeazã.
Rata cea mai ridicatã de
fumãtori se înregistra în
grupul de vârstã 25-39
ani, atât la bãrbaþi cât ºi
la femei. În dinamica
primului deceniu 2000,
numãrul persoanelor ce
fumau curent a scãzut
îmbucurãtor de la 6,99
milioane de persoane în
2000 la 5,77 milioane în
2010. La orizontul 2025,
OMS estimeazã conti-
nuarea scãderii pânã la

circa 4,05 milioane persoane. În privinþa
fumatului zilnic, cifrele sunt 5,92 milioane
fumãtori în 2000 ºi 4,89 milioane în 2010.
În urmãtoarea decadã se estimeazã con-
tinuarea scãderii pânã la circa 3,39 mili-
oane în 2025.

RADU ILICEANU
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Judecãtorii Tribunalului Dolj
au decis, la termenul de luni, 14
martie a.c., sã amâne procesul
traficanþilor de droguri prinºi cu
peste 20.000 de comprimate in-
terzise. Astfel, pentru audierea
martorilor din rechizitoriu, in-
stanþa a acordat termen la data
de 28 martie a.c.

Reamintim cã, pe 15 septem-
brie 2015 s-a înregistrat pe ro-
lul Tribunalului Dolj dosarul în
care trei bãrbaþi ºi o femeie –
Constantin Ghinea, Marian Bi-
baºcu, Marian Dragu ºi Roxana
Liliana Vasile – au fost trimiºi în

Reprezentanþii IPJ Dolj au anun-
þat cã, poliþiºtii Secþiei Nr. 7 Poliþie
Ruralã Pleniþa ºi procurorii Parche-
tului de pe lângã Judecãtoria Bãi-
leºti, au reþinut, în cursul zilei de
luni, 14 martie a.c., în baza ordo-
nanþei emise de procurorul de caz,
pentru 24 de ore, un tânãr de 23
de ani din Pleniþa suspectat de co-
miterea infracþiunilor de ºantaj ºi
distrugere. În urma anchetei des-
fãºurate, oamenii legii au stabilit
faptul cã, sâmbãtã seara, în jurul

Tânãr arestat pentru ºantaj ºi distrugere
Un tânãr de 23 de ani, din comuna doljeanã Pleniþa,

a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în cursul
zilei de ieri, fiind acuzat de ºantaj ºi distrugere. El i-a
cerut 500 de lei unui consãtean, un minor în vârstã de
17 ani, ca sã nu-l „toarne” la Poliþie, pentru cã îl
vãzuse la volan, deºi nu are permis de conducere.
Mai mult, tânãrul a vandalizat autoturismului altui
localnic, care a încercat sã-i ia apãrarea minorului.

orei 23.30, Ionuþ Mîrtan, de 23 de
ani, din Pleniþa, l-a ameninþat pe
Alin M., de 17 ani, din aceeaºi lo-
calitate, cã îl  va denunþa organe-
lor de poliþie pentru sãvârºirea in-
fracþiunii de conducere fãrã per-
mis, dacã nu îi va remite suma de
500 lei. Ca sã nu se aleagã cu do-
sar penal, tânãrul de 17 ani i-a dat
lui Mîrtan suma de 400 lei pentru
a nu-l denunþa. În plus, în aceeaºi
searã, Ionuþ Mîrtan a distrus gea-
mul portierei din faþã a unui auto-

turism Cielo, aparþinându-i lui Io-
nuþ Mãtuºoiu, de 21 de ani, tot din
comuna Pleniþa, creând un preju-
diciu de 200 lei. Acest lucru s-a
petrecut, mai spun poliþiºtii, pen-
tru cã Mãtuºoiu a îndrãznit sã-i ia
apãrarea minorului, apostrofându-
l pe Mîrtan cã i-a cerut bani.

„În urma probatoriului admi-
nistrat, anchetatorii au pus în
miºcare acþiunea penalã pentru
comiterea infracþiunilor de ºantaj
ºi distrugere faþã de tânãrul de 23
de ani, care a fost reþinut pentru
24 de ore ºi introdus în arestul IPJ
Dolj. În cursul zilei de astãzi (n.r.-
ieri) a fost prezentat Judecãtoriei
Bãileºti cu propunere de arestare
preventivã, propunere admisã de
instanþã care a emis pe numele in-
culpatului mandat de arestare pe
o perioadã de 30 de zile”, ne-a
declarat purtãtorul de cuvânt al IPJ
Dolj, subcomisar Alin Apostol.

Procesul vânzãtorilor de comprimate cu efecteProcesul vânzãtorilor de comprimate cu efecteProcesul vânzãtorilor de comprimate cu efecteProcesul vânzãtorilor de comprimate cu efecteProcesul vânzãtorilor de comprimate cu efecte
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Magistraþii Tribunalului Dolj au amânat,
luni, procesul celor patru persoane, trei bãr-
baþi ºi o femeie, cea din urmã datã în urmã-
rire internaþionalã întrucât a fost arestatã în
lipsã, membri ai unei grupãri de traficanþi de
droguri de risc ºi mare risc destructurate la
începutul lunii iunie 2015. Instanþa a stabilit

termen pe 28 martie a.c., pentru audierea
martorilor din dosar. Oamenii legii au con-
fiscat în urma descinderilor din iunie peste
20.000 de comprimate cu droguri de risc ºi
mare risc pe care inculpaþii le procurau de la
depozite ºi farmacii ºi le comercializau cu
precãdere în þãrile scandinave.

judecatã de procurorii DIICOT
– Serviciul Teritorial Craiova
pentru constituire de grup in-
fracþional organizat ºi trafic de
droguri de risc ºi mare risc.
Roxana Liliana Vasile a fost tri-
misã în judecatã în lipsã, pe nu-
mele ei fiind emis un mandat de
arestare preventivã în data de 15
iulie 2015, în baza cãruia a fost
datã în urmãrire internaþionalã.
Peste 200.000 de comprimate
confiscate în urma acþiunii

Acþiunea de destructurare a
grupãrii de traficanþi de compri-

mate cu efecte psihoactive a de-
marat pe 4 iunie 2015, când po-
liþiºtii Brigãzii de Combatere a
Criminalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova, cu sprijinul poliþiºtilor
de combatere a criminalitãþii or-
ganizate din Bucureºti, Vâlcea ºi
Gorj, au surprins în flagrant de-
lict doi bãrbaþi, de 40, respectiv
60 de ani, - Constantin Ghinea
ºi Marian Bibaºcu -, în timp ce
încercau sã vândã 10.500 de
comprimate cu droguri de risc
ºi 480 de comprimate de droguri
de mare risc. Imediat dupã prin-
derea în flagrant a celor doi, în

baza informaþiilor deþinute, oa-
menii legii au efectuat, simultan,
12 percheziþii domiciliare pe raza
judeþelor Gorj, Vâlcea ºi a mu-
nicipiului Bucureºti ocazie cu
care au fost gãsite ºi ridicate
9.036 de  comprimate cu droguri
de r isc precum ºi  suma de
9.000 de lei ºi 890 de euro. În
plus, un alt bãrbat, Marian Dra-
gu, a fost ridicat în urma des-
cinderilor, toþi trei fiind duºi la
sediul DIICOT – Serviciul Teri-
torial Craiova pentru audieri, pe
numele lor fiind emise ordonan-
þe de reþinere pentru 24 de ore.-
 „La data de 05.06.2015, pro-
curorii  Direcþiei de Investigare
a Infracþiunilor de Criminalita-
te Organizatã ºi Terorism – Ser-
viciul Teritorial Craiova au dis-
pus reþinerea pentru o perioadã
de 24 de ore a inculpaþilor Ghi-
nea Constantin, Bibaºcu Mari-
an ºi Dragu Marian precum ºi
propunerea de arestare preven-
tivã faþã de inculpata Vasile
Roxana Liliana, pentru sãvâr-
ºirea infracþiunilor de constituire
a unui grup infracþional orga-
nizat ºi trafic de droguri de
risc ºi mare risc”, au comunicat
procurorii DIICOT, la momen-
tul respectiv, femeia nefiind gã-

sitã la descinderi.
Anchetatorii au stabilit în

urma cercetãrilor cã „în pe-
rioada 2014-2015 membrii gru-
pului infracþional organizat  au
procurat ilegal  medicamente cu
efecte psihoactive, de la depo-
zite ºi farmacii din Bucureºti ºi
din judeþele Gorj ºi Vâlcea. Ul-
terior, drogurile de risc erau
transportate ºi comercializate
 în Norvegia ºi alte þãri din
zona scandinavã”. Pe 5 iunie
2015, Ghinea Constantin, Bi-
baºcu Marian ºi Dragu Marian
au fost prezentaþi Tribunalului
Dolj cu propunere de arestare
preventivã pentru o perioadã de
30 de zile, propunere admisã de
judecãtori, care au dispus în-
carcerarea celor trei. Acþiunea
a desfãºuratã cu sprijinul ofiþe-
rilor de poliþie judiciarã din ca-
drul Brigãzilor de Combaterea a
Criminalitãþii Organizate Bucu-
reºti ºi Craiova ºi Serviciilor de
Combatere a Criminalitãþii Or-
ganizate Gorj ºi Vâlcea.  Supor-
tul de specialitate a fost asigu-
rat de cãtre Serviciul Român de
Informaþii ºi Direcþia Operaþi-
uni Speciale, acþiunea benefici-
ind ºi de sprijinul Inspectoratu-
lui Judeþean de Jandarmi Dolj.
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Vladimir Putin nu se dezminte. Bun ju-
cãtor de ºah, într-o tradiþie glorioasã a aces-
tui sport în care antrenamentul ºi inteligen-
þa sunt asociate cu mutarea neaºteptatã, el
a anunþat în dimineaþa de ieri retragerea
contingentelor sale militare din Siria, ope-
raþiune pe care agenþiile de presã au ºi con-
firmat-o imediat de la faþa locului. Chiar ºi
„parþialã”, cum s-a recunoscut, e dificil de
anticipat amploarea, ca ºi statutul de ordin
strategic, al acestei retrageri. Ministerul de
resort de la Moscova indica, imediat dupã
anunþ, cã vor rãmâne active baza aerianã
de la Hmeymim ºi cea navalã de la Tartus,
care, dupã mutarea sistemelor antiaeriene
cu bateriile de rachete S-400, cele douã
baze conservate în Siria vor fi dotate cu
tehnicile de apãrare cele mai performante
pentru a bloca ameninþãrile din partea Isis.

Nu lipsesc voci, diplomatice ºi jurnaliste,
care amintesc un moment similar, cel fãcut
de fostul preºedinte american George W.
Bush, la 1 mai 2003, care de pe portavionul
Abraham Lincoln anunþa sfârºitul rãzboiului
din Irak ºi când, de fapt, confruntãrile ce-
au urmat au condus la cele mai mari pier-
deri de vieþi în rândul militarilor ºi al civili-

lor. Ca sã nu mai spunem cã, de fapt, rãz-
boiul continuã ºi azi.

Prin urmare, cât de veridicã – sincerita-
tea n-are cine ºtie ce preþ în diplomaþie –
este sintagma atribuitã lui Putin de misiune
îndeplinitã. Fireºte cã în parte e adevãratã,
dacã e privitã într-o perspectivã a liniilor stra-
tegice de geopoliticã în Orientul Mijlociu
urmãrite de cele douã mari puteri, SUA ºi
Rusia. Va fi contând, neîndoielnic, ºi slãbi-
rea economiei ruseºti prin prãbuºirea preþu-
lui hidrocarburilor, cu consecinþe majore în
rândul populaþiei ºi temperarea visului Þa-
rului de la Kremlin de a-ºi moderniza forþele
armate la standardele competitorilor sãi. Cu
toate acestea, aºa cum anticipa un articol al
unui seite american încã din decembrie tre-
cut, sub titlul „Siria în crizã”, planul puti-
nian pare într-adevãr îndeplinit, fiindcã a vizat
în primul rând sã-i consimtã lui Assad capa-
citatea de a menþine sub control ferm a unui
teritoriu aºa-zis util, adicã partea occidenta-
lã din jurul Damascului de la graniþa cu Li-

banul pânã la coasta de la Latakia, prezer-
vând astfel ºi baza navalã rusã de la Tartus
în eventualitatea fragmentãrii þãrii.

Iar dacã acesta a fost obiectivul maxim
urmãrit de Moscova, atunci formula de mi-
siune îndeplinitã e perfect verificabilã.

Întrebarea dacã pacea putinianã va ºi dura
ne retrimite la precedentul Bush, însã cert e
cã liderul rus nu se dezminte, probând, în
cazul de faþã, cel puþin un adevãr axiomatic:
e uºor de intrat într-un rãzboi, dar mult mai
greu sã ieºi din el la momentul just. Iar mo-
mentul pare just, de vreme ce la Geneva s-
au reluat negocierile, cãrora nu puþini le
acordã un mare credit de succes. Un suc-
ces, sugereazã surse apropiate negociatori-
lor, care însã va consimþi tocmai o fragmen-
tare a teritoriului sirian, scopul principal fi-
ind acela al zdrobirii „visului Isis” de creare
a unui mare stat islamist.

Se adevereºte ºi în acest caz cã dictonul
cu repetarea istoriei e deplin legitimat, fiind-
cã unii analiºti evocã, în context, evenimen-

tele de acum o sutã de ani când, la finalul
Primului Rãzboi Mondial, prãbuºirea Impe-
riului Otoman a avut la bazã acordul britani-
co-francez semnat de Mark Sykes ºi de
François Georges-Picot, în mai 1916, când
au apãrut cele câteva state în zonã. Aceiaºi
analiºti nu exclud ca negocierile sã vizeze,
deocamdatã subsidiar, ºi alte teritorii statale
din zonã, Irakul ºi cu siguranþã Libia, invo-
când, desigur, tot ca punct de referinþã, pe-
ricolul pe care-l reprezintã autoproclamatul
Califat islamic.

ªi iatã cum, pe deasupra disensiunilor
afiºate în prim-plan, puternicii Lumii de
azi par sã urmeze cãi de înþelegere pe care
muritorii de rând nu le vor vedea decât
dupã decretarea lor ca… misiuni îndepli-
nite. Cum altfel sã înþelegem recunoaºte-
rile lui Obama, despre care scriam într-un
numãr precedent al ziarului, cu privire la
eºecul intervenþiei în Libia ºi, încã mai
important, refuzul administraþiei sale de a
interveni în Siria?

Încã o mutare a lui Putin:
misiune îndeplinitã…misiune îndeplinitã…misiune îndeplinitã…misiune îndeplinitã…misiune îndeplinitã…

ªeful administraþiei doljene a
întreprins ieri o vizitã la Aeropor-
tul Internaþional Craiova, precizând
cã ritmul de pe ºantier este foarte
bun iar progresele sunt viabile.
„Constructorul de la aeroport a
abordat una dintre ultimele com-
ponente majore ale investiþiei, ast-
fel cã, în prezent, se lucreazã cu
toatã forþa la realizarea structurii
din beton a noii platforme pentru
îmbarcare. Ne-am bucurat sã con-
statãm cã ritmul de pe ºantier este
unul bun, iar progresele - vizibile.
Echipa care executã lucrarea are
ºi avantajul unui utilaj complex ºi
performant, de mare capacitate,
capabil sã aºeze ºi sã compacteze
o mare cantitate de beton pe orã.
Este un aspect important, datã fi-
ind dimensiunea acestei etape a
proiectului, pentru cã, de la puþin
peste 8.000 de metri pãtraþi, cât
mãsoarã actuala platformã, care a
fost deja reabilitatã, trebuie sã ajun-
gem la o suprafaþã aproape triplã.

Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj :

„Ritmul de pe ºantier„Ritmul de pe ºantier„Ritmul de pe ºantier„Ritmul de pe ºantier„Ritmul de pe ºantier
este unul bun”este unul bun”este unul bun”este unul bun”este unul bun”

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, a inspec-
tat, ieri dupã-amiazã, lucrãrile derulate la Aeroportul Internaþio-
nal Craiova în cadrul proiectului cu finanþare europeanã în valoa-
re de peste 24 de milioane de euro, apreciind cã demersul pentru
reabilitarea infrastructurii de miºcare se apropie de finalizare.

Proiectul „Reabilitarea infras-
tructurii de miºcare a Aeroportu-
lui Craiova“, cu o valoare totalã
de 24,4 milioane de euro, finan-
þat în cadrul Programului Opera-
þional Sectorial Transport 2007-
2013, a presupus realizarea lucrã-
rilor de reparaþii la structura de
beton, asfaltarea pistei de ateriza-
re-decolare, reabilitarea ºi lãrgirea
cãii de rulare la o lãþime de 25 me-
tri, renovarea ºi extinderea platfor-
mei de îmbarcare-debarcare, mo-
dernizarea instalaþiei de balizaj ºi
construirea unui post de transfor-
mare, precum ºi realizarea unui
nou sistem de canalizare.

În felul acesta, aeroportul va dis-
pune de 8 locuri pentru staþiona-
rea aeronavelor, faþã de 2, câte sunt
în prezent, o mãsurã necesarã,
luând în considerare evoluþia trafi-
cului de pasageri ºi creºterea nu-
mãrului de operatori aerieni”, a
subliniat Ion Prioteasa.

Piesa de rezistenþã a demersului
nostru rãmâne reabilitarea

pistei de aterizare
Preºedintele Consiliului Judeþean

Dolj a mai spus cã în paralel, se
desfãºoarã conform graficului ºi
lucrãrile pe care le presupune in-
stalarea noului sistem de balizaj,
un alt aspect care ne va permite sã
oferim condiþii mai bune de zbor
pe Aeroportul Internaþional Craio-
va. ”Desigur, piesa de rezistenþã a
demersului nostru rãmâne reabili-
tarea pistei de aterizare, pe care am
reuºit sã o ducem la bun sfârºit
anul trecut, într-un timp record, ºi

avem satisfacþia cã reacþiile pe care
le-am primit pânã în prezent în
ceea ce priveºte aceastã compo-
nentã a investiþiei au fost pozitive.
În urma acestei vizite, pot spune
cã lucrãrile de la aeroport au intrat
în linie dreaptã, estimându-se cã
întreg proiectul va fi dus la bun
sfârºit în termenul asumat de cã-
tre constructor prin contract“, a
declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.

MARGA BULUGEAN
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Imediat cu începutul noului an,
sãrbãtorile au lãsat sã vinã, ca un
adevãrat genocid financiar, goluri
tot mai mari în bugetele familiilor
din Craiova ºi nu numai. Odatã cu
afiºarea listelor de platã a cheltu-
ielilor la întreþinere, proprietarii s-
au trezit cu sume ce depãºeau, în
mare parte, chiar ºi salariul lunar.

Chiar la doi paºi de Primãrie,
în blocul Romarta ABC, scara B,
erau afiºate, ieri, sumele datora-
te pentru luna decembrie. La un
apartament în care locuiesc douã
persoane s-au calculat sume to-
tale de platã cuprinse între 419
ºi 515 lei. De precizat cã, valoa-
rea energiei termice reprezenta
cel mai mare procent din factu-

rã, respectiv la un total de 419
lei, cãldura era de 331 lei; la 454
lei, agentul termic – 317 lei; iar
la 515 lei total facturã – 379 lei
consum de cãldurã. Oamenii nu-
ºi explicã nivelul atât de ridicat
faþã de lunile anterioare, când au
plãtit mai puþin.
ªoc ºi groazã
în Brazda lui Novac

Unul dintre cele mai selecte
cartiere ale Craiovei, Brazda lui
Novac, este pe cât de liniºtit, pe
atât de arzãtor la buzunare. La
blocul D7, sc. 1 s-a afiºat între-
þinerea pe luna ianuarie. ªoc ºi
groazã. Pentru o singurã persoa-
nã, la o suprafaþã de doar 39 metri
pãtraþi, cheltuielile de întreþinere
sunt de 353 de lei. Pentru ace-
eaºi suprafaþã, dar la douã per-
soane ºi cu microcentralã, între-
þinerea calculatã este de 130 de
lei. Efortul financiar al locatari-
lor este atât de mare, încât restan-
þa totalã a scãrii de bloc vorbeºte
de la sine: 4.030 lei.

Tot în Brazdã, la blocul 37A,
sc.1, al Asociaþiei de Proprietari nr.
16, listele pe ianuarie erau sfidã-
toare. Un apartament de 43 de mp,

Factura pe ianuarie ofileºte ºi ghioceiiFactura pe ianuarie ofileºte ºi ghioceiiFactura pe ianuarie ofileºte ºi ghioceiiFactura pe ianuarie ofileºte ºi ghioceiiFactura pe ianuarie ofileºte ºi ghioceii
Facturile la întreþinere pe luna ianuarie i-

au luat prin surprindere pe craioveni. Veri-
ficãrile fãcute de noi în toate cartierele mu-
nicipiului au arãtat cã sumele precizate la
platã sunt de la 400 de lei în sus, chiar ºi
pentru o garsonierã. Cheltuielile de întreþi-
nere au ajuns pânã acolo încât echivaleazã
cu un salariu. Rãspunsul Termoficãrii este

unul cinic: a fost cel mai frig, în luna ianua-
rie. O altã explicaþie ne-a fost datã ºi pentru
sumele restante, care apar la mai toate scã-
rile de bloc. „Sunt multe persoane în necu-
noºtiinþã de carte sau, pur ºi simplu, prost
sfãtuite, care au considerat cã, sumele
restante li se prescriu”, a argumentat admi-
nistratorul special al SC Termo SRL.

în care locuieºte o persoanã ridicã
costuri de 759 lei, din care 598 lei
reprezintã numai cãldura. În acest
caz, persoana respectivã beneficia-
zã de o subvenþie de 227 lei, dar
tot îi rãmâne mult de platã. În ace-
laºi bloc, o familie de douã per-
soane, pentru aceeaºi suprafaþã va
plãti 504 lei, din care 240 de lei
pentru cãldurã. Suma maximã cal-
culatã pentru întreþinere, aici, îi
revine unei familii de douã persoa-
ne, ce are în dreptul numelui o ci-
frã ameþitoare – 610 lei.  Pe aceas-
tã scarã de bloc, restanþele totale
se ridicã la 14.725 lei.

Nici cei din garsonierele de la
G-uri nu sunt mai fericiþi. Aici pen-
tru o suprafaþa de doar 24 metri

pãtraþi, o persoanã are de achitat
305 lei. ªi consumul de apã rece ºi
caldã este în limitele fireºti, res-
pectiv de 4 cu 4 metri cubi.
Stupoare în Lãpuº ºi 1 Mai

Facturile la întreþinere sunt la fel
de mari ºi în cartierul Lãpuº. La
bl. S5, sc.1, al Asociaþiei de pro-
prietari nr. 9, o persoanã ce lo-
cuieºte într-un apartament de 56
de metri pãtraþi plãteºte pentru luna
ianuarie 510 lei, din care 386 lei
reprezintã numai cãldura. La un
apartament mai mare, 76 mp, o
persoanã datoreazã 524 de lei chel-
tuieli totale, cãldurii revenindu-i 439
lei. ªi aici locatarii au restanþe de
peste 2.800 de lei.

Surprize neplãcute pentru familii
ºi în cartierul 1 Mai. La blocul 36,
sc. 1 al Asociaþiei de proprietari 2A
s-a afiºat întreþinerea aferentã lu-
nii ianuarie. Oamenii au citit de douã
ori fiindcã nu le venea sã creadã
vãzând sumele. O persoanã care
locuieºte într-un apartament de
77,15 metri pãtraþi are cheltuieli de
întreþinere de 659 de lei. Cãldura a
costat cel mai mult, în acest caz,
508 lei. Pentru o suprafaþa mai
micã, de 60 mp, o persoanã figu-

reazã cu 499 lei, din care tabelul
aratã cã suma de 409 lei este nu-
mai pentru consumul de cãldurã.
Calcule inutile
cu microcentrala

Cine ar fi crezut cã montarea
unei microcentrale de apartament
este o afacere rentabilã pe timp de
iarnã, care ar aduce economii la
bugetul familiei, este contrazis de
cifrele afiºate în acest bloc. Con-
cret, patru persoane care locuiesc
într-un apartament de 77,15 metri
pãtraþi încãlzit cu o astfel de sur-
sã, li s-a calculat ºi lor suma de
230 de lei cu titlu de cheltuieli co-
mune. Dacã mai adaugãm ºi fac-
tura la gaze, totalul întreþinerii echi-
valeazã cu un salariu. Aºa cum era
ºi firesc, facturile mari fac sã în-
tâlnim ºi aici restanþe totale de peste
3.500 de lei.

Tot în apropiere, la blocul 30,
sc. 2, al aceleaºi asociaþii, pentru
o suprafaþã de 81 metri pãtraþi,
douã persoane trebuie sã ducã la
casierie pentru luna ianuarie suma
de 526 lei, dintre care 426 lei este
cãldura. Lucrurile se complicã,
dacã în apartament locuiesc trei
persoane, aici, suma fiind de 587
de lei, cãldurã ajungând la 395 lei.
La omul sãrac, nici boii...!

ªi în cel mai mare cartier al Cra-
iovei, întreþinerea le dã bãtãi de cap
oamenilor. Pe luna ianuarie, sume-
le care au fost afiºate la blocul
167B, sc. 1 al Asociaþiei de pro-
prietari nr. 27 din Craioviþa Nouã
au dat frisoane. La doar 44 de
metri pãtraþi, o familie de douã per-
soane trebuie sã achite 305 lei, 190
de lei fiind cãldurã. La trei persoa-
ne, aceeaºi suprafaþã, întreþinerea
a fost calculatã la 426 lei, jumãtate
fiind cãldura – 225 lei. În condiþii
identice de persoane ºi suprafaþã,
cheltuielile de întreþinere ajung la
700 de lei, iar 437 de lei este agen-
tul termic consumat.
Meteorica, ascunsã prin tabele

Curios este faptul cã, pe listele
de platã, alãturi de apã rece, canal
ºi epurare apare, pe aceeaºi ru-
bricã, ºi sintagma apã meteoricã.
Nu este o simplã greºealã, mai
ales cã în dreptul sãu este trecutã
o sumã. Prin urmare locatarii se
întreabã, dacã nu cumva au fost
taxaþi ºi pentru apa de ploaie care
se scurge pe acoperiºul blocului.
Compania de Apã „Oltenia” ne-a
precizat cã niciun locatar nu mai
trebuie sã plãteascã apa meteori-
cã. „Conform art. 216 alin.4, al
Regulamentului serviciilor de ali-
mentare cu apã ºi de canalizare
asigurate de operatorul regional

CAO, utilizatorii casnici – persoa-
ne fizice ºi asociaþii de proprie-
tari/locatari, cât ºi pentru supra-
feþele utilizate în scop productiv-
comercial cu specific agricol nu
se factureazã apa meteoricã”, se
aratã în rãspunsul oferit redacþiei
noastre de conducerea companiei.
„Au consumat,
trebuie sã plãteascã!”

Facturile mari la întreþinere
sunt explicate de însãºi conduce-
rea SC Termo SRL. Dan Magla,
administratorul special desemnat
de Primãria Craiova, susþine cã
sumele sunt un pic mai mari faþã
de luna decembrie, deoarece ºi
temperaturile din ianuarie au fost
mult mai reci. „Facturile sunt în
conformitate cu consumul. Nici
mai mari, nici mai mici. Sã ne
amintim cã, luna ianuarie a fost
cea mai friguroasã lunã a anului
ºi a trebuit sã mergem la capaci-
tate cu tot sistemul. Asta nu în-
seamnã cã oamenii nu au consu-
mat. Au consumat ºi trebuie sã
plãteascã. Sistemul este acelaºi în
toatã þara. Sunt în alte oraºe oa-
menii care, spre cinstea lor, plã-

tesc facturi incomparabil mai mari
ºi totuºi le plãtesc. Din pãcate, în
Craiova se vrea cãldurã la calitate
de Germania, dar la preþ de ni-
mic”, a declarat Dan Magla.
Cine nu vrea sã-ºi plãteascã
datoriile?!

Pe de altã parte, conducerea
Termoficãrii admite existenþa
restanþelor din partea populaþiei. Un
mare procent din datoriile existen-
te, acum, în asociaþiile de proprie-
tari ar fi cauzate, susþine Magla,
de anunþarea falimentului. „Tam-
tam-ul fãcut la acel moment, cu o
voioºie sadicã, precum cã fosta
regie a intrat în insolvenþã ºi ur-
meazã sã ajungã în faliment a fã-
cut ca mulþi sã nu-ºi mai plãteascã
datoriile. Sunt multe persoane în
necunoºtiinþã de carte sau, pur ºi
simplu, prost sfãtuite care au con-
siderat cã sumele restante li se pre-
scriu. ªi în caz de faliment, lichi-
datorul judiciar desemnat de instan-
þã trebuie sã recupereze banii. Ope-
raþiunea asta nu se încheie nicio-
datã ºi, din pãcate, acest meci s-a
pus pe seama Termoficãrii”, ne-a
mai spus Dan Magla.

Când Martie pune „cadourile” la avizierul scãrii
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Evenimentul a reunit lideri ºi
membri ai parlamentelor din nume-
roase state, oficiali guvernamentali,
reprezentanþi ai organizaþiilor ºi
asociaþiilor internaþionale ºi euro-
pene importante în materia apãrã-
rii drepturilor omului ºi a luptei îm-
potriva antisemitismului, magis-
traþi, experþi ºi cercetãtori de la in-
stitute ºi universitãþi prestigioase.
Conferinþa Parlamentarã Internaþi-
onalã pentru Combaterea Antisemi-
tismului reprezintã o oportunitate
valoroasã de a împãrtãºi cunoºtin-
þe ºi bune practici privind comba-
terea antisemitismului, rasismului
ºi tuturor celorlalte forme de ma-
nifestare a intoleranþei, de a realiza
un schimb de opinii coerent, ofe-
rind noi perspective de abordare a
unei provocãri comune importan-
te – antisemitismul, a declarat pre-
ºedintele Camerei Deputaþilor.

În cadrul sesiunilor plenare ale
Conferinþei au fost dezbãtute teme
de larg interes, printre care se nu-
mãrã: discursul de urã promovat
prin internet ºi posibile abordãri
europene, exemple ºi bune prac-
tici de combatere a antisemitismu-
lui în comunitãþile musulmane, an-

Conferinþa Parlamentarã InternaþionalãConferinþa Parlamentarã InternaþionalãConferinþa Parlamentarã InternaþionalãConferinþa Parlamentarã InternaþionalãConferinþa Parlamentarã Internaþionalã
pentru Combaterea Antisemitismului, de la Berlinpentru Combaterea Antisemitismului, de la Berlinpentru Combaterea Antisemitismului, de la Berlinpentru Combaterea Antisemitismului, de la Berlinpentru Combaterea Antisemitismului, de la Berlin

Preºedintele Camerei Deputaþilor, Valeriu Zgo-
nea, a participat la Conferinþa Parlamentarã In-
ternaþionalã pentru Combaterea Antisemitismu-
lui, organizatã de Ministerul Federal German al
Afacerilor Externe, Bundestag ºi Coaliþia Inter-
parlamentarã pentru Combaterea Antisemitismu-
lui (ICCA), care s-a desfãºurat timp de douã zile,

în perioada 14-15 martie 2016, la Berlin. La lu-
crãrile Conferinþei sunt prezenþi ºi Frans Tim-
mermans, prim-vicepreºedinte al Comisiei Euro-
pene ºi Comisar European, Angela Merkel, can-
celarul federal al Germaniei, Norbert Lammert,
preºedintele Bundestag-ului, Irina Bokova, direc-
tor general al UNESCO.

 Ordonanþa a fost adoptatã de
Executiv, vineri, într-o ºedinþã spe-
cialã, dupã ce a fost avizatã de
CSAT. Ministrul Justiþiei, Raluca
Prunã, a declarat  atunci cã, prin
OUG privind interceptãrile adopta-
tã de Guvern, SRI va fi abilitat sã
facã acte de cercetare penalã spe-
cialã în cazuri de securitate naþio-
nalã ºi terorism. Ministrul Justiþiei
a precizat cã OUG modificã Legea

Decizia CCR...cam confuzãDecizia CCR...cam confuzãDecizia CCR...cam confuzãDecizia CCR...cam confuzãDecizia CCR...cam confuzã
 Decizia Curþii Constituþiona-

le a României (CCR) referitoa-
re la neconstituþionalitatea dis-
poziþiilor privind efectuarea su-
pravegherii tehnice de “alte or-
gane specializate ale statului” a
fost publicatã, luni searã, în Mo-
nitorul Oficial. Este vorba de
decizia care interzice SRI sã
facã interceptãri la cererea pro-
curorului. Decizia CCR este de-
finitivã ºi general obligatorie. În
aceeaºi zi a fost publicatã ºi Or-
donanþa Guvernului prin care
SRI va fi abilitat sã facã acte de
cercetare penalã specialã în ca-
zuri de securitate naþionalã ºi
terorism. Decizia CCR însã naº-
te controverse, toate fiind lega-
te de punctul 36, pagina 16.

nr.14/1992 privind organizarea ºi
funcþionarea Serviciului Roman de
Informaþii (SRI) astfel încât pentru
relaþia cu furnizorii de comunicaþii
electronice destinate publicului,
Centrul Naþional de Interceptare a
Comunicaþiilor are rolul de a obþi-
ne, prelucra ºi stoca informatii în
privinþa securitãþii naþionale. Dupã
publicarea celor douã documente,
au apãrut în media o serie de dez-
bateri, dar ºi de controverse.

 Curtea Constituþionalã a reþinut
cã „în multe din statele Uniunii
Europene, dispoziþiile Codurilor de
procedurã penalã, atunci când re-
glementeazã activitatea de suprave-
ghere operativã ºi de punere în exe-
cutare a acesteia, o fac prin norme
clare ºi previzibile ºi vizeazã doar
organele judiciare. În acest sens,

susþine CCR, la punctul 36 al moti-
vãrii, codurile naþionale de proce-
durã penalã prevãd, în mod expres,
cã activitatea de supraveghere teh-
nicã este înfãptuitã de judecãtorul
de instrucþie, de organele de urmã-
rie penalã ºi organe ale poliþiei....”

Referiri interesante la colabora-
rea organelor judiciare cu
serviciile de informaþii interne
din statele UE

 Jurnalista Sorina Matei, bine
documentatã, susþine pe bloggul
personal cã motivarea celor ºapte
judecãtori ai Curþii Constituþionale
( n.r doi din cei nouã judecãtori fã-
când opinie separatã) conþine „erori
indicate toate expres la punctul 36,
pagina 16, din decizia nr. 51 din 16
Februarie 2016 ce prezintã exem-
ple din codurile de procedurã pena-
lã europene” referitoare la activita-
tea ºi punerea în executare a supra-
vegherii tehnice. „Un articol indi-
cat de Curtea Constituþionalã în
Codul de Procedurã Penalã al Ger-

maniei nu existã, un capitol indi-
cat de Curtea Constituþionalã ca
exemplu în Codul de Procedurã
Penalã a Suediei nu se referã de
fapt la executarea supravegherii
tehnice, secþiunea indicatã tot ca
model de urmat din Codul de Pro-
cedurã Penalã al Slovaciei se refe-
rã la martori iar alte articole din
codurile de procedurã penalã ale
Cehiei ºi Luxemburgului sunt ºi ele
greºite. Unul se referã la reþinerea/
deschiderea unui pachet/ transport
iar celãlalt la operaþiunile de infil-
trare fãcute în investigaþiile pena-
le, nicidecum la acþiunile de pune-
re în executare a supravegherii teh-
nice. Alte articole indicate de cei 7
judecãtorii constituþionaliºti drept
mostre în motivare fac referire chiar
ºi la colaborarea organelor judicia-
re cu serviciile de informaþii interne
din statele respective”, susþine jur-
nalista pe bloggul personal, unde de
altfel posteazã ºi legile.

În Suedia lucrurile stau altfel...
 De exemplu, motivarea deciziei

Curþii Constituþionale nr. 51 din 16
Februarie 2016, la pagina 16, în 
paragraful 36 prezintã drept exem-
plul Suediei – „Capitolul 23 ºi Ca-
pitolul 27 din Codul de procedurã
penalã al Suediei”, indicat expres
de judecãtorii Curþii Constituþiona-
le. Numai cã respectivul Capitol 23,
din Codul de Procedurã Penalã al
Suediei, susþine jurnalista, nu se re-
ferã la metodele de punere în exe-
cutare a supravegherii tehnice . Iar
Capitolul 27 din Codul de Procedu-
rã Penalã al Suediei, atunci când
vorbeºte despre punerea în execu-
tare a mandatelor de supraveghe-
re, face trimitere la The Telecom-
munication Act. „The Telecommu-
nication Act ºi Radiocommunication
Act, înlocuite în 2003 în Suedia de
Electronic Communication Act, în-
 articolele 8, 10 a, 16 c ºi 22 face ºi
el referire la legea privind colecta-
rea datelor electronice ºi comuni-
caþiilor în serviciile de law enfor-
cement intelligence”, subliniazã jur-
nlista. ªi exemplele în acest sens
continuã pe blogg-ul sãu.

tisemitismul în fotbal, rãspunsuri
parlamentare, guvernamentale ºi
legale la antisemitism.

“Rãspunsuri oficiale ºi
guvernamentale la antisemitism”

Nivelul dezbaterilor a evidenþiat
necesitatea reconsiderãrii perspec-
tivei adoptate în faþa provocãrilor
actuale, reprezentate de noi forme
de intoleranþã ºi antisemitism, a ris-
curilor ºi vulnerabilitãþilor existen-
te în întreaga lume.  În intervenþia
sa, Valeriu Zgonea a amintit etape-
le cruciale parcurse de statele eu-
ropene în vederea atingerii obiec-
tivelor comune privind asigurarea,
prin eforturi concentrate, a unui
mediu general eliberat de spectrul
antisemitismului, rasismului ºi a
oricãrei forme de urã ºi intoleran-
þã. ”Lupta eficientã împotriva ra-
sismului, xenofobiei, antisemitis-
mului ºi intoleranþei implicã o abor-
dare susþinutã ºi cuprinzãtoare.
Avem nevoie de eforturi coordo-
nate, de la nivel parlamentar, gu-
vernamental, al autoritãþilor locale
pânã la cetãþeanul însuºi. Toate
formele ºi manifestãrile de rasism

ºi xenofobie sunt incompatibile cu
valorile pe care s-a construit ºi se
sprijinã Uniunea Europeanã. Este
imperativ ca parlamentele, guver-
nele, organizaþiile internaþionale ºi
societãþile civile din întreaga lume
sã adopte o politicã de “toleranþã
zero” faþã de aceste fenomene gra-
ve”, a spus Valeriu Zgonea.

România a preluat preºedinþia
Alianþei Internaþionale pentru
Memoria Holocaustului (IHRA)

În urmã cu o sãptãmânã, Ro-
mânia a preluat preºedinþia Alianþei
Internaþionale pentru Memoria
Holocaustului (IHRA), organizaþie
interguvernamentalã ce numãrã 31
de state membre, al cãrei principal
obiectiv este de a încuraja activi-
tãþi legate de promovarea educa-
þiei, comemorãrii ºi cercetãrii Ho-
locaustului, precum ºi de a asigu-
ra sprijinul politic necesar în vede-
rea materializãrii acestora. În con-
text, preºedintele Camerei Depu-
taþilor a prezentat, la Conferinþa de
la Berlin, prioritãþile preºedinþiei
române a Alianþei Internaþionale
pentru Memoria Holocaustului
(IHRA): colaborarea cu media ºi
social media pentru promovarea
cunoaºterii Holocaustului, dar ºi
pentru combaterea negãrii Holo-
caustului, antisemitismului, rasis-
mului, extremismului, discriminã-
rii ºi xenofobiei; consolidarea edu-
caþiei în domeniul Holocaustului în
statele membre ºi observatoare ale
organizaþiei ºi promovarea cerce-
tãrii academice în domeniul Holo-
caustului. ”Preluarea ºi exercitarea

preºedinþiei organizaþiei IHRA re-
flectã angajamentul puternic al Ro-
mâniei faþã de asumarea propriului
trecut, al onorãrii memoriei victi-
melor Holocaustului ºi lupta împo-
triva manifestãrilor xenofobe ºi

antisemite, precum ºi dorinþa Ro-
mâniei de a crea un model regional
în ceea ce priveºte consolidarea
educaþiei în rândul tinerilor pe do-
meniile IHRA”, a mai spus Valeriu
Zgonea.
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Acest an, cel puþin din punct de vedere legislativ, este ultimul în care copiii care
împlinesc vârsta de ºapte ani, pânã pe 31 august 2016, inclusiv, se pot înscrie în clasa
I, fãrã a trece prin anul pregãtitor. În acest sens, Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj
a acþionat în direcþia cerutã ºi a avut ºi rezultate. Astfel, deºi numãrul este foarte
mic, la nivel naþional, al celor înscriºi în prima clasã a învãþãmântului preuniversi-
tar, comparativ cu anii precedenþi, judeþul Dolj este pe locul al II-lea în þarã, în ceea
ce priveºte admiterea în aceastã formã de învãþãmânt.

La nivel naþional s-a observat o scãdere a
numãrului celor care au fost înscriºi în cla-
sa I, fãrã a trece prin clasa pregãtitoare. Este,
de fapt, ultimul an când, cel puþin aºa spune
legislaþia, este posibil acest lucru. Conform
datelor centralizate de cãtre Ministerul Edu-
caþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice, sunt
486 de cereri, la nivel naþional, cu mult mai
puþine faþã de anul precedent, când au fost
aproximativ 2.000. Judeþul Dolj este pe lo-
cul doi în þarã, în ceea ce priveºte înscrie-

rea ºi aprobarea.

S-a mers pe procedurã
În perioada 22-28 februarie, s-a

mers, în Dolj, conform proceduri-
lor legale, pe înscrierea copiilor care
împlinesc vârsta de ºapte ani, pânã
pe 31 august, inclusiv, în clasa I,
fãrã a trece prin clasa pregãtitoare.
„La nivelul judeþului Dolj, s-au înre-
gistrat 32 de solicitãri, care au fost
trimise, de cãtre unitãþile ºcolare,
spre avizare Inspectoratului ªcolar
Judeþean. Trei dintre ele au fost
respinse, copiii fiind redirecþionaþi

spre învãþãmântul preºcolar,  astfel cã au
rãmas 29 de locuri aprobate, lista fiind apro-
batã de cãtre Ministerul Educaþiei Naþionale
ºi Cercetãrii ªtiinþifice ºi transmisã pe data
de 10 martie  ”, a declarat prof.  Coca Tan-
ciu, inspector pentru învãþãmântul primar,
în cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj. La nivel naþional, judeþul nostru se aflã
pe locul II, dupã Caraº-Severin, care are 38
de elevi înscriºi ºi aprobaþi.

CRISTI PÃTRU

Sindicatele din învãþãmânt
nu sunt de acord cu tãierea

voucherelor de vacanþã
Cadrele didactice se

aratã nemulþumite de, cel
puþin pânã acum, de im-
posibilitatea de a intra în
posesia voucherelor des-
tinate vacanþei. Deocam-
datã, nu se întrevãd acþi-
uni de protest stradale,
dar au început demersuri
pentru punerea în aplica-
re a normativelor în vi-
goare. Legea nr. 94/2014
valideazã O.U.G nr.8/
2009, care prevede acor-
darea unor vouchere pen-
tru angajaþi, destinate
vacanþei, indiferent de
forma de proprietate: stat, privat, bugetar. Cu
toate acestea, un alt act , adoptat în decem-
brie trecut, interzice acordarea acestor drep-
turi cãtre bugetari. „Cred cã este o gravã gre-
ºealã a Guvernului, Ordonanþa din decembrie
2015, prin care bugetarii nu mai primesc vou-
cherele. Este ceva de neimaginat. Cadrele di-
dactice vin ºi întreabã ce este de fãcut ºi au
dreptate. Este o lege valodatã ºi, mai mult de
atât, validã, care nu poate fi eludatã. Prin acor-
darea tichetelor, poate câºtiga ºi turismul ro-
mânesc, deoarece foarte mulþi ºi-ar face va-
canþele în þarã. Deocamdatã, am luat legãtura

cu toate Federaþiile sindicale ºi vom vedea ce
avem de fãcut. Nu se pune problema protes-
telor de stradã, cel puþin în acest moment,
deoarece nu credem cã mai pot fi viabile.
Repet, vorbim la prezent. În altã ordine de
idei, ar fi foarte bine ca Legea ce prevede
statutul de autoritate publicã pentru cadrele
didactice, deja aprobat de cãtre Senat, sã de-
vinã statutar, dar, aici, Camera Deputaþilor este
for decizional”, a precizat prof. Constantin
Lungulescu, preºedinte al Filialei Dolj a Fe-
deraþiei „Spiru Haret” .

CRISTI PÃTRU

Cosmin Seleºi, Aurelian Temi-
ºan, Tania Popa, Doina Botiº, Anca
Sigartãu, Alexandra Velniciuc, Co-
rina Dãnilã, Manuela Cara, Moni-
ca Davidescu ºi Ozana Barabancea
vin la Craiova sã prezinte „Un alt-
fel de cabaret”. Spectacolul va avea
loc miercuri, 23 martie, de la ora
20.00, pe scena Teatrului Naþional
„Marin Sorescu”. Încã mai gãsiþi
bilete la Agenþia instituþiei, la pre-
þurile de 80 ºi 100 lei.

Piesa aduce în prim plan o po-
veste ce pare desprinsã din realita-
tea contemporanã. Acþiunea se pe-
trece într-un mic teatru, al cãrui
colectiv actoricesc se luptã pentru
a  prelungi existenþa instituþiei, lan-
sând un nou spectacol – un amplu
cabaret. Directorul teatrului (Mr
Tom – Aurelian Temiºan) face un
împrumut, de la un investitor (Cos-
min Seleºi), ca sã susþinã noul pro-

„Un altfel de cabaret”
la Craiova, cu Anca Sigartãu

ºi Aurelian Temiºan
iect ºi sã demonstre-
ze astfel cã teatrul
poate sã subziste, cu
marile vedete pe care
le are. Însã tocmai
de la acest aºa-zis
partener de afaceri se
naºte intriga: finanþa-
torul îºi doreºte ca
spectacolul sã eºue-
ze pentru a putea
transforma teatrul
într-un club de
noapte, cu ºi pentru
bãrbaþi. Publicul e cel
care va decide ce va
merge mai departe ºi
cui îi va da creditul
sãu. 

«Acþiunea se des-
fãºoarã pe douã planuri, într-o ma-
nierã de abordare implementatã
pentru prima oarã pe o scenã din
România: spectatorii vor putea ur-
mãri personajele atât „în luminile
rampei” – prin ceea ce vede de
obicei publicul, adicã spectacolul
în sine, construit din replici, cân-
tece ºi momente coregrafice. Însã
perspectiva nu se opreºte aici:
printr-o abordare regizoralã ºi sce-
nograficã inovatoare, cei prezenþi
vor putea arunca o privire ºi în
culise, acolo unde spectatorii nu au
acces în mod obiºnuit. Astfel, ei
vor deveni martorii dilemelor sen-
timentale ale actriþelor, vor cunoaºte
dificultãþile financiare ale unui tea-
tru ºi vor asista la schimbarea cos-
tumelor. Pe scurt, vor vedea ºi viaþa
actorilor din spatele scenei», pre-
cizeazã organizatorii. 

MAGDA BRATU

Masã rotundã cu personalitãþi
în domeniul istoriei

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman” ºi Academia Oa-
menilor de ªtiinþã din România vor
organiza mâine,17 martie, înce-
pând cu ora 10.00, în Sala „Acad.
Dinu C. Giurescu”, masa rotundã
cu tema „Cercetarea istoricã: pre-
zent ºi perspectivã”. La eveniment
ºi-au anunþat participarea persona-
litãþi, profesori ºi cercetãtori, isto-
rici recunoscuþi pe plan naþional ºi
internaþional: Ioan Scurtu, Corne-
liu Mihail Lungu, Gheorghe Sbâr-
nã ºi Dumitru Mazilu.

„Cunoaºterea istoriei este defini-
torie pentru conservarea identitãþii ºi

promovarea valorilor na-
þionale pe plan universal,
pentru formarea unor
cetãþeni responsabili,
conºtienþi de trecutul is-
toric ºi implicaþi activ în
viaþa societãþii. În acest
context, o dezbatere între specialiºti
în domeniu pe marginea cercetãrii
istorice actuale ºi a perspectivelor vii-
toare este esenþialã ºi poate conduce
la stabilirea unor direcþii clare de stu-
diu, pornind de la sursele documen-
tare de arhivã la sursele memorialis-
tice ºi alte mãrturii, în spiritul adevã-
rului istoric. Alegerea Craiovei pen-

tru organizarea unei astfel de dezba-
teri nu este întâmplãtoare, în condi-
þiile în care cercetarea istoricã din
cetatea Bãniei, atât la nivelul mediu-
lui universitar, cât ºi la nivel acade-
mic, s-a impus prin contribuþii isto-
riografice remarcabile”, afirmã prof.
univ. dr. Sorin Liviu Damean, mo-
derator al evenimentului.

MAGDA BRATU

Formaþia de dans a Casei de
Culturã „Traian Demetrescu”,
„Style Dance”, coordonatã de pro-
fesorul voluntar Ana-Maria Traº-
cã, în parteneriat cu ªcoala de Dans
„Dance Beat” din Craiova, a parti-
cipai, la sfârºitul sãptãmânii trecu-
te, la competiþia „Zrenjanin Dan-
ce Open 2016”, organizatã în Ser-
bia. Copiii, cu vârste cuprinse în-
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Formaþia „Style Dance”, premiatã în Serbia
tre 8 ºi 13 ani, au concurat la trei
categorii: duo, trio ºi formaþie.

ªi de aceastã datã micii dansa-
tori s-au întors acasã victorioºi.
Trupa „Style Dance” a obþinut douã
premii I la categoria formaþie, Style
Dance – Avatar ºi Style Dance –
Hip Hop Dance, ºi Premiul Special
al juriului – o invitaþie la competiþia
„Rome Dance Open 2016”.

Înfiinþatã în
anul 2014 de
Casa de Culturã
„Traian Deme-
trescu”, trupa
„Style Dance”,
formatã din 27
de copii, a urcat
pe podium la
competiþiile in-
ternaþionale de
dans „Prague
Dance Open
2015” (Cehia),
„Vienna Dance

Open 2015” (Austria) ºi Concursul
de Dans „Romanian Champion-
ship’s For Artistic Dance’s Open to
the World” (Timiºoara).

MAGDA BRATU
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Poliþia din Carolina de Nord(sud-est) cautã
sã stabileascã dacã Donald Trump - cel mai
bine plasat candidat în alegerile primare în ve-
derea scrutinului prezidenþial din noiembrie -

Miniºtrii de Externe
UE au convenit asupra
a cinci „principii” în relaþia
Uniunii cu Rusia

Miniºtrii de Externe ai statelor
membre ale Uniunii Europene
au convenit în mod unanim
asupra a „cinci principii direc-
toare” ale politicii blocului faþã
de Rusia. Anunþul a fost fãcut de
cãtre Înaltul Reprezentant UE
pentru Politicã Externã Federica
Mogherini, în urma unei
reuniuni cu cei 28 de miniºtri
europeni. În primul rând Rusia
trebuie sã respecte ºi sã imple-
menteze deplin acordurile de la
Minsk, încheiate în februarie
2015, iar Bruxellesul nu va
recunoaºte anexarea „ilegalã”,
în martie 2014, a Peninsulei
ucrainene Crimeea de cãtre
Rusia, a declarat Mogherini.
Consolidarea relaþiilor UE „cu
partenerii noºtri din (Europa de)
Est ºi alþi vecini, inclusiv din
Asia Centralã” ºi independenþa
energeticã a Uniunii reprezintã
totodatã principii. ªefii diploma-
þiilor au recunoscut, de aseme-
nea, necesitatea unui „angaja-
ment selectiv cu Rusia în proble-
me de politicã externã” precum
rãzboiul din Siria ºi lupta
împotriva terorismului, a precizat
Mogherini. „Voinþa unei susþineri
tot mai mari a societãþii civile
ruse” este al cincilea principiu
convenit luni a mai declarat ºefa
diplomaþiei europene.

Liderul ISIS „Omar cecenul”
a murit din cauza rãnilor,
în urma unui atac american

Un lider de rang înalt din
cadrul grupãrii jihadiste Statul
Islamic (ISIS), cunoscut ca
„Omar cecenul”, a murit din
cauza rãnilor pe care le-a suferit
într-un atac aerian american, au
anunþat oficiali de la Pentagon.
Umar al-Shishani, un cecen
nãscut în Georgia, a fost rãnit
grav în urma unui atac aerian
care a vizat pe 4 martie un convoi
în care se afla, în nordul Siriei, ºi
a fost transportat la un spital din
Rakka. „Credem cã a murit
ulterior din cauza rãnilor”, a
declarat cãpitanul Jeff Davis din
cadrul Marinei americane (US
Navy), un purtãtor de cuvânt al
Pentagonului. Oficiali din cadrul
Pentagonului au declarat, de
asemenea, pentru CNN cã al-
Shishani a murit din cauza
rãnilor. Observatorul Sirian
pentru Drepturile Omului
declara duminicã pentru AFP cã
al-Shishani se afla „în moarte
clinicã” de mai multe zile,
conectat la un aparat de ventila-
þie. Al-Shishani - numele de
rãzboinic al lui Tarhan Batiraº-
vili - a fãcut parte din cadrul
forþelor georgiene de elitã din
Pankisi Gorge, s-a alãturat ISIS
în 2012 ºi a fost considerat unul
dintre cei mai abili comandanþi
ai grupãrii jihadiste. El se afla
pe lista Departamentului de Stat
american cu cei mai cãutaþi
teroriºti, iar pe capul exista o
recompensã în valoare de cinci
milioane de dolari.

Primul grup de avioane de rãzboi a pãrãsit
baza aerianã rusã din Siria, a anunþat ieri Mi-
nisterul rus al Apãrãrii. Aceastã retragere are
loc dupã ce preºedintele rus Vladimir Putin a
anunþat luni seara cã Rusia îºi retrage cea mai
mare parte a forþelor din Siria, inclusiv unele
aeronave. Ministerul apãrãrii a anunþat cã un
prim grup a pãrãsit Siria, inclusiv un numãr
nespecificat de avioane de tip Su-34. Ministe-

rul Apãrãrii a anunþat cã un prim grup a pãrã-
sit Siria, inclusiv un numãr nespecificat de
avioane de tip Su-34. Aproximativ 1.000 de
membri ai personalului militar rus vor rãmâne
în Siria, a anunþat preºedintele Comisiei pen-
tru Apãrare din cadrul Camerei superioare a
Parlamentului rus. Viktor Ozerov a declarat
pentru Interfax cã el estimeazã cã aproxima-
tiv 1.000 de militari vor rãmâne în Siria, în

cele douã baze ruseºti. Rusia are nevoie de
minimum douã batalioane - 800 de oameni în
total - pentru a proteja cele douã baze, a apre-
ciat el. Forþele ruse vor continua sã efectueze
misiuni de recunoaºtere aerianã, ceea ce im-
plicã rãmânerea în Siria a unor echipaje, iar
specialiºti militari vor continua, la rândul lor,
sã ofere consiliere armatei siriene, a mai de-
clarat Ozerov. Moscova nu a dezvãluit câþi
militari a mobilizat în Siria, unde deþine con-
trolul asupra unei instalaþii navale ºi unei baze
aeriene. Statele Unite estimeazã cã efectivele
ruse în Siria variazã între 3.000 ºi 6.000 de
oameni. Putin a ordonat retragerea celei mai
mari pãrþi a forþelor ruse din Siria luni, dupã
ce Guvernul lui Bashar al-Assad ºi opoziþia au
reluat negocierile de pace, mediate de ONU, la
Geneva. Ministerul rus al Apãrãrii a anunþat
ieri cã personalul rus încãrca echipamente ºi
material la bordul unor avioane de tip cargo ºi
efectua pregãtiri în vederea retragerii, dupã
cinci luni ºi jumãtate de la începerea unei cam-
panii aeriene. Atacurile forþelor aeriene ruse au
permis armatei lui al-Assad sã recucereascã
unele zone-cheie ºi sã-ºi consolideze poziþia
înaintea negocierilor de la Geneva.

Autoritãþile din Macedonia au
trimis înapoi în Grecia aproxima-
tiv 1.500 de imigranþi ºi refugiaþi
care au traversat luni graniþa pen-
tru a ajunge în aceastã þarã, a in-
format un poliþist macedonean.
Majoritatea imigranþilor, care au
plecat luni din tabãra de la Idomeni,
situatã în nordul Greciei, ºi au oco-
lit un gard ridicat de Macedonia la
graniþa cu statul elen, au fost trans-
portaþi înapoi în cursul zilei de luni
sau în timpul nopþii trecute în ca-
mioane, a spus un oficial. Dimitris
Vitsas, ministrul adjunct al Apãrã-
rii din Grecia, a spus cã nu va con-
firma, dar nici nu va nega aceste
informaþii. Reporteri ºi oficiali aflaþi

O bombã a cauzat o explozie
care a ucis un bãrbat ce conducea
ieri dimineaþã în Berlin, afirmã po-
liþia germanã. Explozia  a avut loc
în jurul orei locale 8.00 (9.00, ora
României), în cartierul Charlotten-
burg (vest), a declarat Carsten
Mueller, adjunctul purtãtorului de
cuvânt al Poliþiei din Berlin. „An-
chetatorii lucreazã în baza ipotezei
potrivit cãreia se afla un dispozitiv
exploziv în interior sau pe vehicul,

la faþa locului au spus cã aceste
persoane au fost debarcate la gra-
niþa greacã ºi cã se aflau imigranþi
de ambele pãrþi ale frontierei din-
tre Grecia ºi Macedonia. Cei 1.500
de imigranþi au mers pe jos timp
de mai multe ore ºi au traversat un
râu pentru a ocoli gardul de la gra-
niþã al Macedoniei. Un al doilea
grup, format din aproximativ 600
de imigranþi, a fost împiedicat, luni,
sã ajungã pe teritoriul Macedoniei
din Grecia. Comisarul european
pentru Migraþie, Dimitris Avramo-
poulos, avea programatã în cursul
zilei de ieri o vizitã la aceastã tabã-
rã de refugiaþi, unde se aflã cel
puþin 12.000 de persoane.

care a provocat explozia”, a decla-
rat Mueller. Ei încercau sã stabi-
leascã identitatea bãrbatului ºi nu
puteau oferi imediat informaþii de-
spre vehicul, a adãugat purtãtorul
de cuvânt. Într-o fotografie postatã
de cãtre Poliþia din Berlin pe Twit-
ter se poate vedea un autoturism
break argintiu, marca Volkswagen
Passat, avariat pe o stradã, cu gea-
murile spulberate de suflul explo-
ziei ºi tamponat în partea din faþã.

a incitat la violenþã într-un miting în timpul
cãruia un manifestant de culoare a fost lovit
de cãtre un militant alb. „Continuãm sã exa-
minãm toate circumstanþele, inclusiv orice cap

de acuzare suplimentar
împotriva lui John
McGraw, inclusiv posi-
bilitatea ca atitudinea
domnului Trump sau
campania domnului
Trump sã fi atins un
nivel care incitã la re-
voltã ºi inclusiv acþiu-
nile sau inacþiunile co-
legilor noºtri”, a anun-
þat Biroul ºerifului din
comitatul Cumberland.
John McGraw, în vâr-
stã de 78 de ani, a fost
arestat de poliþie joi ºi
inculpat pentru agresi-
une, ultraj ºi tulburarea

ordinii publice, dupã ce l-a lovit cu pumpnul
în faþã pe Rakeem Jones, un tânãr afroameri-
can în vârstã de 26 de ani, care a fost escortat
în afara mitingului de la Fayetteville de cãtre
agenþi de securitate. Septuagenarul, care a
declarat mai târziu cã data viitoare „am putea
sã fim nevoiþi sã-l ucidem” pe Jones, urmeazã
sã comparã în faþa justiþiei pe 6 aprilie. Do-
nald Trump este acuzat de cãtre critici cã-ºi
incitã susþinãtorii la violenþã ºi cã alimenteazã
o atmosferã tot mai toxicã la mitinguri ºi în
campanie, în general. Omul de afaceri, la ale
cãrui mitinguri au loc tot mai multe incidente,
ºi-a anulat vineri o adunare într-o universitate
de la Chicago, în urma unor încãierãri între
suþinãtori de-ai sãi ºi manifestanþi, inclusiv
numeroºi afroamericani ºi hispanici. Un mi-
ting a fost întrerupt de cãtre manifestanþi luni,
în Carolina de Nord, dar nu s-au raportat inci-
dente. De aceastã datã, Donald Trump a aº-
teptat ca fiecare perturbare sã se încheie, fãrã
sã toarne gaz pe foc.

Forþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au început
sã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siria
Forþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au început
sã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siria

Forþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au început
sã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siria
Forþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au început
sã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siria

Forþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au început
sã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siria
Forþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au început
sã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siria

Forþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au început
sã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siria
Forþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au început
sã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siria

Forþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au început
sã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siria
Forþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au început
sã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siria

Forþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au început
sã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siria
Forþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au început
sã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siria

Forþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au început
sã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siria
Forþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au început
sã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siria

Forþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au început
sã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siria
Forþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au început
sã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siria
Forþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au începutForþele ruse au început
sã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siriasã se retragã din Siria

Poliþia din Carolina de Nord
ancheteazã o posibilã incitare

la violenþã din partea lui Trump

Poliþia din Carolina de Nord
ancheteazã o posibilã incitare

la violenþã din partea lui Trump

Poliþia din Carolina de Nord
ancheteazã o posibilã incitare

la violenþã din partea lui Trump

Poliþia din Carolina de Nord
ancheteazã o posibilã incitare

la violenþã din partea lui Trump

Poliþia din Carolina de Nord
ancheteazã o posibilã incitare

la violenþã din partea lui Trump

Poliþia din Carolina de Nord
ancheteazã o posibilã incitare

la violenþã din partea lui Trump

Poliþia din Carolina de Nord
ancheteazã o posibilã incitare

la violenþã din partea lui Trump

Poliþia din Carolina de Nord
ancheteazã o posibilã incitare

la violenþã din partea lui Trump

Poliþia din Carolina de Nord
ancheteazã o posibilã incitare

la violenþã din partea lui Trump

Poliþia din Carolina de Nord
ancheteazã o posibilã incitare

la violenþã din partea lui Trump

Poliþia din Carolina de Nord
ancheteazã o posibilã incitare

la violenþã din partea lui Trump

Poliþia din Carolina de Nord
ancheteazã o posibilã incitare

la violenþã din partea lui Trump

Poliþia din Carolina de Nord
ancheteazã o posibilã incitare

la violenþã din partea lui Trump

Poliþia din Carolina de Nord
ancheteazã o posibilã incitare

la violenþã din partea lui Trump

Poliþia din Carolina de Nord
ancheteazã o posibilã incitare

la violenþã din partea lui Trump

Poliþia din Carolina de Nord
ancheteazã o posibilã incitare

la violenþã din partea lui Trump

Poliþia din Carolina de Nord
ancheteazã o posibilã incitare

la violenþã din partea lui Trump

Aproximativ 1.500 de refugiaþi  au fost
trimiºi înapoi din Macedonia în Grecia

O maºinã a explodat la Ber-
lin: Un bãrbat a fost ucis

Aproximativ 1.500 de refugiaþi  au fost
trimiºi înapoi din Macedonia în Grecia

O maºinã a explodat la Ber-
lin: Un bãrbat a fost ucis

Aproximativ 1.500 de refugiaþi  au fost
trimiºi înapoi din Macedonia în Grecia

O maºinã a explodat la Ber-
lin: Un bãrbat a fost ucis

Aproximativ 1.500 de refugiaþi  au fost
trimiºi înapoi din Macedonia în Grecia

O maºinã a explodat la Ber-
lin: Un bãrbat a fost ucis

Aproximativ 1.500 de refugiaþi  au fost
trimiºi înapoi din Macedonia în Grecia

O maºinã a explodat la Ber-
lin: Un bãrbat a fost ucis

Aproximativ 1.500 de refugiaþi  au fost
trimiºi înapoi din Macedonia în Grecia

O maºinã a explodat la Ber-
lin: Un bãrbat a fost ucis

Aproximativ 1.500 de refugiaþi  au fost
trimiºi înapoi din Macedonia în Grecia

O maºinã a explodat la Ber-
lin: Un bãrbat a fost ucis

Aproximativ 1.500 de refugiaþi  au fost
trimiºi înapoi din Macedonia în Grecia

O maºinã a explodat la Ber-
lin: Un bãrbat a fost ucis

Aproximativ 1.500 de refugiaþi  au fost
trimiºi înapoi din Macedonia în Grecia

O maºinã a explodat la Ber-
lin: Un bãrbat a fost ucis



10 / cuvântul libertãþii miercuri, 16 martie 2016programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În mare
parte seninmiercuri, 16 martie - max: 8°C - min: 1°C

$
1 EURO ...........................4,4705 ............. 44705
1 lirã sterlinã................................5,7091....................57901

1 dolar SUA.......................4,0351........40351
1 g AUR (preþ în lei)........160,0561.....1600561

Cursul pieþei valutare din 16 martie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA

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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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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Ascensiunea lui Jupiter

Se difuzeazã la HBO ºi HBO HD,
ora 12:30

La naºterea lui Jupiter Jones (Mila
Kunis), semnele au arãtat cã destinul
ei va fi unul mãreþ. Acum adultã,
Jupiter viseazã la stele, dar este
adusã la realitate de slujba ei de
femeie de serviciu. Numai când
Caine (Channing Tatum), un fost
soldat modificat genetic, ajunge pe
Pãmânt pentru a o gãsi, Jupiter
începe sã întrevadã destinul ce i s-a
hãrãzit: semnãtura ei geneticã o face
urmãtoarea pe lista unei extraordina-
re moºteniri în stare sã readucã
echilibrul în cosmos.

Blestemul 3:
Cheia misterului

Se difuzeazã la PRO Cinema,
ora 22:30

Cum poþi opri un blestem necruþã-
tor? Jake, singurul supravieþuitor al
masacrului din Blestemul 2: Capca-
na, este torturat de viziuni îngrozi-
toare în care apar Kayako ºi Toshio
- terifiantele arãtãri ce i-au acaparat
mintea ºi au dus la internarea sa
într-un spital de psihiatrie. Dr.
Sullivan  este hotãrâtã sã investi-
gheze sursa acestor poveºti sinistre
ºi începe sã exploreze casa lui Jake
din Chicago, unde gãseºte o altã
familie aflatã la un pas sã cadã sub
influenþa necruþãtorului blestem

Eroine de sacrificiu

Se difuzeazã la Antena 1,
ora  01:00

Un grup de condamnate se
oferã voluntare într-o misiune
de salvare a unei femei dintr-o
închisoare cubanezã.
Regia:
Janet Meyers
Cu:
Julie Carmen, Robin Givens
Gen film:
Acþiune

JOI - 17 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 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Interes general
18:00 Lozul cel mare
18:30 O þarã mai bunã
19:00 Mediatorii
19:45 Sport
19:57 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Prim-Plan
22:25 Starea zilei
22:30 Starea naþiei
23:30 Nostalgii
2000, SUA, Dramã
01:15 Exclusiv în România
01:55 Sport
02:05 Telejurnal
02:55 Interes general
03:45 Mediatorii
04:25 Prim-Plan
05:35 Ora regelui
06:25 Teleshopping

TVR 1

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

Adrian Cioroianu
08:20 Mic dejun cu un campion
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 ’’Brâncuºi, sculptorul

luminii’’-140 de ani de la naºtere
09:30 Europa 360°
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 Poveste dupã poveste
21:00 Arte , carte ºi capricii
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 În umbra legii
2005, Canada, Crimã
23:20 5 minute de ºtiinþã
23:30 Interviurile Festivalului

Internaþional George Enescu
00:30 Locuri, oameni ºi comori
01:00 Pescar hoinar
01:30 Arte , carte ºi capricii

TVR 2

07:35 Din greºealã împreunã
09:35 Autopsia extratereºtrilor
11:10 Bãiatul din oglindã
12:30 Ascensiunea lui Jupiter
14:40 Scooby-Doo ºi monstrul

de pe Lunã
16:00 Exodus: Zei ºi regi
18:30 Bucureºti NonStop
20:00 Ebola
20:50 Omul Pasãre sau Virtutea

nesperatã a ignoranþei
22:50 Cazul Deborah Logan
00:20 Chocolate City
01:50 Fata dispãrutã
04:20 Insidious: Capitolul 3

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
20:00 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:00 Atletico Textila
2016, România, Comedie
22:00 Fotbal Europa League:

Manchester United - Liverpool
00:00 ªtirile Pro Tv
00:30 Lista neagrã
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Mister, Thriller
01:30 Vorbeºte lumea (R)
03:00 România, te iubesc!
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)

08:15 La Mãruþã (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Echipa de ºoc (R)
14:00 Prieteni din dragoste (R)
16:00 La bloc
18:15 Divele
20:30 Regele din California
22:30 Blestemul 3: Cheia

misterului
00:30 Regele din California (R)
02:15 Cine A.M.
06:15 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 Next Star

23:30 Un show pãcãtos

01:00 Eroine de sacrificiu

2000, SUA, Acþiune

03:00 Observator (R)

03:45 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 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
23:00 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Îmblânzirea scorpiei (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 Iancu Jianu, haiducul
1981, România, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Istoric
23:00 La TV
2015, Comedie
23:45 Focus din inima României
00:15 Focus Magazin
01:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
02:00 Cronica cârcotaºilor (R)
02:45 Mãrul discordiei (R)
04:45 Adevãrul Live
05:30 La TV (R)
2015, Comedie
06:15 Focus (R)
06:45 Teleshopping

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

Champions League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local

Kombat
20:00 Rezumate UEFA

Champions League
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Fotbal UEFA Europa

League 8-imi
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Dã-i bãtaie! Local

Kombat
03:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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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.

ANUNÞ PUBLIC

Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã
„Zona Metropolitanã Craiova” anunþã publi-
cul interesat cã, joi 24 martie 2016, va avea
loc dezbaterea publicã privind Planul de
Mobilitate Urbanã Durabilã pentru Polul
de Creºtere Craiova.

Planul de Mobilitate Urbanã Durabilã pen-
tru Polul de Creºtere Craiova (parte a proiec-
tului: Planuri de Mobilitate Urbanã Durabilã
pentru Polii de Creºtere din Romania – Lot 2:
Craiova, Iaºi, Ploieºti”), este elaborat de
BERD ºi PTV GROUP – SEARCH COR-
PORATION – TTK, în cadrul contractului
încheiat de BERD ºi MDRAP, finanþat prin
POR 2007 – 2013.

Evenimentul va avea loc în Sala de Con-
siliu a Primãriei Municipiului Craiova,
începând cu ora 14:00.

Varianta finalã a planului poate fi consultatã
pe site-ul Primãriei Municipiului Craiova,
www.primariacraiova.ro sau pe site-ul Zonei Me-
tropolitane Craiova, www.metropolacraiova.ro.

Anunþul tãu!
SC ETI EUROPEAN FOOD IN-

DUSTRIES SA anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii solicitã-
rii de obþinere a autorizaþiei de
mediu privind activitatea de „Fa-
bricarea biscuiþilor ºi piºcoturilor;
fabricarea prãjiturilor ºi a produ-
selor conservate de patiserie, cod
CAEN 1072” ce se desfãºoarã în
Comuna Gherceºti, Sat Gherceºti,
str. Aviatorilor, nr. 10, Parc Indus-
trial Craiova, U1/PIC/EI, Jud. Dolj.
Informaþiile privind potenþialul  im-
pact asupra mediului pot fi consul-
tate la sediul APM Dolj, Craiova, Str.
Petru Rareº, nr. 1, zilnic între 09.00-
14.00. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj pânã
la data de 30.03.2016.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

S.C. 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 SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

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

Staþiunea de Cercetare – Dezvolta-
re Agricolã ªimnic - Craiova cu se-
diul în localitatea Craiova, str. ªosea-
ua Bãlceºti nr. 54, judeþul Dolj, tele-
fon / fax: 0251 / 417.534, scoate la con-
curs un post de economist (speciali-
zare buget - finanþe).

Concursul va avea loc la data de
25.03.2016, ora 10.00, iar dosarele de
concurs se vor depune pânã la data
de 23.03.2016, ora 15.00.

Concursul va depinde: a) selecþia
dosarelor de înscriere; b) probã scrisã;
c) interviu.

Cerinþe: studii superioare economi-
ce, cunoºtinþe de operare pe calcula-
tor; carnet de conducere categoria B.

Acte necesare; cerere de înscriere la
concurs, copie act identitate, copie
acte studii, CV.

Bibliografia se va obþine de la sediul
unitãþii.

Relaþii la telefon: 0251 / 417.534.

OFERTE SERVICIU
Firmã de consul-
tanþã angajeazã ti-
neri absolvenþi cu-
noscãtori de Word,
Excel Powerpoint-
Telefon: 0744/
788.559, cv la e-
mail: idysprojec-
teu@gmail.com.
Angajez vânzãtoa-
re Electroputere
Mall. Telefon:
0771/780.018.

CERERI SERVICIU
Pensionar serios
asigur pazã locuin-
þã contra cazare
indiferent localita-
tea. Telefon: 0748/
313.683.
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat la
un patron cu maºi-
na proprie, marca
Espero. Telefon:
0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la
domiciliu Telefon:
0251/446.535;
0760/071.644.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domici-
liu. Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Bu-
cureºti, ªoseaua
Panduri (vis-a -vis de
Spitalul Clinic Pan-
duri) Telefon: 0741/
072.812.
PARTICULAR,
vând garsonierã 2/8,
G-uri, 32.000 Euro,
negociabil. Telefon:
0741/336.821,
ora17.00.
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APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament 2
camere - parter Ni-
colae Titulescu,
preþ 200.000 lei.
Telefon: 0744/
581.777.
Amaradiei 2 came-
re decomandate
etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentra-
lã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10 -
Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
3 - 4 CAMERE

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

CASE
Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
dependinþe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren
4300 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Casã mare boie-
reascã cu toate uti-
litãþile superîmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0251/418.864.

Vând casã 2 ca-
mere, bucãtãrie,
hol, toate utilitãþi-
le, 400 mp teren,
str. Râului nr. 162.
Telefon: 0760/
958.921; 0737/
128.396.
Casã bãtrânescã
(nelocuibilã) sat
Dobromira, 3700
mp. 25000 lei, ne-
gociabil Telefon:
0744/648.927;
0741/197.391.
Vând casã comu-
na Periºor,  cadas-
tru, teren 2000 mp,
fântânã în curte,
vie, pomi fructiferi +
Anexe, zonã cen-
tralã. Telefon:
0751/035.819;
0730/366.954.
Vând casã nouã
Bordei cu 700 m
teren vie, pomi sau
schimb cu aparta-
ment + diferenþa.
Telefon: 0752/
641.487.
Vând casã boie-
reascã mare - cen-
tral, pretabilã clini-
cã, pensiune, fir-
mã. Telefon: 0741/
219.483.

TERENURI
Vând – sau schimb
teren intravilan
4300 mp la 10 km
de Craiova, cadas-
tru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
VÂND teren îm-
prejmuit zona Sel-
gros, 750 mp, 22
Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.

Vând teren Lot 500
mp Craiova - Cartier
ªimnicu de Jos la
DJ – cadastru. Tele-
fon: 0744/563.823.
Vând terenuri lo-
curi casã la ªosea-
ua Naþionalã Cra-
iova- Bechet, loca-
litatea Secui. Preþ
convenabil. Tele-
fon: 0764/214.269.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000
Euro. Telefon:
0752/641.487.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000
Euro ºi parcelat.
Telefon. 0752/
641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoa-
re roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550.

STRÃINE
Vând auto Vol-
kswagen Golf 4 din
2002, înmatriculat
în România, benzi-
nã. Detalii la tele-
fon: 0768/954.944.

Vând Skoda Oc-
tavia Tour 1.6 ben-
zina, unic proprie-
tar- de nouã, super
întreþinutã, toate
consumabilele
schimbate recent,
fãrã nici un defect.
Telefon: 0766/
632.388.
Vand Seat Leon
1.6. Inmatriculata
RO; - An fabrica-
tie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4;
- Aer Conditionat;
6 airbaguri; - Gea-
muri Electrice; In-
chidere centrali-
zata; ABS; Servo-
directie; Xenon; -
Interior recaro;
Pret 2700 Euro,
negociabil. Relatii
la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând car bãtrâ-
nesc, original, sta-
re foarte bunã, pre-
tabil terase, grãdini.
Telefon: 0729/
033.903.
Vând fotolii vechi
în stare bunã, apa-
rat de radio cu Pi-
ckup, timbre ( cla-
soare). Telefon:
0729/ 684.222.
Vând radio MPT
Sony 4x45w,
USB, telecoman-
dã, în garanþie.
Telefon: 0723/
984.309.Vând 8
jaluzele metalice
(4 gri ºi 4 albe).
Telefon: 0251/
452.233.

Vând maºinã de
gogoºi ineluº,
chiuvetã inox du-
blã pentru Resta-
urant sau Cofetã-
rie tãietor meze-
luri, plitã fast
food, mese inox.
Telefon: 0760/
958.921; 0737/
128.396.
Vând TV color D-
102 cm, cãrucior
handicapat, pat
mecanic, schelã
construcþii, sobã
cãrãmidã comple-
tã, polizor 2500W.
Telefon: 0768/
083.789.
Vând 1 loc de veci
Cimitir Lascãr Ca-
targiu - Craiova.
Telefon: 0728/
964.686.
Vând COMBINÃ
CP.12 ºi LADA
1025 (eventual
subansamble).
Telefon: 0730/
304.591.

Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cãrã-
midã din demolãri.
Telefon: 0722/
943.220.
Vând maºinã de
cusut Ileana, maºi-
nã Singer, casã de
marcat Samsung
pentru firme. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând robot (PLA-
NETARIA) 3 func-
þii marcã germanã,
hainã de piele de
cãprioarã nouã lun-
gã ºi Mouline  pen-
tru cusut goblen.
Telefon: 0752/
236.667.
Vând frigider 320
litri, bocanci, ghete,
pantofi militari noi
piele negru, piese
Dacia noi, calcula-
tor instruire copii
prin televozor, tele-
fon Eboda sigilat,
piei bovinã ºi oaie
vopsite. Telefon:
0735/445.339.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
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Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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 loc de veci
Sineasca douã
gropi suprapuse,
bocanci din piele
mãrimea 43 îmblã-
niþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã cuþite
de ghilotinã noi-
1,15ml preþ 100
lei. Telefon: 0351/
808.490 dupã ora
16.00.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 /
850W, canistre alu-
miniu  20 litri noi,
reductor oxigen
sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoa-
re gaz sobã D 600.
Telefon: 0251/
427.583.
Vând hotã nouã,
mãturã electricã.
Telefon: 0351/
459.314.

Vând bicicletã copiii
cu 3 roþi - 60 lei ne-
gociabil, cãruþ copil
sport - 50 lei. Tele-
fon: 0351/181.202.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
mensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de tri-
cotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând cadru meta-
lic inox nou pentru
handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând calorifer cu
11 elemenþi electric
nou, radiator cu 3
trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.

Calorifere fontã – 10
lei elementul, televi-
zor color Philips 100
lei, bicicletã copii 50
lei, 2 gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând convenabil
sau scimb cu un
calorifer de fontã
folosit un calorifer
de tablã 1,20 / 0,60
nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând loc de veci
cimitirul Sineasca
– Craiova dimen-
siuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon:
0764/271.285.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez duplex P+1
cu 9 camere, cu 1 ha
teren Brãdeºti. Tele-
fon: 0744/530.451.

PARTICULAR,
închiriez garso-
nierã, complet
mobilatã, et. 2,
220 Euro nego-
ciabil. Telefon:
0741/336.821,
ora 17.00.
Ofer cu chirie
apartament 3 ca-
mere, mobilat,
centralã de apar-
tament, zona Ciu-
percã. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0251/510.581.
Închiriez camere
la casã (zona
Brestei). Telefon
0762/484.755;
0351/464.628.
Închiriez aparta-
ment 3 camere
mobilat cu centra-
lã, zona A, Ciu-
percã, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0251/510.581.

Uscãtorie Bloc O
14 str. Spania.
Telefon: 0752/
520.508.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restau-
rant 50 locuri (Pia-
þa Gãrii). Telefon:
0744/629.775.
MATRIMONIALE
Domn, 44 - servici,
permis auto, do-
resc doamnã cu
locuinþã fãrã obli-
gaþii, pentru cãsã-
torie. Telefon:
0764/816.927.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de
Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lu-
crate manual, cu
argint la schimb ºi
manopera/obiect.
Telefon: 0351/
423.493.

PIERDERI
Pierdut legitimaþie
student, carnet stu-
dent ºi carnet cupoa-
ne transport pe nu-
mele COCOLOª
IULIA ANDRA. Se
declarã nule.
CONDOLEANÞE
Colectivul Clinicii
Medicalã II, din
cadrul Spitalului
Clinic Judeþean
de Urgenþã Craio-
va, anunþã ºi de-
plânge trecerea
neaºteptatã  la
cele veºnice a
medicului rezi-
dent Dr. MITOIU
BOGDAN TIBERIU,
suflet ales ºi no-
bil, bun ºi curat,
care a plecat prea
devreme dintre
noi. Sincere con-
doleanþe familiei
îndoliate. Dumne-
zeu sã-l odihneas-
cã în pace, în rân-
dul celor drepþi!
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SCM U Craiova a câºtigat în
maximum de seturi (25-21, 25-21,
14-25, 20-25, 15-12) partida sus-
þinutã, luni, în deplasare, cu ªtiin-
þa Explorãri Baia Mare, luând ast-
fel o opþiune aproape decisivã pen-
tru pãstrarea poziþiei de lider la fi-
nele sezonului regulat, pe care îl
va încheia sâmbãtã, în Bãnie, cu
un joc în compania lui CSM Bu-
cureºti. Fie ºi un nou succes cu
3-2 le-ar asigura alb-albaºtrilor se-
curizarea primului loc, iar dacã va
fi aºa, ºi dacã Arcada Galaþi se va
fi impus asearã la Dej, meci care a
deschis runda finalã, voleibaliºtii
noºtri vor întâlni, în semifinalele
play-off-ului, aceeaºi echipã din
Baia Mare. În schimb, dacã Arca-
da a pierdut, deznodãmântul va fi

VOLEI – DIVIZIA A1 – ETAPA A 21-A

Primul loc la finele sezonului regulat, în mare, asigurat

Craiovenii se impun în derby-ul cu Baia MareCraiovenii se impun în derby-ul cu Baia MareCraiovenii se impun în derby-ul cu Baia MareCraiovenii se impun în derby-ul cu Baia MareCraiovenii se impun în derby-ul cu Baia Mare

Rezultatele complete ale rundei: CS ªtiinþa Explorãri Baia Mare –
SCM U CRAIOVA 2-3, VCM PLS Piatra Neamþ – CS Unirea Dej 3-1,
CS Dinamo Bucureºti – ACS Municipal Zalãu 0-3, CSM Bucureºti –
LMV Tricolorul Ploieºti 3-0, CS Arcada Galaþi – CS “U” Cluj 3-1,
CVM Tomis Constanþa – AS Volei Club Caransebeº 0-3 la “masa ver-
de”, deoarece formaþia dobrogeanã s-a retras din competiþie.

1. CRAIOVA 53 7. Dej 24
2. Zalãu 51 8. CSM Buc. 23
3. Galaþi 47 9. Piatra N. 20
4. Baia Mare 45 10. Dinamo 17
5. Caransebeº 36 11. “U” Cluj 17
6. Ploieºti 30

cunoscut sâmbãtã, când Explorãri
joacã la Caransebeº.

Baia Mare, învinsã ºi în turul
din Bãnie în mod identic, pare
mãcar la o primã vedere un opo-
nent mai accesibil, þinând cont cã
Arcada a eliminat-o recent pe

SCM U în sferturile Cupei Ro-
mâniei, ºi nu oricum, ci cu o du-
blã victorie (3-1 la Galaþi ºi 3-2
la Craiova). Asta dupã ce bãieþii
lui Pascu fãcuserã, la rându-le,
dubla în campionat (3-2 la Cra-
iova ºi 3-0 la Galaþi).

Campioanele Germaniei ºi Ita-
liei se vor bate, în aceastã searã,
pentru un loc în sferturile de fi-
nalã, iar încleºtarea de pa Allianz-
Arena pleacã de la scorul de 2-2.

LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA RETUR

 Rãzboi în Munchen
Bayern – Juventus, astãzi, ora 21:45, Dolce Sport 2

În turul de la Torino, bavarezii
au avut o prestaþie excelentã timp
de aproape o orã, fapt concreti-
zat ºi pe tabela de marcaj, 2-0,
goluri Muller (43) ºi Robben (55),

însã apoi s-au stins ºi Juve a pro-
fitat, remiza fiind consfiinþitã de
reuºitele lui Dybala (63) ºi Stu-
raro (76).

Într-o singurã ocazie s-au aflat
faþã în faþã, într-un eliminatoriu,
cele douã, în sferturi acum trei
ani. Germanii s-au dovedit mai
buni, câºtigând ambele manºe cu
2-0. Alte meciuri s-au disputat în
grupele competiþiei, încheindu-se
astfel: victorii cu 1-0 Juve
(2004), câte un succes cu 2-1
pentru fiecare (2005) ºi un 4-1
la general pentru Bayern (2009)
– deznodãmânt consfiinþit în to-
talitate în capitala Piemontului.

Dacã vine vorba ºi de dublele
cu oponente din þara rivalei, Ba-
yern are un bilanþ negativ, de 3-
6, în timp ce “Bãtrâna Doamnã”
n-a capotat decât de 3 ori din
17 ocazii.

Bayern ºi Juve, una dintre se-
mifinaliste, respectiv finalista de
sezonul trecut, sunt lideri în
campionatele interne ºi ambele
vin dupã victorii: Bayern 5-0 cu
Werder Bremen (Alcantara 2,
Muller 2, Lewandowski), iar
Juve 1-0 cu Sassuolo (Dybala).

Partida din capitala Bavariei
va fi arbitratã de suedezul Jonas
Eriksson.

În cealaltã partidã a zilei
(21:45, Dolce Sport 1), Barce-
lona întâlneºte, pe teren propriu,
pe Arsenal (2-0 în tur, Messi 71,
83 pen.). Rusul Sergei Karasev
va oficia la centru.

Asearã, dupã închiderea edi-
þiei: Atletico Madrid – PSV Ein-
dhoven (în tur 0-0), Manchester
City – Dinamo Kiev (în tur 3-1).

S-au calificat pânã acum:
Wolfsburg – 3-2 (d) ºi 1-0 (a)
cu Gent, Real Madrid – 2-0 (d)
ºi 2-0 (a) cu AS Roma, Paris SG
– 2-1 (a) ºi 2-1 (d) cu Chelsea,
Benfica – 1-0 (a) ºi 2-1 (d) cu
Zenit.

Pugiliºtii de la SCM Craiova au
participat sâmbãtã, 12 martie, la
Piteºti, la o galã amicalã, în vede-
rea participãrii în condiþii cât mai
bune la Cupa României de tineret,
din luna aprilie ºi la Campionatul
Naþional de juniori, din luna mai.
Din totalul de 90 de sportivi,
aproape jumãtate au fost de la
SCM. Craiova.

Cele mai bune evoluþii
le-au avut:

Juniori: Gabriel Dinu (60
kg), Marius Ciungu (60 kg),
Dorel Bolovan (57 kg);

Cadeþi: Daniel Dumitru (54
kg), Alex Mogoºanu (44 kg),
Mario Pascu (57 kg);

Tineret: Alex Frumosu (64
kg), Vidu Junior Miclescu (80
kg);

Feminin:  Cr is t ina  Baran
(46 kg).

În perspectiva Cupei României de tineret ºi a Campionatului Naþional de Juniori,

Pugiliºtii de la SCM continuã
seria jocurilor amicale

Alþi doi pugiliºti au fost la lotul
naþional, Mihai Anghel (60 kg) ºi
Eduard Barbu (57 kg) boxând la
Timiºoara cu sportivi de la cen-
trul de box din Serbia.

Sâmbãtã, 19 martie, pugiliºtii de

la SCM Craiova vor participa la o
nouã galã de box amicalã, de astã
datã în Bãnie, printre adversari
aflându-se cei de la Steaua Bucu-
reºti, Jiul Rovinari, CSM Târgu
Jiu ºi CSM Râmnicu Vâlcea.

DIGI SPORT 2
18:00 – HAND-

BAL (M) – Liga Naþi-
onalã: Dinamo – Poli-
tehnica Timiºoara /
20:00, 5:30 – TENIS
(M) – Turneul de la
Indian Wells, în SUA:
ziua a 7-a.

DIGI SPORT 4
18:30 – VOLEI

(M) – Liga Campioni-
lor: Zenit Kazan – Skra
Belchatow.

DOLCE SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Liga Cam-

pionilor: FC Barcelona – Arsenal /
1:00 – BASCHET NBA: Cleveland
Cavaliers – Dallas Mavericks.

DOLCE SPORT 2
19:30 – HANDBAL (M) – Liga

Campionilor: Wisla Plock – HC
Vardar / 21:45 – FOTBAL – Liga
Campionilor: Bayern Munchen –
Juventus / 4:00 – TENIS (F) –
Turneul de la Indian Wells, în SUA:

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

ziua a 7-a.
EUROSPORT 1
10:45, 12:15 – SCHI ALPIN

(M, F) – Cupa Mondialã, la St
Moritz, în Elveþia / 16:00 – CI-
CLISM – Nokere Koerse, în Bel-
gia.

EUROSPORT 2
18:45, 20:30 – BASCHET (M)

– Eurocupa: Nijni Novgorod –
Strasbourg, Stelmet Zielona Gora
– Gran Canaria.
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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 2 1 0 1 3-1 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. Concordia 2 1 1 0 1-0 13
7. Voluntari 2 0 1 1 1-4 13
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.
Chiajna – „U” Craiova 1-0
A marcat: Giurgiu 10.

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 2 1 0 1 2-2 29
2. Pandurii 2 1 1 0 3-1 28
3. Steaua 2 1 1 0 3-1 26
4. Dinamo 2 0 2 0 1-1 26
5. Viitorul 2 0 1 1 1-3 24
6. ASA 2 0 1 1 0-2 20

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

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

O fazã construitã frumos, fina-
lizatã cu un ºut deviat de Iliev, care
l-a pãcãlit pe Straton, a decis încã
din start meciul dintre Chiajna ºi
Craiova. Mogoºanu declara cã
gazdele nu au cu ce sã-l surprin-
dã, însã reuºita din minutul 10 a
fost suficientã pentru ca oltenii sã
se întoarcã acasã cu mâna goalã.
Truda le fuse zadarnicã în cele 80
de minute rãmase din jocul pe te-
renul sintetic, alb-albaºtrii dove-
dind cã se descurcã mai bine prin
nãmolul de pe „Extensiv”, pe care-
l desfiinþeazã cu orice ocazie. Douã
ºuturi ale lui Ivan ºi tentativele de
a marca ale lui Mãzãrache ºi Zla-
tinski n-au adus egalarea, deºi il-
fovenii au jucat în ultima jumãtate
de orã cu un jucãtor în minus,
deoarece Niasse a comis douã faul-
turi sancþionabile. Mai mult, cãpi-
tanul din sezonul regulat, Cristi
Bãlgrãdean, a fost de netrecut la
întâlnirea cu foºtii colegi, sabotân-
du-le tentativele mai serioase de a
marca ºi sporind regretul plecãrii
sale din Bãnie. „Din fericire pen-
tru mine mi-au priit ambele jocuri
cu fostele mele echipe, Dinamo
ºi Craiova. A fost frumoasã reîn-
tâlnirea cu foºtii colegi de la Cra-
iova. E normal, am petrecut un
an ºi jumãtate acolo cu ei, am
mâncat o pâine împreunã, ºi sunt
niºte bãieþi minunaþi. Eu încerc
sã-mi fac treaba cât mai bine la
orice echipã sunt, acum s-a în-
tâmplat sã apãr bine împotriva
Craiovei” a comentat Cristi Bãl-
grãdean. Astfel, juveþii s-au zbã-
tut degeaba, iar acum distanþa faþã
de un loc retrogradabil este doar
de ºase puncte.

Mogoºanu ºi-a felicitat jucãtorii
Daniel Mogoºanu ºi-a felicitat

jucãtorii, în ciuda eºecului, con-
sierând cã prestaþia acestora a fost
una bunã: „Singurul ºut pe spaþiul
porþii noastre, care de fapt a fost

Adrian Mititelu, fostul patron al FCU Craiova, a
fost citat de Direcþia Naþionalã Anticorupþie, serviciul
teritorial Craiova, fiind suspect pentru savârºirea in-
fracþiunilor de sustragere de sub sechestru ºi înºelã-
ciune. Mititelu este acuzat cã a pãgubit ANAF la trans-
ferul lui Mihai Costea la Steaua Bucureºti. Infracþiu-
nea de sustragere de sub sechestru vizeazã prejudi-
cierea statului român, care instituise sechestru pentru
drepturile federative ale lui Mihai Costea. Infracþiunea
de înºelãciune se referã la prejudicierea clubului Stea-
ua Bucureºti, prin încasarea sumei de transfer, deºi
Costea II a fost legitimat la clubul lui Gigi Becali ca
jucãtor liber de contract, dupã dezafilierea clubului lui
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Infracþiunea vizeazã transferului lui Mihai Costea
la Steaua, în 2011, fiind pãgubite statul român ºi

clubul lui Gigi Becali
Mititelu. Adrian Mititelu a anunþat pe contul sãu de
facebook chiar ieri, în ziua în care a împlinit 48 de
ani, „vizita” la DNA, susþinând totodatã cã este nevi-
novat: „Nu existã nicio faptã penalã sãvârºitã cu oca-
zia acestor tranzacþii (...) Indiferent de obstacolele care
le întalnesc în aceastã luptã a mea împotriva acestei
grupãri criminale cu ramificaþii în toate domeniile im-
portante ale Statului Român, nu voi da înapoi. Vã rog
sã aveþi încredere în nevinovãþia mea!”

Mihai Costea a fost transferat de Mititelu la Steaua
în 2011, pentru suma de 1,1 milioane de euro. Ata-
cantul de 28 de ani evolueazã acum în liga a doua din
Emiratele Arabe Unite, la Al Ittihad Kalba.
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A marcat: Giurgiu 10
Stadion: Concordia, spectatori: 1.000
Concordia: Bãlgrãdean 8 – Feussi 6, Tincu 6, Niasse 4, Odibe 6,

Bucuricã 6 – Giurgiu 7, Obodo 7, Purece 6 (78 Serediuc) 5 – Pena 6
(88 Garcia), Milevski 7 (68 Bãrboianu) 6. Antrenor: Adrian Falub.

Universitatea: Straton 6 – Achim 5 (73 Hergheligiu) 5, Iliev 5,
Acka 6, Dumitraº 5 – Zlatinski 6, Kay 6 (59 Bãluþã) 5 – Ivan 6,
Nuno Rocha 5, Bancu 6 – Mãzãrache 5. Antrenori: Daniel Mogoºa-
nu, Victor Naicu.

Arbitru: Dragoº Istrate 7.
Eliminat: Niasse 63
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ºi deviat, a fost transformat în gol.
Am avut o grãmadã de oportuni-
tãþi de a înscrie, dar nu am reuºit
sã le fructificãm. Partea a doua s-
a desfãºurat în terenul Chiajnei.
Rãmânem cu tristeþea rezultatului.
Mi-am felicitat jucãtorii pentru
meci, dar trebuia sã plecãm cu
punct sau puncte”. Despre Bog-
dan Vãtãjelu ºi Madson, excluºi din
lot pentru întâlnirea cu Chiajna,
Mogoºanu a spus: „Trebuie sã res-
pecte niºte reguli. E o decizie grea,
foarte grea, pe care am luat-o. Mi-
o asum. Eu cred cã un jucator de
echipa naþionalã trebuie sã fie eta-
lon pentru ceilalþi jucãtori”.

Dupã meci, cãpitanul cãpitanul
Universitãþii Craiova, Valentin Iliev,
a declarat: „E normal sã fim supã-
raþi dacã nu am câºtigat. Am avut
mai multe ocazii decât Chiajna, dar
Dumnezeu nu a vrut. A apãrat ºi
Bãlgrãdean câteva. E portar bun.
Am primit gol cu puþin ghinion, dar
asta este. Ne pare rãu ºi mie, ºi
colegilor mei. Trebuie sã reparãm
greºelile pe care le-am facut”. Ni-
cuºor Bancu a adãugat: „Am avut
ocazii, dar se pare cã l-am prins
pe Pufi într-o zi foarte bunã. ªtiam
cã o sã fie greu sã-i dãm gol, pen-
tru cã este un portar foarte bun,

ne pare rãu cã a plecat. Trebuie sã
mergem mai departe ºi sã câºti-
gãm cu Timiºoara. Toatã echipa a
fost de vinã cã am pierdut. Am
vorbit cu Vãtãjelu ºi îi pare foarte
rãu ce s-a întâmplat”.

Antrenorul gazdelor, Adrian Fa-
lub, a declarat despre meciul câº-
tigat contra Craiovei: „Aºteptam
de mult timp victoria asta în cam-
pionat. Erau 12 meciuri de când
nu am câºtigat, practic. ªi aºtep-
tarea a fost mare. Ne-am dorit
mult victoria asta. A devenit dupã
multã suferinþã, dupã un meci nu
foarte strãlucit, pentru cã Univer-
sitatea Craiova ne-a pus în dificul-
tate, a fost echipa care a creat as-
tãzi, care a pasat mai mult, care a
avut o posesie bunã. O echipã
foarte bunã, cu jucãtori tehnici, cu
tehnicã în regim de vitezã, dar
pânã la urmã noi am câºtigat”.

L-au exclus pe unicul reprezen-
tant în echipa campionatului
Site-ul oficial al Ligii Profesio-

niste de Fotbal a publicat cel mai
bun „unsprezece” al sezonului re-
gulat. Unicul reprezentant al ªtiin-
þei în echipa campionatului este
Bogdan Vãtãjelu, care a fost ex-

clus din lot înaintea meciului de la
Chiajna, deoarece s-a încãierat la
un antrenament cu Madson, bra-
zilianul având parte de aceeaºi
sancþiune. Vãtãjelu este caracteri-
zat astfel de cei de la Ligã: „22 de
ani / 25 jocuri / 4 nominalizãri - 4
goluri ºi 1 pasã decisivã – De de-
parte, fundaºul stânga al oltenilor
e cel mai bun român din þarã pe

acest post. Cu patru goluri, e unul
dintre principalii marcatori ai echi-
pei”. Cel mai bun „unsprezece” al
sezonului regulat este: Lung (As-
tra) – Benzar (Viitorul), Hodoro-
gea (Viitorul), Sãpunaru (Pandu-
rii), Vãtãjelu (Craiova) - Stanciu
(Steaua), Budescu (Astra), Cernat
(Viitorul), Rotariu (Dinamo) - Hora
(Pandurii), Tãnase (Viitorul).
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