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Medicii, asistenþii
medicali ºi persona-
lul auxiliar intrã de
astãzi în grevã japo-
nezã ºi vor purta
banderole albe în
semn de nemulþumi-
re faþã de salarii,
timpul de lucru ex-
cesiv, supranormat,
condiþiile de muncã
improprii ºi agresiu-
nile cu care se con-
fruntã personalul
medical. La protes-
tele organizate de
Federaþia „Hipo-
crat” vor participa
peste 7.000 de per-
soane la nivel naþio-
nal. Alãturi de medi-
cii din sistemul pu-
blic de sãnãtate sunt
ºi medicii de familie,
care ºi-au anunþat
solidaritatea, nemul-
þumiþi de noul Con-
tract-cadru 2016-
2017.
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Mai garanteazã cineva
pentru noi, cei din linia întâi?
Apa vândutãApa vândutãApa vândutãApa vândutãApa vândutã
în supermarketuri,în supermarketuri,în supermarketuri,în supermarketuri,în supermarketuri,
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Autoritatea Naþionalã Sanitarã
Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimen-
telor recomandã populaþiei sã acor-
de atenþie modului în care pãstreazã
sau preparã alimentele ºi locurilor de
unde acestea sunt cumpãrate. Sã
cumpere produse alimentare numai
din locuri sau spaþii autorizate sani-
tar veterinar ºi pentru siguranþa ali-
mentelor, pentru cã le oferã garanþia
unor produse sigure, care sunt con-
trolate sanitar-veterinar ºi care sunt
depozitate în condiþii corespunzãtoa-
re de temperaturã ºi igienã.

Barack Obama înBarack Obama înBarack Obama înBarack Obama înBarack Obama în
Cuba: un pariu istoricCuba: un pariu istoricCuba: un pariu istoricCuba: un pariu istoricCuba: un pariu istoric
al preºedinteluial preºedinteluial preºedinteluial preºedinteluial preºedintelui
american!american!american!american!american!

Puþini sunt poate analiºtii scru-
puloºi, care ºi-ar fi imaginat, doar
cu niºte ani în urmã, un asemenea
moment istoric, conferit de vizita
preºedintelui american, Barack
Obama în Cuba – printre ultimele
bastioane ale comunismului –,
dupã peste 5 decenii de îndârjitã
confruntare. ªi totuºi, de ieri, pe
aeroportul “Jose Marti”, din Ha-
vana, Barack Obama a devenit pri-
mul preºedinte american în exer-
ciþiu care pãºeºte pe teritoriul cu-
banez, dupã Calvin Coolidge în
1928, când participase la un sum-
mit pan-american.
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Mircea Ionescu Quintus,
serbat de liberali la 99 de ani
Mircea Ionescu Quintus a fost sãrbãtorit,

vineri seara, la Ploieºti, de membri PNL Pra-
hova, alãturi de co-preºedinþii PNL, Alina
Gorgiu ºi Vasile Blaga, la împlinirea a 99 de
ani, transmite corespondentul MEDIAFAX.
Mircea Ionescu Quintus a declarat cã a fost
sunat de foarte multã lume. Printre cei care
au vrut sã-l felicite s-a numãrat ºi premierul
României, Dacian Cioloº. „Surpriza mare am
avut-o la telefonul domnului Cioloº. Eu îl
cunoºteam cã am fost împreunã acum câþi-
va ani în guvernul Tãriceanu, dar nu-l mai
vãzusem. Nu mã aºteptam. A fost foarte drã-
guþ” a declarat Mircea Ionescu Quintus.
Preºedintele de onoare al PNL a declarat cã
ºi Ion Iliescu l-a sunat pentru a-l felicita. „Mi-
a dat telefon. Eu am uitat, îmi pare rãu, de
ziua lui. A zis aºa: E bine cã în þara aceasta
cele douã mari partide au asemenea preºe-
dinþi de onoare. ªi am zis cã aºa este” a mai
spus liberalul. Preºedintele de onoare al PNL
a mai declarat cã sprijinã formaþiunea politi-
cã din care face parte ºi îºi doreºte ca parti-
dul sã câºtige alegerile locale. „Îmi doresc sã
câºtigãm alegerile, este prima dorinþã. Apoi,
sã continuãm întinerirea pentru cã partidul e
tânãr. Cu un moº ca mine s-a întinerit vã-
zând cã e este bine sã nu fii prea bãtrân,
probabil” a mai spus Quintus. Mircea Io-
nescu Quintus a fost sãrbãtori de colegii de
partid la Sala Sporturilor Olimpina din Plo-
ieºti, înainte de lansarea candidaþilor PNL la
primãriile din judeþ.

Universitãþile organizeazã
programe de pregãtire pentru BAC
Interesul tot mai scãzut manifestat de ti-

nerii liceeni pentru continuarea studiilor a
determinat universitãþile din þarã sã orga-
nizeze programe de pregãtire pentru exa-
menul de bacalaureat în speranþa cã va creº-
te numãrul celor care vor merge la faculta-
te. Potrivit datelor centralizate de Ministe-
rul Educaþiei, anul trecut 66% din absol-
venþii de clasa a XII-a au promovat exame-
nul de bacalaureat, dintre care 73% din pro-
moþia 2014-2015, iar 27% din promoþiile an-
terioare. Numãrul liceenilor care au reuºit sã
promoveze examenul de bacalaureat a scã-
zut în ultimii zece ani cu peste 30%. În 2014,
pentru prima datã din 2011 încoace, siste-
mul de învãþãmânt românesc a reuºit sã pro-
ducã un numãr de absolvenþi de bacalau-
reat peste pragul de 100.000 de persoane.
Dacã universitãþile se plâng de slaba pregã-
tire a celor care ajung la facultate în ultimii
ani, pe piaþa muncii deficitul de “talente” se
adânceºte, deºi mediul corporatist a apelat
în ultimii ani la programe de internship, sta-
gii de practicã plãtite, în urma cãrora tinerii
primesc pânã la 300 de euro lunar.

OUG privind interceptãrile intrã
de luni în procedurã la Senat, PSD
susþinând cã existã îndoieli referi-
toare la constituþionalitatea actului,
în timp ce preºedintele Comisiei ju-
ridice, liberalul Cãtãlin Boboc, spu-
ne cã “România are nevoie de aºa
ceva” pentru cã trãim “într-o zonã
tulbure”.

Biroul Permanent al Senatului ur-
meazã sã stabileascã astãzi un ca-
lendar al dezbaterii OUG privind in-
terceptãrile ºi sã sesizeze comisiile
de specialitate spre avizare ºi raport.
Membrii Comisiei juridice contactaþi
de MEDIAFAX au însã opinii dife-
rite cu privire adoptarea sau respin-
gerea acestei ordonanþe sau referi-
toare la rãmânerea Centrului Naþio-
nal de Interceptare a Comunicaþii-
lor la SRI.

“Guvernul s-a miºcat foarte repede pentru a nu
lãsa nereglementatã o asemenea situaþie. În Parla-
ment vom putea regla toate eventualele scãpãri,
sã le spunem aºa, dacã ele existã. Voi cere în Biroul
Permanent un termen scurt (pentru dezbatere ºi
elaborarea raportului-n.r.)”, a declarat pentru ME-
DIAFAX preºedintele Comisiei juridice din Senat,
liberalul Cãtãlin Boboc.

În schimb, senatorul UNPR Ruxandra Jipa, mem-
brã a Comisiei juridice, spune cã ordonanþa este
neconstituþionalã. “Nu trebuie sã dai ceva peste
Constituþie. De moment, de nemoment... nu asta e
important. Important este cã nu poþi sã modifici o
lege organicã prin ordonanþã de urgenþã. Nici nu
mai comportã alte discuþii”, a susþinut Jipa.

Caracterul de constituþionalitate al ordonanþei
privind interceptãrile va fi analizat extrem de se-
rios, a anunþat ºi senatorul social-democrat Ioan
Chelaru, membru al Biroului Permanent al Senatu-
lui, al Comisiei juridice, dar ºi al comisiei pentru
constituþionalitate, libertãþi civile ºi monitorizare a
executãrii hotãrârilor Curþii Europene a Drepturilor
Omului. “O vom repartiza la Comisia juridicã, dar ºi
la Comisia de constituþionalitate, pentru cã existã
îndoieli ºi în lumea specialiºtilor cu privire la con-
stituþionalitatea ordonanþei respective. De aceea
se va face analizã extrem de serioasã. În mãsura în
care va fi nevoie, se vor face modificãri, vor fi amen-
damente”, a declarat Chelaru.

Senatorii au opinii diferite ºi în privinþa centru-
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Sute de mineri ºi energeticieni din
cadrul Federaþiei Naþionale Mine
Energie vor merge pe jos la Bucu-
reºti, în data de 11 aprilie, unde vor
depune un memorandum pentru sal-
varea Complexului Energetic Oltenia,
iar apoi vor protesta în faþa Guver-
nului. Liderul de sindicat din cadrul
Complexului Energetic Oltenia, zona

lui de interceptãri care este prevãzut în OUG. “In-
diferent unde funcþioneazã, centrul de interceptãri
trebuie sã aibã o autoritate ºi o autonomie ºi tre-
buie pus sub controlul societãþii civile, în princi-
pal, dar oricum sub controlul unei autoritãþi care
nu are nici caracter politic ºi care nu este parte a
niciunei puteri a statului”, a susþinut senatorul PSD.

Liberalul Cãtãlin Boboc este însã de altã pãrere
în ceea ce priveºte centrul de interceptãri ºi atribu-
þiile acordate SRI în procesul de urmãrire penalã.
“Sã nu uitãm cã în vremurile pe care le trãim, SRI
are mare nevoie de aºa ceva ºi noi, România, avem
mare nevoie de aºa ceva. Trãim într-o perioadã,
într-o zonã tulbure”, a spus Boboc.

Preºedintele Senatului, Cãlin Popescu Tãricea-
nu, a fost cel mai dur critic al ordonanþei. “Ordo-
nanþa are un viciu de fond, este neconstituþiona-
lã ºi prevederile constituþionale sunt extrem de
clare: nu se poate modificã prin OUG legislaþia
referitoare la drepturile ºi libertãþile fundamenta-
le. Ar fi o greºealã imensã a Parlamentului dacã ar
intrã în discuþie pe ordonanþã. Ordonanþã trebuie
respinsã, iar din conþinutul ei putem sã luãm ace-
le texte pe care le considerãm oportune ºi sã mer-
gem mai departe cu o propunere legislativã care
sã reglementeze situaþia interceptãrilor”, a afir-
mat Tãriceanu.

Cãlin Popescu Tãriceanu cere crearea unei au-
toritãþi independente de interceptãri. “Soluþia este
recurgerea la crearea unei autoritãþi independente

de interceptare, aºa cum a fost
prevãzutã în proiectul de lege
privind legile securitãþii naþiona-
le din 2007. Proiectul , dupã cum
ºtiþi, a fost depus în parlament.
Atunci când eram prim ministru,
am dat punctul de vedere al Gu-
vernului, care prevedea un lu-
cru foarte clar: interceptãrile pe
securitate naþionalã sã fie fãcu-
te de SRI, pe contraterorism, pe
crimã organizatã, urmând ca
restul sã fie fãcute de cei care au
obligaþia sã adune probe judi-
ciare, de autoritãþi judiciare –
procuraturã ºi poliþia judiciarã.
Proiectul a avut un parcurs com-
plicat la Parlament, a durat foar-
te mult, a fost blocat. ªi atunci
serviciile (secrete - n.r.) voiau mai
multã putere, ceea ce este greºit

- puterea fãrã control din partea societãþii, fãrã
control civil, vedem unde duce, la excese ºi la abu-
zuri”, a mai spus Cãlin Popescu Tãriceanu.

Dupã dezbaterea în comisii, ordonanþa de ur-
genþã va fi supusã votului în plenul Senatului, în
calitate de primã camera sesizatã. Forul decizional
este Camera Deputaþilor. OUG, emisã ca urmare a
deciziei Curþii Constituþionale, prevede cã procu-
rorii ºi organele de cercetare penalã vor fi singurii
în mãsurã sã punã în executare mandatele de su-
praveghere tehnicã dispuse în dosarele de cerce-
tare penalã, utilizând în mod nemijlocit ºi indepen-
dent infrastructurã Serviciului Român de Informa-
þii, dar nu ºi personalul serviciului secret.

Centrul Naþional de Interceptare a comunicaþii-
lor – desemnat prin lege cu rolul de a obþine, prelu-
cra ºi stoca informaþii în domeniul securitãþii naþi-
onale – asigura accesul nemijlocit ºi distinct al
acestor organe la sistemele tehnice în scopul exe-
cutãrii supravegherii tehnice prevãzute de Codul
de procedura Penalã.

Ministrul Justiþiei, Raluca Prunã, a susþinut cã,
prin excepþie de la prevederile legii, “organele SRI
pot fi desemnate cã organe de cercetare penalã
speciale, în sensul prevãzut expres de Codul de
procedura Penalã ºi anume art. 55 alin. 5 ºi 6, pen-
tru punerea în executare a mandatelor de suprave-
ghere tehnicã” în ceea ce priveºte mandatele de
siguranþã naþionalã care privesc strict Titlul 10 din
Codul Penal ºi infracþiunea de terorism”.

Rovinari, Manu Tomescu, a decla-
rat, ieri, pentru corespondentul ME-
DIAFAX, cã sindicatele din cadrul
Federaþiei Naþionale Mine Energie
(FNME) au decis ca, pe 11 aprilie, sã
organizeze “un marº al disperãrii”, în
cadrul cãruia minerii ºi energeticienii
sã parcurgã pe jos distanþa de la lo-
cul de muncã pânã în Capitalã, pen-

tru depunerea unui memorandum,
susþinut ºi de semnãturile celorlalþi
angajaþi. Documentul va fi depus atât
la Guvern, cât ºi la preºedintele þãrii.

Salariaþii solicitã pãstrarea locuri-
lor de muncã din Oltenia, care de-
pind de energia produsã pe bazã de
cãrbune ºi vor prezenta propuneri
pentru salvarea CEO. „Noi nu mer-

gem la Bucureºti sã
cerºim. Noi mergem la
Bucureºti sã vadã cã
suntem români, suntem
cetãþeni ai României ºi
vrem sã nu mai fim fu-
raþi, umiliþi ºi discrimi-
naþi în þara noastrã.
Vrem sã avem un mix
energetic, aºa cum au
majoritatea þãrilor dez-
voltate, din Europa ºi
din lume. Noi cei care
ne-am hotãrât sã facem
acest marº suntem mai
determinaþi ca oricând.
Iar în ceea ce mã priveº-
te, prefer sã pierd lup-
tând decât sã pierd fãrã
sã fac nimic. Plecãm în
marº paºnic pentru a
trage un semnal de alar-
mã. Vom pleca de la

Termocentrala Rovinari, apoi Tur-
ceni, Craiova, Bucureºti, vom merge
pe partea cu termocentralele. Va fi
numai pe jos, o sã ne sincronizãm
pentru ca atunci când ajungem în
faþa Guvernului sã vinã ºi alþi colegi
cu autocarele, pentru a organiza un
miting la finalul marºului. Ne ocupãm
de acte”, a spus Manu Tomescu.

La rândul sãu, preºedintele
FNME, Dumitru Pârvulescu, a spus
cã sute de mineri ºi energeticieni vor
participa la marº. Sindicaliºtii vor or-
ganiza la final ºi un miting în faþa
Guvernului, în semn de nemulþumire
faþã de propunerea Complexului Ener-
getic Oltenia, care a anunþat cã 2.000
de oameni ar trebui sã fie disponibili-
zaþi începând cu data de 1 iulie.

„În data de 11 aprilie, alãturi de
mine ºi de anumiþi colegi care s-au
hotãrât sã meargã alãturi de mine, vom
pleca din centrele miniere ºi energe-
tice cãtre Bucureºti, pe jos, cu acea
idee a lui Manu Tomescu, «S.OS.,
salvaþi Complexul Energetic Oltenia».
Pornim într-un marº al disperãrii cã-
tre Bucureºti”, a spus preºedintele
FNME. Reprezentanþii FNME fac
apel ºi la celelalte federaþii ºi sindica-
te din CEO sã se alãturi marºului din
data de 11 aprilie.
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Medicii sanitar-veteri-
nari recomandã oamenilor
ca, dupã cumpãrare, în cel
mai scurt timp posibil, ali-
mentele de origine anima-
lã sã fie introduse în frigi-
der, unde se pãstreazã,
astfel: carnea refrigeratã,
laptele, produsele din lap-
te ºi ouãle la o temperatu-
ra de refrigerare de prefe-
rinþã între 0ÚÆC+4ÚÆC ºi,
separat, în funcþie de ca-
tegoria de produs, iar car-
nea congelatã la o temperaturã cât
mai scãzutã, respectiv sub -12ÚÆC.
Pãstrarea alimentelor de origine
animalã este indicat sã fie efectua-
tã la temperaturile menþionate an-
terior, în ambalajele de provenien-
þã, pe care sã fie aplicatã eticheta
din care sã rezulte data de valabili-
tate, originea ºi condiþiile de pãs-
trare, respectiv temperatura reco-
mandatã de producãtor.

Instrucþiuni obligatorii pentru
populaþie

Specialiºtii mai recomandã efec-
tuarea unor operaþiuni de spãlare a
locurilor unde sunt consumate ali-
mentele, precum ºi a furculiþelor,
cuþitelor, lingurilor, farfuriilor, pla-
tourilor, a tuturor suprafeþelor, care
vin în contact cu alimentele (mese,
blaturi etc.). Este necesarã îndepãr-
tarea, pe cât posibil, a tuturor in-
sectelor indezirabile (muºte, furnici,
gândaci etc.), care pot contamina
biologic alimentele. Manipularea
alimentelor sã se facã numai dupã
spãlarea mâinilor, cu apã ºi sãpun,
urmatã de ºtergerea acestora cu
prosoape curate, preferabil confec-
þionate din hârtie de unicã folosin-
þã. Produsele care au fost decon-
gelate nu se recongeleazã pentru a
fi ulterior preparate sau consuma-
te. Alimentele care urmeazã a fi de-
pozitate în frigider, trebuie sã fie
ambalate separat ºi menþinute în
decursul perioadei de valabilitate,
la temperaturile indicate pe amba-
laj. Alimentele gãtite trebuie pãs-
trate în recipiente acoperite.

Atenþie la contaminarea apei
„Îndepãrtaþi alimentele alterate,

sunt o sursã de contaminare pentru
celelalte alimente. Spãlaþi bine fruc-
tele ºi legumele înainte de a le con-
suma. Evitaþi consumul unor alimen-
te de origine animalã care prezintã
modificãri vizibile de alterare respec-
tiv miros sau gust necaracteristic sau
alte modificãri de consistenþã, culoare
sau aspect, precum ºi a alimentelor
al cãror termen de valabilitate este
depãºit”, se mai aratã în comunicatul
ANSVSA. Apa utilizatã pentru efec-
tuarea operaþiunilor de spãlare tre-
buie sã fie apã potabilã, pentru a pre-
veni contaminarea alimentelor sau a
suprafeþelor ºi echipamentelor nece-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Autoritatea Naþionalã Sanitarã Veterinarã ºi
pentru Siguranþa Alimentelor recomandã popu-
laþiei sã acorde atenþie modului în care pãstrea-
zã sau preparã alimentele ºi locurilor de unde
acestea sunt cumpãrate. Sã cumpere produse
alimentare numai din locuri sau spaþii autorizate
sanitar veterinar ºi pentru siguranþa alimente-
lor, pentru cã le oferã garanþia unor produse si-
gure, care sunt controlate sanitar-veterinar ºi
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care sunt depozitate în condiþii corespunzãtoare
de temperaturã ºi igienã. Totul se petrece pe
fondul descoperirilor inspectorilor de la protec-
þia consumatorilor, care au gãsit cinci sortimen-
te de apã platã comercializate în supermarketuri,
ale cãror cantitãþi de bacterii depãºesc de pânã
la 200 de ori limita admisã. Un comerþ acerb, fãrã
limite, în care doar profitul conteazã, mult ºi re-
pede. Restul, e o poveste... fãrã de sfârºit.

sare cu bacterii ce pot provoca îm-
bolnãvirea consumatorilor.

În supermarketuri, control la apã
Autoritatea Naþionalã pentru Pro-

tecþia Consumatorilor a demarat,  în
data de 3 martie a.c., o acþiune la ni-
vel naþional de prelevare din reþeaua
de comercializare a eºantioanelor din
apã de masã ºi apã de izvor pentru
determinarea încadrãrii în indicatorii
microbiologici, conform prevederilor
legale în vigoare. S-au prelevat eºan-
tioane din sortimente de apã de masã
ºi de izvor din reþeaua comercialã a
unor lanþuri de hypermarketuri ºi su-
permarketuri din Bucureºti.

În perioada 4-9 martie au fost pre-
levate 17 eºantioane, din care 5 sunt
neconforme în urma analizelor de la-
borator. Eºantioanele au fost anali-
zate în cadrul Laboratorului SC Ma-
nor Laboratory Center SRL Bucureºti
din punct de vedere microbiologic.

Mai conteazã sãnãtatea
publicã!?

Din analizele efectuate au rezultat
urmãtoarele neconformitãþi: sorti-
mentul Winny – apã de izvor platã,
îmbuteliatã în PET-uri cu capacitatea
de 2 litri, nu corespundea microbio-
logic, parametrul NTGufc/cm3, la 22
grade C valoare obþinutã era de 1.000,
faþã de limita prevãzutã de 100, iar la
37 grade Celsius valoarea obþinutã
era de 600 faþã de limita prevãzutã de
20. Sortimentul Apã de masã necar-
bogazoasã Aro, îmbuteliata în PET-
uri cu capacitatea de 2l nu corespun-
dea microbiologic, parametrul
NTGufc/cm3, la 22 grade Celsius va-
loare obþinutã era de 20.000, faþã de
limita prevãzutã de 100, iar la 37 gra-
de Celsius valoarea obþinutã era de
16.800  faþã de limita prevãzutã de 20.
Sortimentul Apa de izvor Calipso îm-
buteliata în PET-uri cu capacitatea de
6 litri nu corespundea microbiologic,
parametrul NTGufc/cm3, la 22 grade
Celsius valoare obþinutã era de
14.700, faþã de limita prevãzutã de 100,
iar la 37 grade Celsius valoarea obþi-
nutã era de 3.200  faþã de limita pre-
vãzutã de 20. Sortimentul Apa de iz-
vor platã Izvorul Zânelor, îmbutelia-
ta in PET-uri cu capacitatea de 2l nu
corespundea microbiologic, parame-
trul NTGufc/cm3, la 22 grade Celsius
valoare obþinutã era de 2.820, faþã de

limita prevãzutã de 100, iar la 37
grade Celsius valoarea obþinutã
era de 104  faþa de limita prevãzu-
tã de 20. Sortimentul Apa de iz-
vor Aqua Queen, îmbuteliatã în
PET-uri cu capacitatea de 5l nu
corespundea microbiologic, pa-
rametrul NTGufc/cm3, la 22 gra-
de C. valoare obþinutã era de
2.000, faþã de limita prevãzutã de
100, iar la 37 grade C valoarea ob-
þinutã era de 900 faþã de limita
prevãzutã de 20.

Amenzi de o jumãtate
de miliard de lei vechi

În urma abaterilor constatate s-
au aplicat amenzi contravenþionale
în valoare totalã de 50.000 lei ºi au

fost oprite definitiv de la comercia-
lizare ºi retrase din circuitul consu-
mului uman a produselor Apa de Iz-
vor Calipso ºi Apa de Izvor Plata
Izvorul Zânelor în cantitate totalã de
244 l. Celelalte douã sortimente nu
se mai aflau la comercializare la mo-
mentul controlului. Totodatã, s-a
dispus extinderea controlului la pro-
ducãtor în judeþul Ilfov, respectiv
Harghita prin comisariatele judeþe-
ne de protecþie a consumatorilor.

Urmeazã analiza nitriþilor
În data de 15 martie a.c. au fost

efectuate alte 11 prelevãri de pro-
be. Eºantioanele au fost transmise
la SC Manor Laboratory Center
SRL Bucureºti spre a fi analizate
din punct de vedere microbiologic
ºi al conþinutului de nitriþi. Comi-
sarii ANPC continuã prelevãrile de
probe ºi le vor trimite spre analizã.
ANPC a transmis buletinele de ana-

lize pentru probele prelevate cãtre
Direcþia de Sãnãtate Publicã pen-
tru a se lua mãsurile legale care se
impun.

De ce nu se întâmplã sãptãmânal
sau lunar astfel de controale la pro-
dusele vândute prin supermarketuri
e o altã problemã, la care autoritãþi-
le nu ne livreazã niciun rãspuns. Ori-
cum, costurile controalelor ºi bule-
tinelor de analizã pãlesc în faþa ne-
regulilor constatate la fiecare verifi-
care fãcutã. Dar, ca de obicei, se
merge pe un teren paralel. De ce nu
se fac aceste analize direct la pro-
ducãtorii de apã platã? Cât despre
prezenþa nitraþilor ºi nitriþilor în apa
potabilã, Doljul este pãgubos la
acest capitol. Singura mãsurã pen-
tru a contracara efectele negative
ale nitraþilor, ne spun specialiºtii lo-
cali, ar fi doar o diluþie mai mare a
concentraþiei, pentru cã despre eli-
minarea lor nu poate fi vorba.
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Astfel, potrivit IPJ Dolj, în
noaptea de vineri spre sâmbãtã, la
ora 2.15, poliþiºtii din cadrul Sec-
þiei 3 Craiova, în timp se aflau în
serviciul de patrulare, au observat
un autoturism suspect, al cãrui
conducãtor atunci când a vãzut
echipajul de poliþie a mãrit viteza
de deplasare.

Reamintim cã poliþiºtii craioveni
ºi procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj au fost anunþaþi
pe 19 decembrie 2015, dimineaþa,
în jurul orei 6.00, cã în locuinþa
familiei Gigea, de pe strada „Privi-
ghetorii”, din cartierul craiovean
Brazda lui Novac, s-a petrecut o
tragedie.

O echipã complexã de
cercetare formatã din po-
liþiºti de investigaþii crimi-
nale ºi un procuror crimi-
nalist a ajuns la faþa locu-
lui, din cercetãrile efec-
tuate de oamenii legii sta-
bilindu-se cã Bogdan Gi-
gea, de 36 de ani, din Cra-
iova, înarmat cu un cuþit,
a intrat în camera în care
dormea tatã sãu, Lucian
Gigea, de 69 de ani, ºi l-a
înjunghiat de mai multe ori
în zona toracicã, victima
decedând ca urmare a le-
ziunilor suferite. Potrivit
anchetatorilor, din cele

Poliþiºtii din cadrul Serviciului de
Investigare a Criminalitãþii Econo-
mice au organizat, la acest sfârºit
de sãptãmânã, în municipiul Cra-
iova, mai multe acþiuni ºi controa-
le pe linia prevenirii ºi combaterii
faptelor de evaziune fiscalã ºi acti-
vitãþilor ilicite de comerþ din do-
meniul „comercializãrii legumelor-
fructelor, produselor alimentare ºi
tutunului”, dupã cum au anunþat
reprezentanþii IPJ Dolj. În cadrul
acestor activitãþi, oamenii legii au
verificat 21 de societãþi comercia-
le ºi persoane fizice autorizate, dar
ºi 6 producãtori agricoli.

În urma neregulilor constatate,
poliþiºtii au întocmit douã dosare de
cercetare penalã ºi au aplicat cinci
sancþiuni contravenþionale în valoa-
re de 55.000 lei. Totodatã, oamenii
legii au confiscat aproape 2 tone de

Amenzi de 55.000 lei pentru comercianþii
craioveni prinºi „pe picior greºit”

legume ºi fructe, dar ºi produse ali-
mentare în valoare de aproape 5.000
lei. De asemenea, poliþiºtii au ridi-
cat în vederea confiscãrii 8.400 þi-
garete de contrabandã ºi au indis-
ponibilizat 12.468 lei.

Astfel, în urma controlului efec-
tuat la o societate comercialã din
Craiova, poliþiºtii au constatat cã
reprezentanþii firmei ofereau spre
vânzare cantitatea de 250 kg pro-
duse alimentare, pentru care nu s-
au putut prezenta documente de
provenienþã. „Agentul economic a
fost sancþionat contravenþional cu
suma de 20.000 lei dispunându-se
totodatã confiscarea cantitãþii de
produse alimentare, în valoare de
2.000 lei, pentru care nu s-au pre-
zentat documente de provenienþã”,
a precizat purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj, subcomisar Alin Apostol.

Craioveanul care ºi-a înjunghiat tatãl, la judecatãCraioveanul care ºi-a înjunghiat tatãl, la judecatãCraioveanul care ºi-a înjunghiat tatãl, la judecatãCraioveanul care ºi-a înjunghiat tatãl, la judecatãCraioveanul care ºi-a înjunghiat tatãl, la judecatã
pentru omor asupra unui membru de familiepentru omor asupra unui membru de familiepentru omor asupra unui membru de familiepentru omor asupra unui membru de familiepentru omor asupra unui membru de familie

Judecãtorii Tribunalului Dolj au anunþat
cã începe procesul craioveanului de 36 de
ani ajuns dupã gratii în decembrie anul tre-
cut, dupã ce ºi-a ucis tatãl cu mai multe
lovituri de cuþit. Acesta a fost supus unei
expertize medico-legale psihiatrice, a fost
trimis în judecatã pentru omor asupra unui
membru de familie în luna ianuarie, iar joi,

17 martie a.c., dupã analizarea tuturor pro-
belor adunate la dosar de procurori, s-a
constatat legalitatea sesizãrii instanþei de
judecatã, dosarul ieºind din camera preli-
minarã. Primul termen de judecatã a fost
stabilit pentru 31 martie a.c. În acelaºi
timp, instanþa a menþinut ºi arestarea pre-
ventivã a inculpatului.

povestite de vecini ºi de rude, cam
cu douã sãptãmâni înainte de tra-
gedie, autorul începuse sã mani-
feste semnele unei depresii accen-
tuate, sã aibã pierderi de memorie
ºi sã nu-ºi mai recunoascã mem-
brii familiei, însã nu era înregistrat
în evidenþele medicale ca suferind
de afecþiuni psihice.

El a fost reþinut pe 24 de ore în
cursul zilei de 19 decembrie, a fost
audiat la Parchetul de pe lângã Tri-
bunalul Dolj ºi apoi introdus în
arestul IPJ Dolj, iar o zi mai târziu,
pe 20 decembrie, a fost prezentat
instanþei cu propunere de arestare
preventivã, propunere admisã de
magistraþii Tribunalului Dolj: „Ad-

mite propunerea de ares-
tare preventivã a Parche-
tului de pe lângã Tribu-
nalul Dolj. Dispune ares-
tarea preventivã a incul-
patului GIGEA BOGDAN
LUCIAN, pe o duratã de
30 zile, începând cu data
de 20.12.2015, pânã la
data de 18.01.2016 inclu-
siv. Dispune emiterea,
deîndatã, a mandatului de
arestare preventivã pen-
tru inculpatul Gigea Bog-
dan Lucian. Cheltuielile
judiciare rãmân în sarci-
na statului. Cu drept de
contestaþie în termen de

48 ore de la pronunþare. Pronun-
þatã în ºedinþa din Camera de Con-
siliu din 20.12.2015”.

Inculpatul n-a mai ieºit din spa-
tele gratiilor decât pentru a fi su-
pus unei expertize medico-legale
neuropsihiatrice pentru a se stabili
dacã a avut discernãmânt. Odatã
primite documentele de la medicii
legiºti, procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj l-au trimis în
judecatã pe Bogdan Gigea pentru
comiterea infracþiunii de omor asu-
pra unui membru de familie. Do-
sarul s-a înregistrat pe 19 ianuarie
2016 la Tribunalul Dolj, a intrat în
procedura camerei preliminare, iar
dupã analizarea dosarului, la sfâr-
ºitul sãptãmânii trecute, joi, 17
martie a.c., judecãtorii au consta-
tat legalitatea probatoriului adminis-
trat ºi au anunþat cã începe jude-

carea cauzei: „constatã legalitatea
sesizãrii instanþei cu rechizitoriul
nr. 1073/P/2015 din 19.01.2016 al
Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj privind pe inculpatul Gi-
gea Bogdan Lucian trimis în ju-
decatã pentru sãvârºirea infracþi-
unii de omor prev. de art. 188 alin
1 C.pen. rap. la art. 199 alin 1
C.pen., a administrãrii probelor ºi
a efectuãrii actelor de urmãrire
penalã. Dispune începerea judecã-
þii cauzei privind pe inculpatul
Gigea Bogdan Lucian. Fixeazã
termen de judecatã în data de
31.03.2016, pentru care se vor cita
inculpatul ºi pãrþile civile. Defi-
nitivã. Pronunþatã în camera de
consiliu, azi, 17.03.2016”. În ace-
eaºi zi, judecãtorii craioveni au
menþinut ºi arestarea preventivã a
bãrbatului.

Urmãrire prin Craiova pentru prinderea
unui ºofer bãut ºi cu permisul suspendat

Mai mulþi conducãtori auto s-au ales cu dosare penale
în acest week-end, dupã ce poliþiºtii doljeni i-au prins în
trafic, conducând bãuþi. Unul dintre ei a încercat sã scape,
însã poliþiºtii l-au urmãrit ºi l-au blocat în trafic, consta-
tând, în plus, cã avea ºi permisul de conducere suspendat.

Poliþiºtii au trecut la urmãrirea
acestuia, reuºind sã-l opreascã pe
strada „Henry Coandã”. Conducã-
torul auto a fost identificat în per-
soana lui Bogdan T., de 24 de ani,
din comuna Coºoveni, iar în urma
verificãrilor efectuate, poliþiºtii au
constatat cã tânãrul avea dreptul
de a conduce autovehicule suspen-

dat. Totodatã, întrucât emana mi-
ros de bãuturi alcoolice, doljeanul
a fost testat cu aparatul etilotest,
rezultatul fiind de 0,48 mg/l alcool
pur în aerul expirat, motiv pentru
care a fost condus la Spitalul Cli-
nic Judeþean Craiova, unde i s-au
recoltat probe biologice de sânge.

 În aceeaºi noapte, poliþiºti din
cadrul Biroului Rutier Craiova l-au
depistat pe Alin M., de 33 de ani,
din Craiova, în timp ce conducea
un autoturism pe Calea Severinu-
lui, având o concentraþie de 0,43
mg/l alcool pur în aerul expirat.
Conducãtorul auto a fost condus
la Spitalul Clinic Judeþean Craio-
va, unde a refuzat recoltarea de
probe biologice în vederea stabili-
rii alcoolemiei.

În noaptea de sâmbãtã spre du-
minicã, în jurul orei 00.30, poliþiºti
din cadrul Biroului Rutier Craiova
l-au depistat pe Gheorghe V., de
46 de ani, din comuna Brãdeºti,
care conducea un autoturism pe
Calea Bucureºti, având o concen-
traþie de 0,56 mg/l alcool pur în
aerul expirat. ”Pe numele celor trei
conducãtori auto s-au întocmit
dosare penale, cercetãrile fiind
continuate în conformitate cu pre-
vederile legale”, a precizat sub-
comisar Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.
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Aceasta este însã doar prima
etapã în calendarul de proteste
anunþat de Federaþia „Hipocrat” ºi,
în situaþia în care nu se va ajunge
la nicio înþelegere cu Guvernul,
existã posibilitatea declanºãrii gre-
vei generale.

Solicitãrile Federaþiei „Hipocrat”
ºi ale Camerei Federative a Sindi-
catelor Medicilor din România vi-
zeazã aplicarea prevederilor Legii
284/2010 privind salarizarea uni-
tarã din sectorul bugetar ºi în sã-
nãtate, în sensul reîncadrãrii per-
sonalului având ca valoare de re-
ferinþã salariul minim-brut pe eco-
nomie de 1.250 lei; acordarea tu-
turor sporurilor specifice, calcu-
late la salariul actual, precum spo-
rul de condiþii deosebite de mun-
cã, sporul de doctorat; respecta-

Medicii, asistenþii medicali ºi personalul au-
xiliar intrã de astãzi în grevã japonezã ºi vor
purta banderole albe în semn de nemulþumire
faþã de salarii, timpul de lucru excesiv, supra-
normat, condiþiile de muncã improprii ºi agre-
siunile cu care se confruntã personalul medi-

cal. La protestele organizate de Federaþia „Hi-
pocrat” vor participa peste 7.000 de persoane
la nivel naþional. Alãturi de medicii din siste-
mul public de sãnãtate sunt ºi medicii de fami-
lie, care ºi-au anunþat solidaritatea, nemulþu-
miþi de noul Contract-cadru 2016-2017.

rea normei de muncã ºi a timpului
de muncã ºi de repaus, reducerea
pânã la eliminare a deficitului de
personal. Lipsa personalului din
sistemul sanitar duce la o normã
de muncã destul de mare, mai mult
volumul de activitate este mult mai
mare pe perioada de înlocuire;
Asigurarea în regim gratuit a ser-
viciilor medicale acordate perso-
nalului angajat în sistemul de sã-
nãtate; Creºterea valorii deconta-
te pentru serviciile medicale din
spitale, ambulator ºi medicina de
familie.

 De asemenea, sindicaliºtii so-
licitã creºterea valorii serviciilor
medicale decontate de Casa Naþi-
onalã de Asigurãri de Sãnãtate cã-
tre spitale, ambulator ºi medicina
de familie, în conformitate cu pon-

derea cheltuielilor salariale la ma-
jorarea salariilor efectuate, printr-
un act normativ.

Sindicaliºtii solicitã,
printre altele, eliminarea

deficitului de personal
O altã problemã este reîncadra-

rea personalului pentru care cadrele
medicale cer sã se ia ca valoare
de referinþã salariul minim brut pe
þarã garantat în platã, la care sã se
aplice coeficienþii de ierarhizare
corespunzãtori claselor de salari-
zare. S-ar elimina astfel diferenþe-
le de salarizare atât în cadrul ace-
leaºi instituþii cât ºi în instituþii di-
ferite ºi toate celelalte disfuncþio-
nalitãþi legate de salarizare. De ase-
menea, salarizarea personalului
medical ºi auxiliar medical ar tre-
bui sã se facã în mod corespun-
zãtor studiilor, gradelor/treptelor
profesionale ºi gradaþiilor, pe prin-
cipiul la pregãtire egalã – platã ega-
lã. Reprezentanþii Federaþiei „Hi-
pocrat” mai cer ca sporurile acor-
date salariaþilor pentru condiþii de-
osebite de muncã sã se acorde în
procent la salariul stabilit de lege.

Printre revendicãri se mai nu-
mãrã plata orelor de gardã efec-
tuate de personalul medical supe-
rior în afara normei de lucru, care
sã se facã în baza unui contract
individual de muncã cu timp par-

þial de lucru. Pentru eliminarea
deficitului medical superior cadrele
sanitare propun scoaterea postu-
rilor la concursul de rezidenþiat în
funcþie de necesitãþile fiecãrei uni-
tãþi sanitare publice. Prioritate au
cei care intrã în sistem.

ªi medicii sunt în grevã japonezã
Medicii cer salarii comparabile

cu cele al magistraþilor (cum pre-
vede legea 284/2010) în maximum
un an de zile. Raportarea trebuie
fãcutã la salariul minim pe econo-
mie care este singurul stabilit prin
lege. Printre revendicãri se mai
numãrã recompensarea pentru
programul suplimentar ºi orele de
gardã care trebuie sã fie clar per-
ceptibilã, adicã plata orelor supli-
mentare ºi a orelor de gardã tre-

buie sã fie peste nivelul tarifar al
orelor din timpul normal de lucru;
pentru medicii care fac naveta
decontarea cheltuielilor de depla-
sare, iar pentru cei care vor sã se
stabileascã într-o altã localitate
facilitãþi pentru locuinþã; speciali-
zãrile, supraspecializãrile, cursu-
rile, cheltuielile legate de creºte-
rea pregãtirii profesionale sã fie su-
portate de angajator, angajatul ur-
mând sã profeseze o perioadã sub
un contract ferm cu angajatorul
care a suportat cheltuielile de pre-
gãtire  profesionalã; stabilirea cla-
rã a statutului medicului care lu-
creazã în sistemul public ºi în cel
privat, a medicilor care sunt ºi
cadre universitare; reglementarea
clarã a timpului de lucru.

RADU ILICEANU
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Au început pregãtirile pentruAu început pregãtirile pentruAu început pregãtirile pentruAu început pregãtirile pentruAu început pregãtirile pentru
Olimpiada sportului ºcolarOlimpiada sportului ºcolarOlimpiada sportului ºcolarOlimpiada sportului ºcolarOlimpiada sportului ºcolar

Responsabilii învãþãmântului sportiv ºcolar  se pregãtesc, deja, pentru
etapa judeþeanã de Cros, fazã a Olimpiadei Naþionale a Sportului ªcolar.
„Îi aºteptãm pe participanþi, câte cinci la fiecare categorie (bãieþi ºi fe-
te).S-a stabilit ºi comisiile de arbitraj. Toþi cei care doresc sã vinã la
concurs trebuie sã aibã ºi actele care le permit efectuarea unui efort
fizic”, ne-a spus prof. Alin Vancea, inspector de Sport ºi Educaþie Fizi-
cã, în cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

Liceul „Matei Basarab” este par-
tener pe Programul „Erasmus +”,
„Brains at school – Knowledgeis-
power!”, alãturi de douã instituþii
de învãþãmânt din Polonia ºi Italia.
Implementarea programului a în-
ceput în septembrie 2015 ºi se va
încheia în 2017. În perioada 14-20
martie, la „Matei Basarab” au fost
prezenþi 11 elevi ºi doi profesori din
Polonia ºi 10 tineri împreunã cu
douã cadre didactice din Italia, pe
lângã 12 ºcolari ºi profesori din
cadrul instituþiei organizatoare. „În
prima zi , oaspeþii noºtri au vizitat
ºcoala ºi au participat la o activita-
te în cadrul cãreia au discutat pe

Liceul „Matei Basarab” din Craiova este cât
se poate de implicat în proiecte europene ºi, mai
mult decât atât, vrea sã demonstreze cã este o
instituþie cu aplicare spre Europa. Peste 20 de

tema unei vieþi sãnãtoase, cu o ali-
mentaþie adecvatã. S-a mers în
Grãdina Botanicã, iar prima zi a
vizitei s-a încheiat cu un test al In-
teligenþei Multiple la elevi”, a de-
clarat prof. Matilda Blagu, direc-
tor al Liceului „Matei Basarab”.

Copii care au luat lecþii de viaþã
La sfârºitul sãptãmânii trecute,

Liceul „Matei Basarab” a fost ani-
mat de copii, provenind din trei þãri,
care, cu exuberanþa vârstei, au dorit
sã arate cã sunt europeni. Unii din-
tre ei au pregãtit gustãri cu speci-
fic românesc, alþii au prezentat jo-
curi populare, iar
baletul a fost ºi el
parte integrantã, ca
sã nu mai vorbim
de un minirecital al
corului liceului.
„Suntem între-un
schimb de experi-
enþã: copii din Po-
lonia ºi Italia vin la
noi, fiind gãzduiþi
de familii din Cra-
iova, iar elevii
noºtri vor merge ºi
ei în þãrile partene-
re. Au foarte multe

activitãþi, toate educative, fiind in-
cluse ºi IT Workshop, vizite la Pla-
netariul Muzeului de ªtiinþe ale
Naturii,  jocuri interactive etc. Sâm-
bãtã, copiii au mers într-o excur-
sie – Craiova – Horezu – Ocnele
Mari – Costeºti –, iar obiectivele
principale au fost încurajarea ele-
vilor sã colaboreze, comunicarea
într-o limbã strãinã, învãþarea au-
tonomã, cunoaºterea tipului de in-
teligenþã pe care îl pot dezvolta”, a
spus prof. Georgeta Chiurtu, co-
ordonatoarea programului.

CRISTI PÃTRU

elevi, cãrora li se alãturã patru cadre didactice,
din Polonia ºi Italia, participã la un schimb de
experienþã în cadrul unui proiect european, des-
tinat pregãtirii pentru o viaþã sãnãtoasã.

De astãzi, încep protestele în SãnãtateDe astãzi, încep protestele în SãnãtateDe astãzi, încep protestele în SãnãtateDe astãzi, încep protestele în SãnãtateDe astãzi, încep protestele în Sãnãtate
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De ieri, refugiaþii care fug din
Turcia spre insulele greceºti din
Marea Egee riscã sã fie retrimiºi
în Turcia, cu ºanse minime de a
mai reveni în Europa pe cãi legale.
În schimb, UE va prelua zeci de
mii de refugiaþi sirieni din Turcia.
Aceasta este principala prevedere
a acordului încheiat sãptãmâna tre-
cutã la Bruxelles de Uniune cu par-
tea turcã. Europarlamentarul Ma-
rian Jean Marinescu, vicepreºe-
dintele EPP a spus cã Turcia va
primi mai mulþi bani pentru întreþi-
nerea refugiaþilor de pe teritoriul
sãu, dar nu s-a stabilit încã suma
ºi nici modul în care se vor da
aceºti bani. „Nu ºtim dacã este vor-
ba de 3 miliarde de euro, cu alte ºi
nici cum se vor aloca aceºti bani.

Cifrele actuale prezentate de
INS aratã cã rãmânem tot mai pu-
þini în România. Concret, popula-
þia din þarã a ajuns la nivelul din
1966, cu o ratã de scãdere care
echivaleazã cu dispariþia a douã
oraºe mici în fiecare an. „Ca nu-
mãr, tinerii de 0-14 ani sunt depã-
ºiþi de populaþia de peste 65 de ani
(vârsta de pensionare), declin care
a fost etichetat de specialiºti drept
”iarna demograficã”. Oficialitãþile
responsabile din România NU îºi
mai pot permite sã stea cu mâinile
în sân! Cei care fac acest lucru-
 acþioneazã în mod tacit pentru di-
soluþia ideii de naþiune românã.
PNL someazã PSD sã nu mai ter-
giverseze Legea privind concediul

Fostul preºedinte al României
Traian Bãsescu a declarat ieri, la
Craiova, cã obiectivul de þarã al
partidului pe care îl conduce este
unirea României cu Republica
Moldova, el menþionând cã a soli-
citat obþinerea cetãþeniei moldove-
neºti în semn de respect faþã de
românii din Republica Moldova.
„Partidele de tranziþie au contribuit
ºi ele decisiv la intrarea României
în NATO ºi în UE. Acum, pentru
cã noi considerãm cã PMP este un
partid al viitorului, nu putem sã nu
avem un nou obiectiv
de þarã ºi acesta este
unirea României cu
Republica Moldo-
va...”, a precizat Tra-
ian Bãsescu. În ceea
ce priveºte depunerea
unei solicitãri în sen-
sul obþinerii cetãþeniei
moldoveneºti, Bãsescu
a afirmat cã a fãcut
acest lucru în semn de

„Am solicitat obþinerea cetãþeniei
moldoveneºti în semn de respect faþã
de românii din Republica Moldova”

respect faþã de oamenii din Repu-
blica Moldova. „Am promis ca
semn de respect pentru românii din
Republica Moldova cã atunci când
îmi voi termina mandatul voi cere
cetãþenia Republicii Moldova, dar
ca semn de solidaritate cu ei, pen-
tru cã drumul corect al cetãþenilor
din Republica Moldova este sã ob-
þinã ei cetãþenie românã, de aceea
am ºi relaxat foarte mult în timpul
Guvernului Boc legislaþia pentru ca
ei sã obþinã foarte uºor cetãþenia
românã”, a mai spus Bãsescu.

Europenii ºi turcii se angajeazã sã opreascãEuropenii ºi turcii se angajeazã sã opreascãEuropenii ºi turcii se angajeazã sã opreascãEuropenii ºi turcii se angajeazã sã opreascãEuropenii ºi turcii se angajeazã sã opreascã
împreunã migraþia ilegalã prin Marea Egeeîmpreunã migraþia ilegalã prin Marea Egeeîmpreunã migraþia ilegalã prin Marea Egeeîmpreunã migraþia ilegalã prin Marea Egeeîmpreunã migraþia ilegalã prin Marea Egee

Joseph Daul, preºedintele PPE: “Cooperarea cu Turcia este de
o importanþã majorã
pentru a limita afluxul de
imigranþi cãtre Uniunea
Europeanã. Liderii PPE
au ajuns la o poziþie co-
munã în timpul Sum-
mit-ului ºi au prezentat
un punct de vedere la
Consiliul European. In-
teresele tuturor celor 28
de state membre ale UE,
în special în Cipru, tre-

buie respectate ºi protejate. Deschiderea unor noi rute de migraþie ar
trebui, de asemenea, prevenite. Sunt încrezãtor cã un acord viabil din
punct de vedere politic va fi posibilã. Noi trebuie sã colaborãm îndea-
proape cu þãrile vecine ale UE. Este în interesul nostru comun de a
construi democraþii sigure, stabile ºi prospere. Combaterea corupþiei,
consolidarea statului de drept ºi reforma sistemului judiciar trebuie sã
rãmânã o chestiune de mare importanþã pe agenda noastrã comunã.
Familia noastrã politicã va continua, de asemenea, sã solicite elibera-
rea imediatã a Nadiya Savchenko, închisã în mod ilegal de cãtre auto-
ritãþile ruse’’, a declarat preºedintele PPE Joseph Daul.

Malfred Weber, preºedintele EPP Grup din cadrul PE: “Rezul-
tatul Summit-ului UE-Tur-
cia este unul pozitiv. Am fã-
cut tot ce era posibil. Noi am
depãºit acel egoism naþional
ºi am prezentat o ofertã co-
munã ºi foarte clar pentru
Turcia. Am reuºit sã închi-
dã ruta balcanicã pentru mi-
graþia ilegalã. Aceasta a fost
o primã poziþie a grupului
PPE. Ne ajutã Grecia sã fa-

cem faþã numãrului mare de refugiaþi încã de la intrare. Acum, împre-
unã cu Turcia, vom pune în aplicare acordul ca un prim pas pentru a
combate în mod eficient traficul ilegal. Un element cheie în soluþiona-
rea crizei migranþilor este ca Turcia sã ia înapoi pe toþi oamenii care
vin în Grecia. Dar, existã douã pãrþi pentru fiecare monedã. Pe de o
parte, reducem numãrul migranþilor ilegali ºi pe de altã parte, arãtãm
cã existã soluþii legale pentru acei oameni care au nevoie de ajutorul
nostru, ºi care vin în Europa din Siria. Dar nu vom face rabat pentru
Turcia în ceea ce priveºte liberalizarea vizelor. Aceastã þarã trebuie sã
punã în aplicare toate regulile pentru obþinerea de vize ºi numai atunci
se va discuta în Parlamentul European despre o eventualã liberalizare
a vizelor...”.

Am înþeles totuºi cã se încearcã în
compensaþie sã se elimine regimul
de vize pentru cetãþenii turci care
cãlãtoresc în Europa, adicã sã fie
unul relaxat încã din varã. Este un
lucru destul de riscant, nu ºtiu to-
tuºi dacã se va acorda vizele pen-
tru cetãþenii turci atât de simplu...
În fine, rãmâne de vãzut”, a preci-
zat vicepreºedintele EPP.
„Nu este vorba de o creºtere a
cotelor pentru refugiaþi”

Nu se ºtie deocamdatã care þãri
europene vor participa la progra-
mul de relocare a refugiaþilor siri-
eni preluaþi din Turcia. Anumite
state membre insistã cã nu vor
primi niciun refugiat. Deputatul
european Marian Jean Marinescu

a mai spus cã nu este vorba de o
creºtere a cotelor pentru refugiaþi.
„Trebuie sã recunoaºtem cã este
cea mai importantã problemã pe
agenda Bruxelles-ului. Toate pro-
blemele þin cont de refugiaþi. În
jurul acestei chestiuni se învârte
toatã treaba. România nu va primi
mai mulþi refugiaþi, nu despre asta
este vorba. Se cautã fel ºi fel de
soluþii. Organizaþiile de ajutorare
a refugiaþilor vor veghea cu mare
atenþie ca programul de schimb de
refugiaþi între Turcia ºi UE sã res-
pecte normele dreptului internaþi-
onal. Adicã Grecia ºi Turcia tre-
buie sã-i trateze pe refugiaþi con-
form Convenþiei de la Geneva.
Aceasta prevede analizarea corec-
tã a fiecãrei cereri de azil în parte.
Practic, acordul cu Turcia în-
seamnã cã Grecia trebuie sã dez-
volte acum rapid, cu sprijin euro-
pean, capacitãþile de analizare a
cererilor de azil ºi de operare a
expulzãrilor. Este foarte importan-
tã ºi poziþia Marii Britanii. Este
foarte important ce vor hotãrî en-
glezii, dacã vor ieºi sau nu din UE.
În iunie este un moment de cum-
pãnã pentru Uniunea Europeanã”,
a mai spus Marinescu.

Pe ruta balcanicã ar fi venit un
milion de refugiaþi

Europarlamentarul Marinescu a
mai vorbit ºi de o altã rutã de mi-
graþie, de fapt ea nu este nouã, dar
acum a fost readusã în discuþie –
din Libia pe Marea Mediteranã. Pe
aceastã cale ar fi ajuns în Europa,
cu ajutorul cãlãuzelor, aproape
160.000 de persoane în 2015. Pe
ruta balcanicã ar fi venit un milion

de refugiaþi. Dar acum
ruta pe Mediterana va câº-
tiga în importanþã, dupã ce
ruta balcanicã a fost închi-
sã, iar UE ºi Turcia vor
pune în aplicare acordul
de blocare a migraþiei ile-
gale. Un ajutor în acest
sens va fi ºi îmbunãtãþirea
vremii ºi creºterea tempe-
raturilor. În prezent se gã-
sesc în Libia peste
450.000 de refugiaþi, care
ar putea sã încerce sã ajun-
gã în Europa. Conflictul de
duratã din Libia ºi lipsa au-
toritãþii permit traficanþilor
de persoane sã desfãºoare
activitãþi extinse.

„PNL susþine mãsurile de combatere a„PNL susþine mãsurile de combatere a„PNL susþine mãsurile de combatere a„PNL susþine mãsurile de combatere a„PNL susþine mãsurile de combatere a
deficitului demografic”deficitului demografic”deficitului demografic”deficitului demografic”deficitului demografic”

Senatorul PNl de Dolj, Mario Oprea considerã
cã demografia României este o problemã atât de
gravã care ar trebui sã depãºeascã barierele
politice. Parlamentarul doljean a mai spus cã
PNL susþine mãsurile de combatere a deficitului
demografic, considerându-l o prioritate zero.

de maternitate ºi creºte-
rea indemnizaþiilor pentru
mame, iniþiativã care ar fi trebuit
supusã votului final miercuri în
Camera Deputaþilor. Legea nu a
fost supusã votului în Camerã (for
decizional) pentru cã pentru PSD
aceastã lege nu s-a dovedit la fel
de importantã cum a fost Legea
Dragnea a defãimãrii. Dublarea alo-
caþiilor pentru copii, obþinutã de
PNL anul trecut, s-a înscris în ace-
eaºi linie de gândire. ªi la acel mo-
ment abordarea PSD a fost evazi-
vã, dovedind cã judecã problema
exclusiv în cheie electoralã ºi poli-
ticã”, susþine Mario Oprea.

Este fundamental ca pãrinþii, în
special cei din familiile tinere ac-

tive, sã fie încurajaþi ºi susþinuþi
atunci când îºi doresc copii.  „În
acest scop, PNL a promovat o se-
rie de amendamente de naturã a
susþine familia ºi a stimula natali-
tatea, cu impact pe condiþiile con-
cediului de maternitate ºi a nive-
lului indemnizaþiei pentru creºte-
rea copiilor. Principala modifica-
re consta în eliminarea plafonului
maxim de 3400 lei/lunã al indem-
nizaþiei pentru creºterea copilului,
impus pânã acum. Se adaugã
acordarea indemnizaþiei pe perioa-
da pânã când copilul împlineºte
vârsta de 2 ani....”, a mai spus
senatorul liberal.



luni, 21 martie 2016 cuvântul libertãþii / 7actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Barack Obama în Cuba: un pariuBarack Obama în Cuba: un pariuBarack Obama în Cuba: un pariuBarack Obama în Cuba: un pariuBarack Obama în Cuba: un pariu
istoric al preºedintelui american!istoric al preºedintelui american!istoric al preºedintelui american!istoric al preºedintelui american!istoric al preºedintelui american!

MIRCEA CANÞÃR
Puþini sunt poate analiºtii scru-

puloºi, care ºi-ar fi imaginat, doar
cu niºte ani în urmã, un asemenea
moment istoric, conferit de vizita
preºedintelui american, Barack
Obama în Cuba – printre ultimele
bastioane ale comunismului –,
dupã peste 5 decenii de îndârjitã
confruntare. ªi totuºi, de ieri, pe
aeroportul “Jose Marti”, din Ha-
vana, Barack Obama a devenit
primul preºedinte american în
exerciþiu care pãºeºte pe teritoriul
cubanez, dupã Calvin Coolidge în
1928, când participase la un sum-
mit pan-american. Acompaniat de
soþia sa, Michelle ºi cele douã fii-
ce Malia ºi Sasha, Barack Obama
– promotor al dialogului în diplo-
maþie –, care va merge ºi în Ar-
gentina, doreºte un mesaj adresat
poporului cubanez ºi, în acelaºi
timp, o consolidare a spectaculoa-
sei reîncãlziri, dupã decembrie

2014, cu Cuba lui Raul Castro.
Dacã acesta din urmã nutreºte
speranþa atragerii de investitori
americani pentru evitarea naufra-
giului sistemului, rãmâne de vãzut
ce poate propune omologului ame-
rican, deºi existã pãrerea cã regi-
mul castrist nu va schimba mai ni-
mic în materia libertãþii de expri-
mare ºi practicilor democratice.
Gestul lui Barack Obama de a vi-
zita Cuba, înaintea încheierii celui
de al doilea mandat, vãzutã ca un
“inamic” decenii de-a rândul, este
plin de semnificaþii. ªi unele sca-
pã. Mai ales cã, deocamdatã, em-
bargoul impus insulei dupã 1962
nu este ridicat ºi demersul depin-
de de Congres, dominat de repu-
blicani. Se spune totuºi cã lanþul
hotelier Starwood ar fi obþinut
“undã verde” din partea Departa-
mentului Trezoreriei pentru a des-
chide douã hoteluri la Havana, de-

venind astfel prima multinaþionalã
americanã instalatã în Cuba dupã
revoluþia castristã în 1959. De alt-
fel, turismul a explodat ºi aproape
3,5 milioane de turiºti s-au înre-
gistrat anul trecut, creºterea fiind
de 17%. Mai mult, 161.000 (pes-
te 77%) americani au vizitat Cuba.
Geneza “momentului actual” s-ar
putea spune cã a început pe man-
datul preºedintelui Bill Clinton ºi
Madelaine Albright, în memoriile
sale “Doamna secretar de stat”,
relateazã cum la începutul anului
1999 s-a permis expedierea de
bani, de cãtre orice cetãþean ame-
rican, multiplicarea zborurilor di-
recte înspre ºi dinspre Cuba, pre-
cum ºi vânzarea de alimente, pen-
tru prima datã dupã patru decenii.
Fascinantã i s-a pãrut intervenþia
scriitorului Laureat al Premiului
Nobel Gabriel Garcia Marques,
“un bãrbat frumos, cu pãrul cã-

runt ºi cu o figurã inteligentã”,
prieten al lui Fidel Castro, care cã-
uta un motiv pentru reconcilierea
cu SUA, dar nu o putea face cu
embargoul în vigoare. În 2002,
sub impulsul fostul preºedinte Jim-
my Carter, care pleda pentru o des-
chidere a regimului, s-a mai încer-
cat câte ceva, dar încã trena amin-
tirea “crizei rachetelor din 1962”
ºi debarcarea din “Golful porci-
lor”. Barack Obama are prevãzut
un discurs, pentru mâine, în ma-
rele teatru al Havanei, în faþa ca-
merelor de televiziune cubaneze,
o întâlnire cu dizidenþii cubanezi
la sediul ambasadei, pentru a dis-
cuta “direct” drepturile omului cu
Raul Castro. Havana este însã în
sãrbãtoare, drapele americane se
zãresc pe arterele sale, precum ºi
fotografii cu Raul Castro ºi Barack
Obama. Grupurile muzicale virtu-
oase îºi vor etala talentul sub ce-

rul liber, iar un meci de baseball
între selecþionata Cubei ºi echipa
americanã Tampa Bay din Liga
majorã (MLB) va avea în tribune
pe Barack Obama. În fine, vizita
preºedintelui venezuelean, Nico-
las Maduro, vineri ºi sâmbãtã,
pentru un mesaj de solidaritate cu
Cuba, aliatul socialist, într-o re-
torica anti-imperialistã ºi apoi o
declaraþie belicoasã a ºefului di-
plomaþiei cubaneze, Bruno Rodri-
guez, cum cã nu vor fi discutate
chestiuni de politicã internã, nu
constituie un semnal de bun au-
gur. Washingtonul ºi Havana au
restabilit relaþiile diplomatice din
iulie 2015, când secretarul de stat
american John Kerry s-a depla-
sat la Havana. Prezenþa lui Oba-
ma în Cuba este consideratã una
istoricã pentru Casa Albã, actua-
lul preºedinte scriind o paginã de
istorie veritabilã.

Candidaþii PMP la Craiova ºi
Dolj l-au avut în mijlocul lor pe
fostul preºedinte Traian Bãsescu.
De pe scena Casei Studenþilor,
acesta le-a predat atât candidaþi-
lor, cât ºi membrilor o lecþie de-
spre politicã. Bãsescu a început
prin a-ºi expune propria teorie,
conform cãreia politica este o
matematicã care se ocupã cu nu-
mãrãtoarea voturilor, apoi le-a
cerut candidaþilor sã aibã menta-
litate de învingãtori.

„Toatã viaþa mea politicã a
fost legatã, ca ºi perioada în care
mi-am fãcut meseria, de a fi nu-
mãrul unu. Ori asta e mentalita-
tea pe care PMP trebuie sã o aibã,
aceea de învingãtor. Sã vrea sã
fie primul partid din România
dupã alegerile locale”.

Bãsescu s-a oferit pe sine ca
exemplu ºi le-a spus celor din
salã cã întotdeauna a avut spirit
de învingãtor, ºi atunci când a
vrut sã comande o navã de 306
metri pentru cã era cea mai mare,
dar ºi pe plan politic.

„Toatã lumea spunea,  în
2000, cã nu am nici o ºansã. Ei
nu ºtiau cã eu nu mã bãteam, la
primãria capitalei,  cu Sorin
Oprescu pentru locul 2.  Eu
aveam ºansa mea ºi am arãtat cã,

TTTTTraian Bãsescu a lansatraian Bãsescu a lansatraian Bãsescu a lansatraian Bãsescu a lansatraian Bãsescu a lansat
candidaþii PMP la Craiovacandidaþii PMP la Craiovacandidaþii PMP la Craiovacandidaþii PMP la Craiovacandidaþii PMP la Craiova

Fostul preºedinte Traian Bãsescu a lansat,
duminicã, la Craiova, candidaþii PMP la ale-
gerile locale din iunie. Între aceºtia, Gelu
Viºan la Primãria Craiova ºi doi candidaþi
pentru ºefia Consiliului Judeþean Dolj – Dan
Pãloiu ºi Ionel Groza. Preºedintele Traian
Bãsescu le-a spus candidaþilor sã porneascã

la drum cu mentalitatea de învingãtori ºi sã-
i asigure pe alegãtori cã PMP le va respecta
toate drepturile constituþionale. Întrebat dacã
PSD poate fi bãtut la Craiova, Bãsescu a rãs-
puns: „Cu grijã, da”. Despre Olguþa Vasiles-
cu, fostul preºedinte a spus zâmbind: „Mulþi
cred, la viaþa lor, cã sunt imbatabili”.

în turul doi, am reuºit sã rãstorn
un rezultat de la 26 pentru el la
16, sã-l fac 52 pentru mine. Vã
dau aceste exemple ca sã înþele-
geþi cã politica este ºi un lucru
de spirit de învingãtor. ªi am
convingerea cã aici, la olteni,
acest spirit existã la urmaºii lui
Mihai Viteazul”.

Ajungând la Mihai Viteazul, nu
l-a iertat pe Valeriu Zgonea. „Nu
îl recunosc pe Zgonea ca fiind
urmaºul lui Mihai Viteazul”, a
continuat râzând, referirea fiind
la exprimarea neinspiratã a pre-
ºedintelui Camerei Deputaþilor din
care a lãsat sã se înþeleagã cã este
coleg cu Mihai Viteazul.

Bãsescu a venit cu Constituþia
Traian Bãsescu a scos apoi,

din buzunarul de la piept, Con-
stituþia ºi le-a cerut candidaþilor
sã le spunã alegãtorilor cã PMP
le va respecta drepturile consti-
tuþionale cuprinse la articolele
31,32, 33, 34 ºi 35, la care s-a
referit punctual.

„Sã þineþi minte, de la artico-
lele 31 la 35, sunt numai obligaþii
care þin preponderent de adminis-
traþiile locale. (...). Partidul nos-
tru trebuie sã fie puþin mai sus
decât sã se limiteze la a vrea sã

asfalteze strãzi, sã tragã apa cu-
rentã, sã punã canalizare. Astea
sunt de la sine înþelese. Sunt niº-
te drepturi fundamentale ale Con-
stituþiei pe care administraþiile tre-
buie sã le garanteze. Simpla cri-
ticã a ce nu au fãcut cei dinainte
este insuficientã pentru a convin-
ge. (...) Argumentele noastre sunt
cã ºtim sã îi ajutãm pe cetãþeni
sã facã proiectele cu care sã atra-
gã banii”.

În încheiere, Traian Bãsescu
a oferit exemplele Clujului ºi Sla-
tinei, care au scãpat de ºomaj
printr-o administraþie „care a
privit la interesele cetãþenilor ºi,
mai ales, la nevoia de a crea lo-
curi de muncã”.

„Mulþi cred, la viaþa lor,
cã sunt imbatabili”

Dupã ce i-a mulþumit preºedin-
telui Traian Bãsescu cã a adus
Fordul la Craiova, Gelu Viºan,
candidatul PMP la Primãria Cra-
iova, a spus cã în programul sãu
de campanie se aflã retehnologi-
zarea municipiului ºi crearea de
locuri de muncã, fiindcã munici-
piul Craiova se aflã în topul ora-
ºelor cu cel mai ridicat grad al
ºomajului.

Viºan a mai spus cã, la aceas-
tã orã, peste 5.000 de locuri de
muncã sunt ocupate de oameni
cu carnet de partid la PSD, în
timp ce 45.000 de tineri au ple-

cat în strãinãtate pentru a-ºi cã-
uta un loc de muncã.

 „A doua zi dupã ce voi fi ales
primar, le cer ca în 24 de ore tu-
turor celor care au fost angajaþi
cu carnet de partid sã plece.
Dupã aceea, scot toate posturile
la concurs ºi sã intre cine meri-
tã. (...). Nu despre candidatura
lui Gelu Viºan e vorba, ci de a ne
recâºtiga demnitatea ºi mândria
noastrã de a fi olteni ºi sã nu ne
facem de râs în România. Nu mai
vrem sã fie Craiova roºie, vrem
sã fie Craiova cetãþenilor ei, o
Craiova fãrã Olguþa Vasilescu,
fãrã Manda, fãrã Manda de la
RAT, fãrã nici un pesedist rãu.
Vom câºtiga municipiul Craiova
ºi o vom trimite pe Olguþa Vasi-
lescu acolo unde îi este locul”.

„Eu întotdeauna am respectat
femeile, dar pe Olguþa îmi doresc
sã o vãd bãtutã. În alegeri”, a
completat, dupã o pauzã, Bãses-
cu, izbucnind apoi într-un hohot
de râs. Întrebat, dupã eveniment,
dacã PSD poate fi bãtut la Craio-
va, Traian Bãsescu a rãspuns: Cu
grijã, da. Mulþi cred, la viaþa lor,
cã sunt imbatabili”, a rãspuns, cu
ironie, Traian Bãsescu.

Preºedintele PMP a anunþat cã
îºi va face timp sã vinã încã o
datã pentru a susþine candidaþii
de la Dolj ºi în luna de campanie.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Expoziþie de artã
a maestrului Eustaþiu Gregorian

Ziua Internaþionalã a Marionetiºtilor ºi
Pãpuºarilor este sãrbãtoritã astãzi împreu-
nã cu maestrul Eustaþiu Gregorian, per-
sonalitate internaþionalã a scenografiei, Ce-
tãþean de Onoare al Craiovei, al cãrui destin
se confundã cu Teatrul de pãpuºi craiovean.
La ora 18.00, în foaierul ºi în Sala Studio
ale instituþiei se deschide expoziþia „Povesti,
pasteluri ºi pãpuºi”, cu lucrãri de desen ºi
scenografie ale artistului aflat în pragul vâr-
stei de 86 de ani.

«Personalitate internaþionalã a scenogra-
fiei, creator de stil ºi estetici în teatrul ro-
mânesc de animaþie, distins cu numeroase
premii ºi medalii pentru scenografie ºi pic-
turã, membru în importante festivaluri in-
ternaþionale de teatru pentru copii ºi tineret,
Eustaþiu Gregorian este artistul unei lumi
care inspirã ºi cultivã sublimul în artã. Nu-
mele sãu se regãseºte pe afiºele a sute de
spectacole din þarã ºi strãinãtate, titluri ale
literaturii române ºi universale, care aduc
public numeros în sãlile de teatru. „Ima-
ginativul” Eustaþiu Gregorian, dupã spu-
sele criticului Valentin Silvestru, a îmbo-
gãþit prin creaþia sa universul cultural cra-
iovean, notorietatea sa fiind voce pentru
Craiova ºi cultura acestui oraº peste tot
în lume», se aratã într-un comunicat al
Teatrului „Colibri”.

Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri” cele-
breazã ºi anul acesta cele trei mari sãrbãtori ale
scenei mondiale: Ziua Internaþionalã a Teatrului
pentru copii ºi tineret – 20 martie, Ziua Mondialã
a Marionetiºtilor ºi Pãpuºarilor – 21 martie ºi Ziua
Mondialã a Teatrului – 27 martie.  Primele douã
se desfãºoarã sub egida organizaþiilor ASSITEJ

(Asociaþia Internaþionalã a Teatrelor pentru Co-
pii ºi Tineret) ºi UNIMA (Uniunea Internaþionalã
a Marionetiºtilor), al cãror membru „Colibri”
este. Ca în fiecare an, instituþia propune publi-
cului de toate vârstele evenimente diverse, me-
nite sã punã în valoare frumuseþea ºi complexi-
tatea acestui univers.

Ziua Mondialã a Poeziei va fi marcatã
de Teatrul Naþional „Marin Sorescu”, în co-
laborare cu PenClub România, filialã a Pen-
Club Internaþional, printr-o întâlnire cu zece
poeþi din oraº. Astãzi, ora 13.00, la Sala „Ia
te uitã!”, are loc o sesiune de lecturi poeti-
ce, urmatã de o dezbatere privind soarta unor
scriitori aflaþi în detenþie în þãrile lor. Parti-
cipanþi sunt Ionel Ciupureanu, Nicolae Coan-
de, Horia Dulvac, Toma Grigorie, Ioan Las-
cu, Liliana Hinoveanu, Ion Maria, Petriºor
Militaru, Ion Munteanu, Gabriel Nedelea,
Lorena Stuparu, Aurelian Zisu º.a. Intrarea
publicului este liberã.

 Potrivit organizatorilor, vor fi evocate
acþiunile represive ale unor state împotriva
unor scriitori ca Ashraf Fayyadh – poet pa-
lestinian, condamnat în Arabia Sauditã, ini-

De Ziua Mondialã a Poeziei, Craiova
îi celebreazã pe scriitorii oprimaþi

þial la moarte, ulterior la detenþie ºi la pedep-
se „unusual and cruel” (800 de beþe pe spi-
nare, ceea ce poate aduce moartea), Liu-
Xiaobo ºi Liu Xia, China, poeta Mahvash
Sabet (Iran), poeta Fatima Naoot (Egipt),
Aron Atabek, Kazahstan, Mohammed Ibn al-
Dheeb al-’Ajami (Qatar) ºi alþii.

«În accepþia UNESCO, care a instituit Ziua
Mondialã a Poeziei începând cu anul 1999,
poezia transmite valorile cele mai intime ale
diverselor culturi, iar instituþia amintitã recu-
noaºte „capacitatea unicã a poeziei de a sur-
prinde spiritul creativ al minþii umane”. Potri-
vit poetului german Hans Magnus Enzensber-
ger, împreunã cu gluma ºi zvonul poezia îm-
parte capacitatea de a fi universalã, fiind pe
buzele tuturor oamenilor», precizeazã orga-
nizatorii într-un comunicat de presã.

„„„„„Ora poezieiOra poezieiOra poezieiOra poezieiOra poeziei”””””
în ºase licee craioveneîn ºase licee craioveneîn ºase licee craioveneîn ºase licee craioveneîn ºase licee craiovene

«E nevoie, oare, de teatru? Întreabã
mii de profesioniºti dezamãgiþi de teatru
ºi milioane de oameni obosiþi de el. La
ce ne trebuie? În vremurile când scena
e atât de neînsemnatã prin comparaþie
cu suprafeþele oraºelor ºi întinderile
þãrilor în care se desfãºoarã tragedii
veritabile ale vieþii reale? Ce este el
pentru noi? Loje aurite, fotolii de
catifea, culise murdare, glasuri striden-
te sau, dimpotrivã, cutii negre înecate
în mizerie ºi sânge, pline de trupuri
goale ºi turbate? Ce poate spune el?
Totul! Teatrul poate spune tot. ªi cum
trãiesc zeii din ceruri, ºi cum se chinuie
cei închiºi în peºteri, ºi cum te înalþã
pasiunea, ºi cum te poate distruge
dragostea, ºi cum nimeni n-are nevoie
de omul bun, ºi cum domneºte înºelã-
ciunea, ºi cum trãiesc oamenii în
apartamentele lor, iar copiii în lagãre de
refugiaþi, ºi cum e sã te întorci într-un
pustiu, ºi cum se despart oamenii –
teatrul poate vorbi despre tot. Teatrul a
fost ºi rãmâne veºnic. (…)».

 (Fragment din mesajul regizorului
rus Anatoli Vassiliev, cu ocazia Zilei
Mondiale a Teatrului – 27 martie)

Porþi Deschise
ºi premiera

spectacolului
„Poveste despre
Hansel ºi Gretel”
Sãptãmâna Teatru-

lui aduce, tot astãzi, ca
ºi mâine, 22 martie, între orele 11.00 ºi 18.00,
Porþi Deschise la „Colibri”, fiind aºteptaþi
toþi cei curioºi sã vadã ce se întâmplã în tea-
tru, dincolo de sala de spectacol. Programul
de joi, 24 martie, include, la ora 16.00, o pro-
iecþie de film în cadrul proiectului „Classe
découverte – cinéma français”, iar cel al zi-
lei de vineri, 25 martie – deja celebrul con-
curs „Competiþia Tinereþii”, organiza, între
orele 11.00 ºi 14.00, de Direcþia Judeþeanã
pentru Sport ºi Tineret Dolj.

Un foarte aºteptat eveniment este premiera
naþionalã a spectacolului „Poveste despre
Hansel ºi Gretel”, de ºi cu Geo Dinescu,
Marin Fagu ºi Mugur Prisãcaru, prezentat
cu decoruri ºi costume steampunk. Premie-
ra va avea loc sâmbãtã, 26 martie, ora 18.00,
ºi va fi urmatã de o reprezentaþie duminicã,
27 martie, ora 11.00.

Se dã citire mesajelor personalitãþilor
din lumea artisticã mondialã

În perioada 20-27 martie, în Fabrica de
poveºti electroCOLIBRI se dã citire mesaje-

lor personalitãþilor din lumea
artisticã mondialã, desemnate
sã puncteze importanþa teatru-
lui în educaþie, în culturã, în
evoluþia noastrã spiritualã. «Au
trecut cinci ani de când am în-
ceput campania #Takeachil-
dtothetheatretoday, ce este sãr-
bãtoritã în multe locuri de pe
glob ºi în preajma Zilei Mon-
diale a Teatrului pentru Copii ºi
Tineret, de pe 20 martie. Aceas-
tã campanie a oferit membrilor
ASSITEJ putere de susþinere,
aducând multe motive convin-
gãtoare împãrþite în mesaje, dis-
cursuri ºi articole, argumentând
nevoia copiilor ºi a tinerilor de
a fi expuºi teatrului. Aceste mo-
tive includ: drepturile copilului

ca ºi cetãþean cultural; faptul cã teatrele edu-
cã holistic prin promovarea inteligenþelor mul-
tiple; importanþa cultivãrii curiozitãþii, imagi-
naþiei ºi a bucuriei în copii; nevoia copiilor de
a avea speranþã, într-o lume adesea confuzã
ºi abãtutã; importanþa grijilor estetice ºi a ca-
pacitãþii de a îmbrãþiºa diversele limbi ale arte-
lor; nevoia de comunitate, de conexiuni ºi de
empatie; aceste timpuri ale teatrului ºi capaci-
tatea sa de a ne oferi confort ºi puterea de a
pune lumea la îndoialã aºa cum noi o ºtim;
nevoia urgentã de a accepta diversitatea. Dar
mã întreb dacã nu este altul, mai fundamen-
tal, motivul pentru care artiºtii creeazã pentru
tinerii auditori, care trec dincolo de aceste in-
tenþii stabilite. Acest motiv poate fi de departe
foarte personal. În crearea lucrurilor pentru
copii ºi tineri, suntem în stare sã hrãnim, sã
vindecãm ºi sã întãrim copilul din noi. (…)”,
scrie preºedintele ASSITEJ, Yvette Hardie,
în mesajul sãu cu ocazia Zilei Internaþionale
a Teatrului pentru Copii ºi Tineret. Mesajul
cu ocazia Zilei Mondiale a Pãpuºarilor (21
martie) îi aparþine prof. Henryk Jurkowski.

Ziua Internaþionalã a Poeziei este sãr-
bãtoritã astãzi, de la ora 12.30, în ºase ºcoli
din Craiova: Colegiile Naþionale „Elena
Cuza”, „Carol I” ºi „Fraþii Buzeºti”, Liceul
cu Program Sportiv „Petrache Triºcu”, Li-
ceul de Arte „Marin Sorescu” ºi Colegiul
Naþional Pedagogic „ªtefan Velovan”.

Sub genericul „Ora poeziei”, aici au loc,
simultan, lecturi ºi întâlniri cu poeþi din
Craiova ºi din alte zone ale þãrii. Este vor-
ba despre Dan Anghelescu ºi George Po-
pescu (C.N. „Carol I”), Luiza Mitu ºi Ion
Maria (C.N. „Elena Cuza”), Eleanor Mir-
cea ºi Emilian Mirea (C.N. „Fraþii Bu-
zeºti”), Mihaela Albu ºi Gela
Enea (C.N.P. „ªtefan Velovan”),
Liliana Hinoveanu, Paul Aretzu,
Simona Dumitrache (Liceul de
Arte „Marin Sorescu”) ºi Ga-
briel Nedelea (L.P.S. „Petrache
Triºcu”).

Organizatorii, Asociaþia pen-
tru Tineri „Streets” (preºedin-
te: Dorina Gruia), Asociaþia Cul-
turalã „Carmina Balcanica”
(preºedinte: Mihaela Albu), în
parteneriat cu Casa de Culturã
„Traian Demetrescu” ºi Direc-
þia Judeþeanã pentru Sport ºi

Tineret Dolj, îºi propun prin acest eveni-
ment, dedicat poetului Marin Sorescu, sã
contribuie la creºterea interesului elevilor
pentru poezie, la încurajarea lecturii ºi sti-
mularea tinerilor în a scrie poezie.

„Manifestarea se va finaliza cu un Caiet
(realizat manual, cu grafica unor elevi de
la Liceul de Arte „Marin Sorescu”), care
se deschide cu un poem de Marin Sores-
cu, urmat de poemele participanþilor. Caie-
tul va fi distribuit unitãþilor de învãþãmânt,
partenerilor ºi poeþilor implicaþi în pro-
iect”, se precizeazã într-un comunicat de
presã al organizatorilor.
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Salah Abdeslam, suspectul-cheie în atacurile de
la Paris, care a fost prezentat în faþa unui judecãtor
federal belgian, colaboreazã cu justiþia belgianã,
dar va refuza sã fie extrãdat cãtre Franþa, a anun-
þat, la Bruxelles, avocatul sãu Sven Mary.  France-
zul, în vârstã de 26 de ani, urmeazã sã comparã în
faþa justiþiei belgiene ulterior, dupã 15 zile, având
în vedere cã refuzã sã fie extrãdat, a precizat Mary.
Însã acest refuz nu-i va bloca transferul, iar decizia
autorizãrii predãrii sale cãtre Franþa urmeazã sã fie
luatã “în maximum 60 de zile de la arestare” sau
maximum 90 de zile în cazul unui recurs, a precizat
Ministerul fracez al Justiþiei. Preºedintele francez
François Hollande ºi-a exprimat vineri speranþa ca
Belgia sã-l extrãdeze “cât mai rapid posibil” cãtre
Franþa. Aceastã voinþã este împãrtãºitã de cãtre
autoritãþile belgiene. “Este normal ca Salah sã fie
extrãdat ºi ca justiþia francezã sã se ocupe de acest
caz”, declara Jan Jambon, ministrul belgian de In-
terne.  Salah Abdeslam ºi-a petrecut prima noapte,
de sâmbãtã spre duminicã, la o închisoare de maxi-
mã securitate, în Bruges, dupã ce a fost inculpat
pentru “crime teroriste” în Belgia ºi a început sã
fie interogat de cãtre anchetatori. Arestat vineri la
Bruxelles, Salah Abdeslam, spitalizat pânã sâmbã-
tã dimineaþa dupã ce a fost rãnit la un picior în
timpul capturãrii, ºi-a petrecut noaptea în aceastã
închisoare de la Bruges, în nordul Belgiei, singura
instalaþie prevãzutã cu o aripã “individualã ºi spe-
cialã de securitate”, construitã în 2008 pentru per-
soane care prezintã un risc de evadare sau pentru
cele cu anumite probleme de comportament, în care
pot fi încarceraþi suspecþi de terorism. Dupã ce a

Remaniere a Guvernului
britanic, în urma demisiei
unui susþinãtor al Brexit

Fostul secretar de stat pentru Þara
Galilor Stephen Crabb a fost numit
în funcþia de secretar de stat pentru
Muncã ºi Pensii, în locul lui Iain
Duncan Smith, dupã ce acesta din
urmã a demisionat în semn de pro-
test faþã de proiectul tãierii unor aju-
toare pentru persoane cu dizabilitãþi.
Într-o scrisoare de douã pagini adre-
satã premierului David Cameron, fos-
tul secretar a atacat o serie de deci-
zii vizând o reducere a ajutoarelor
sociale anunþate în urmã cu douã zile
de cãtre cancelarul George Osborne
într-o declaraþie cu privire la buget.
Crabb, în vârstã de 43 de ani, care -
spre deosebire de Duncan Smith - îm-
pãrtãºeºte poziþia premierului cu pri-
vire la rãmânerea Marii Britanii în
Uniunea Europeanã, este membru al
Parlamentului din partea circum-
scripþiei Preseli Pembrokeshire, în
Þara Galilor, din 2005. Înainte sã
intre în politicã, el a fost consultant
în marketing, potrivit unei biografii
postate pe site-ul circumscripþiei.
Postul lui Crabb a fost preluat de
cãtre Alun Cairns, a anunþat Guver-
nul într-un comunicat. Guto Bebb a
fost numit subsecretar parlamentar
în cadrul Biroului pentru Þara Gali-
lor. Duncan Smith afirmã cã a demi-
sionat dupã ce Osborne a anunþat cã
intenþioneazã sã reducã fondurile
alocate ajutorãrii persoanelor cu di-
zabilitãþi ºi sã reducã impozitele bu-
nilor platnici. Tãierea ajutoarelor
pentru persoanele cu dizabilitãþi
“poate fi apãratã pe muchie de cuþit,
având în vedere deficitul continuu,
dar nu poate fi susþinutã în modul în
care a fost prezentatã într-un buget
favorabil contribuabililor cu veni-
turi mai mari”, a scris Duncan Smith.
“Nu pot sã privesc pasiv cum sunt
adoptate anumite politici cu scopul
de a atinge anumite constrângeri fis-
cale autoimpuse, despre care cred cã
sunt percepute tot mai mult drept clar
politice”, subliniazã el. Cameron i-a
rãspuns tot printr-o scrisoare, în care
se declarã “nedumerit ºi dezamãgit”
faþã de decizia lui Duncan Smith de
a demisiona, adãugând cã politicile
respective sunt lãsate în aºteptare.
“Ca Guvern, am fãcut multe pentru a
asigura locuri de muncã, a reduce
ºomajul ºi a promova justiþia socia-
lã”, a scris Cameron. “Am convenit
cu toþii cã o creºtere a resurselor chel-
tuite cu persoanele cu dizabilitãþi
este necesar sã fie gestionatã corect
ºi sã se concentreze asupra acelora
care au cel mai mult nevoie”, a adã-
ugat el. “De aceea, am convenit în
mod colectiv - dumneavoastrã, nu-
mãrul 10 ºi Trezoreria - asupra pro-
punerilor pe care dumneavoastrã ºi
Departamentul dumneavoastrã le-aþi
anunþat în urmã cu o sãptãmânã.
Astãzi am convenit sã nu dãm curs
acestor politici în forma actualã ºi
sã lucrãm împreunã pentru a îndrep-
ta aceste politici cãtre cursul corect
în lunile urmãtoare”, îi reproºeazã
premierul. Era de aºteptat ca Dun-
can Smith, în vârstã de 61 de ani, sã
pãrãseascã Guvernul în urma refe-
rendumului cu privire la rãmânerea
sau nu a Marii Britanii în Uniunea
Europeanã, prevãzut pentru 23 iu-
nie, în contextul în care face campa-
nie în favoarea unui Brexit, în tabã-
ra opusã lui Cameron ºi Osborne.
Plecarea sa acum, acuzându-i pe cei
doi cã taie ajutoare sociale din moti-
ve politice, reprezintã o loviturã pen-
tru cei doi. Liderul Partidului Labu-
rist Jeremy Corbyn a declarat cã de-
misia “relevã confuzia Guvernului”.

Demonstranþi au blocat o autostradã, în Arizo-
na, cãtre un miting de campanie în apropiere de
Phoenix al lui Donald Trump sâmbãtã, iar protesta-
tari s-au adunat în faþa Trump Tower, la Manhattan,
împotriva favoritului la învestitura republicanã. Mi-
liardarul newyorkez a susþinut un discurs în faþa
susþinãtorilor la Fountain Hills. Aproximativ 50 de
protestatari au provocat blocaje în trafic, agitând
postere cu sloganul “Dump Trump”. Mitingurile
magnatului în domeniul imobiliar au fost marcate,
recent, de o serie de incidente. Un miting la Chica-

Doi migranþi au fost gãsiþi morþi
duminicã, dupã ce ambarcaþiunea la
bordul cãreia se aflau a ajuns pe In-
sula greacã Lesbos, în urma intrãrii
în vigoare, la miezul nopþii de sâm-
bãtã spre duminicã, a Acordului UE-
Turcia privind gestionarea crizei re-
fugiaþilor. La bordul ambarcaþiunii
supraaglomerate se aflau zeci de mi-
granþi, provenind din Turcia. Acor-
dul încheiat de Uniunea Europeanã
ºi Turcia vineri, care a intrat în vi-
goare la miezul nopþii de sâmbãtã
spre duminicã, stipuleazã cã nou-

fost predat poliþiei federale belgiene,  Salah Ab-
deslam a început sã le prezinte anchetatorilor ver-
siunea sa cu privire la fapte ºi sã le dea explicaþii.
El a declarat cã “voia sã se arunce în aer la Stade
de France”, în seara lui 13 noiembrie, dar a “dat
înapoi”, a declarat François Molins, procurorul
Parisului, îndemnând ca primele declaraþii ale sus-
pectului sã fie tratate cu precauþie. Abdeslam nu a
explicat de ce a fost localizat în arondismentul al
XVIII-lea, la Paris. În comunicatul prin care a re-
vendicat atacurile, organizaþia jihadistã Statul Is-
lamic (SI) a enumerat arondismentul al XVIII-lea
printre arondismentele pariziene devastate de te-
roriºti. La o zi dupã arestarea celui pe care Molins
l-a prezentat drept “jucând un rol central în înfiin-
þarea comandourilor de pe 13 noiembrie”, minis-
trul francez de Interne a declarat pentru TF1 cã
Franþa a mobilizat forþe suplimentare în vederea
“optimizãrii” controalelor la frontiere, în urma unor
discuþii cu Interpolul. Bernard Cazeneuve a esti-
mat drept “extrem de ridicatã” ameninþarea unui
atentat. Anchetatorii cred cã Abdeslam a închiriat
camere în regiunea parizianã, pentru a fi folosite
de cãtre atacatori, dar ºi o maºinã cu care i-a con-
dus la Stade de France, dupã care s-a dus în aron-
dismentul al XVIII-lea, în nordul capitalei. La câte-
va zile dupã atacuri, o centurã cu explozivi a fost
gãsitã, la Paris, într-o zonã în care semnale de tele-
fonie mobilã au indicat cã a fost prezent Abdes-
lam. Francezul a fost “direct implicat în pregãtirea,
organizarea ºi, din nefericire, comiterea acestor
atacuri”, a declarat preºedintele François Hollan-
de, care se afla la Bruxelles, unde participa la sum-

mitul UE-Turcia, în momentul operaþiunilor. Poliþia
l-a arestat vineri ºi pe un presupus complice al lui
Abdeslam, Mounir Ahmed Alaaj - alias Amine
Choukri - în baza unor acuzaþii de terorism. Sus-
pectat de apartenenþã la reþeaua teroristã Stat Isla-
mic, Salah Abdeslam, în vârstã de 26 de ani, era cel
mai cãutat infractor din Europa, figurând primul pe
lista celor mai periculoºi indivizi daþi în urmãrire de
Europol.

sosiþii în Grecia dispre Turcia urmea-
zã sã fie triaþi ºi trimiºi înapoi - dacã
nu cer azil azil sau cererile le sunt
refuzate. Aproximativ 2.500 de mi-
granþi se aflã în prezent pe Insula
Lesbos. Împreunã cu migranþii de
pe celelalte insule greceºti ei sunt
pe cale sã fie transportaþi cãtre Gre-
cia continentalã, unde urmeazã sã
fie plasaþi în centre, în aºteptarea
reinstalãrii în alte state membre UE.
Afluxul de persoane care traversea-
zã marea cãtre insulele greceºti a
crescut înaintea intrãrii în vigoare a

acordului, iar Atena a anunþat cã nu
este posibilã implementarea imedia-
tã a înþelegerii. Mii de persoane au
manifestat sâmbãtã seara împotriva
acordului, într-o serie de oraºe eu-
ropene. Acesta prevede ca, în
schimbul fiecãrui sirian trimis îna-
poi în Turcia, un sirian de pe teri-
toriul turc sã fie reinstalat în Uniu-
ne. Însã existã numeroase îndoieli
cu privire la implementarea înþele-
gerii ºi inclusiv cu privire la câþi
migranþi sã fie trimiºi înapoi în Tur-
cia. Aproximativ 2.300 de experþi,

inclusiv oficiali în domeniul secu-
ritãþii, migraþiei ºi translatori urmea-
zã sã soseascã în Grecia pentru a
ajuta la implementarea înþelegrii.
Însã oficiali greci au anunþat cã nici-
un expert nu a sosit încã, iar acor-
dul nu poate fi implementat imediat,
în contextul în care unele dintre
detaliile-cheie încã este necesar sã
fie puse la punct. “Un plan ca aces-
ta nu poate fi implementat în dar 24
de ore”, a declarat Giorgos Kyrit-
sis, un purtãtor de cuvânt pentru
migraþie al Guvernului grec.

go, în urmã cu o sãptãmânã, a fost anulat în urma
unor proteste. Sute de demonstranþi s-au adunat la
Universitatea din Illinois, iar ciocniri au izbucnit în-
tre susþinãtori ºi protestatari în aula în care Trump
urma sã susþinã un discurs. În ultimul incident, pro-
testatari au mãrºãluit pe autostrada cãtre Fountain
Hills. Poliþia a arestat mai multe persoane, dupã care
demonstranþii s-au dispersat. Unii, depãºiþi nume-
ric de susþinãtorii lui Trump, au reuºit sã ajungã în
apropiere de locul mitingului de la Fountain Park.
Într-un discurs pe care l-a susþinut ulterior la Tuc-

son, Trump i-a catalogat
“scandaloºi” pe protestatari
ºi i-a acuzat cã o “reprezintã
pe (favorita în cursa demo-
cratã) Hillary Clinton”. “Au
arestat trei persoane, iar toa-
tã lumea a plecat... Au ple-
cat!”, a declarat Trump în
aclamaþiile publicului. “Îmi
place poliþia noastrã, dar tre-
buie sã facã ceva mai mult
de-atât. Am avea mai puþini
protestatari, mai puþini agi-
tatori”, a adãugat el. Demon-
straþii au avut loc ºi la Tuc-
son, iar poliþia a escortat un
numãr de persoane. În ora-
ºul natal al lui Trump, New

York, câteva sute de protestatari s-au adunat în faþa
Trump Tower, în cartierul Manhattan. Unii au scan-
dat sloganuri prin care l-au acuzat de rasism, sexism
ºi cã este anti-gay. La proteste au luat parte activiºti
care susþin drepturile migranþilor ºi socialiºti. Mai
mulþi demonstranþi care purtau pancarte pe care se
putea citi mesajul „Vote Trump” au fost de aseme-
nea prezenþi, subliniind cã vor sã-ºi exercite dreptul
de a demonstra pentru a-l susþine pe Trump. Un
bãrbat a încercat sã se precipite, la 12 martie, cãtre
Trump, în timp ce acesta susþinea un discurs pe o
scenã, în Ohio, însã a fost împiedicat de cãtre agenþi
Secret Service. Un susþinãtor al favoritului republi-
can a fost inculpat pentru agresiune, în urma publi-
cãrii unor înregistrãri video care-l surprindeau lo-
vind cu pumnul un protestatar la un miting de cam-
panie în Carolina de Nord. Trump este acuzat cã
creeazã tensiuni printr-o retoricã a dezbinãrii, însã
el neagã cã ar folosi discursul urii sau cã ar avea
vreun rol în promovarea dezbinãrii . Mitingul din
Arizona este a doua vizitã, în decurs de trei luni, pe
care favoritul republican a efectuat-o în acest stat.
Alegeri primare urmeazã sã aibã loc mâine în Arizo-
na. Învingãtorul scrutinului republican din acest
stat primeºte toþi cei 58 de delegaþi care vor fi trimiºi
la convenþie. Miliardarul este creditat pe primul loc
în intenþiile de vot în acest stat. Trump ºi Clinton ºi-
au consolidat primele poziþii în cursele partidelor
lor, în urma scrutinelor primare de marþea trecutã.
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Whitney

Se difuzeazã la HBO ºi HBO HD,
ora 16:15

Filmul spune povestea relaþiei
incredibile care a existat între
Whitney Houston, o actriþã,
cântãreaþã ºi producãtoare
cunoscutã în toatã lumea, ºi
Bobby Brown de la prima lor
întâlnire când amândoi erau
deja foarte cunoscuþi ºi pânã la
cãsãtoria lor tumultoasã. Dificul-
tãþile îi urmãresc pe mãsurã ce
se confruntã cu avantajele ºi
consecinþele faimei ºi averii...

Resident Evil:
Viaþa de apoi

Se difuzeazã la PRO Cinema,  ora 00:30

Într-o lume bântuitã de un
virus care îºi transformã victi-
mele în zombi ucigaºi, frumoa-
sa ºi invincibila Alice (Milla
Jovovich) continuã sã caute
supravieþuitori în Resident
Evil: Viaþa de apoi, cel de-al
patrulea film din seria de mare
succes, Resident Evil . Pe
mãsurã ce bãtãlia ei cu autorii
acestui flagel atinge cote
maxime, Alice se trezeºte în
capcanã...

The Big Bang

Se difuzeazã la Prima Tv, ora  21:00

Un detectiv particular este
angajat pentru a gãsi o dan-
satoare exoticã, dar cãutarea
devine complicatã atunci
când toþi cei interogaþi mor.
De pe strãzile Los Angeles-
ului ºi pânã în deºertul Mexi-
cului, Cruz trebuie sã facã
faþã unui brutal boxer rus,
celor trei detectivi din poliþia
oraºului Los Angeles ºi unui
bãtrân milionar, plus soþiei
sale...

LUNI - 21 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 Viaþa dublã a lui Eddie

McDowd
1999, Canada, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Descãlecaþi în Carpaþi
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:50 Sãptãmâna generozitãþii
17:00 Garantat 100%
18:00 Întrebãri ºi rãspunderi
19:00 Emisiunea de luni
19:45 Sport
19:57 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Prim-Plan
22:25 Starea zilei
22:30 Starea naþiei
23:25 Sãptãmâna generozitãþii
23:35 Nocturne
00:35 La taifas cu Europa
01:35 Pro patria
02:00 Telejurnal
02:50 Întrebãri ºi rãspunderi
03:40 Emisiunea de luni

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 5 minute de ºtiinþã
08:20 Mic dejun cu un campion
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
09:30 Dincolo de viitor
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
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 Hangiþa
21:40 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 În umbra legii
2005, Canada, Crimã
23:20 5 minute de ºtiinþã
23:30 Replay
01:00 Dincolo de viitor
01:30 Drumul lui Leºe
02:30 Cap compas
03:00 La fix
04:00 Poveste dupã poveste
05:00 Ieri-Azi-Mâine

TVR 2

07:40 Cãlãtoria mea
09:30 Annie
11:25 Omul Pasãre sau Virtutea

nesperatã a ignoranþei
13:25
Scooby-Doo ºi monstrul de pe

Lunã
14:45 Comoara
16:15 Whitney
17:45 Pe platourile de filmare
18:15 Coºarii
20:00 Vinil
21:00 Fetele
21:30 Sub acelaºi acoperiº
22:05 Zulu
23:55 Povestea lui Lizzie

Borden
01:25 Mi-5: Pentru binele tuturor

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 Bake Off România
22:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Lista neagrã
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Mister, Thriller
01:00 Spitalul de demenþã (R)
2012, România, Comedie
02:00 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 Suflet cãlãtor (R)
11:00 Teleshopping
11:15 Zoya (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)
03:15 Regina (R)
05:30 CSID?
06:00 Vorbeºte lumea

08:30 La Mãruþã (R)
10:45 La bloc (R)
13:00 Le Havre (R)
15:00 Maestrul despãrþirilor (R)
16:45 La bloc
19:00 Harold, optimistul
20:30 Solo
22:30 Cabana din pãdure
00:30 Resident Evil : Viaþa de

apoi (R)
02:30 Cine A.M.
06:15 Zoya (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Chefi la cuþite

23:00 Un show pãcãtos

01:00 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 lângã mine

16:00 Teleshopping

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Furtuna pe Bosfor

2014, Turcia, Dramã

22:30 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Furtuna pe Bosfor (R)

2014, Turcia, Dramã

03:45 Te vreau lângã mine (R)

05:30 Pastila de râs (R)

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Jurnalul STV Junior (R)
08:00 Casa: construcþie ºi

design (R)
08:45 All Inclusive (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Cireaºa de pe tort
12:30 Secrete de stil (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 Secretele Mentaliºtilor
18:00 Focus
19:15 Mama mea gãteºte mai

bine
20:15 Cronica cârcotaºilor
21:00 The Big Bang
2011, SUA, Mister, Thriller
23:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
23:45 Focus din inima României
00:15 Focus Magazin
01:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
02:00 Cronica cârcotaºilor (R)
02:45 The Big Bang (R)
2011, SUA, Mister, Thriller
04:45 Adevãrul Live
05:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
06:15 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Magazin UEFA Cham-

pions League
22:30 Noaptea Campionilor -

Careul de aºi
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial înnorat,
posibile averseluni, 21 martie - max: 17°C - min: 5°C

$
1 EURO ........................... 4,4700 ............. 44700
1 lirã sterlinã................................5,7256....................57256

1 dolar SUA.......................3,9654........39654
1 g AUR (preþ în lei)........159,8658.....1598658

Cursul pieþei valutare din 21 martie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA

10 / cuvântul libertãþii luni, 21 martie 2016programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile



Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Cod roºu la Londra

Ora: 20:45

Gen film: Acþiune, Crimã, Thriller

Dragoste

Ora: 18:00 (3D)

Gen film: Dramã, Erotic, Romantic

Ilegitim

Ora: 16:00

Gen film:  Dramã

Kung Fu Panda 3

Ora: 14:00 (3D, ro)

Gen film: Acþiune, Animaþie, Aventuri
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Ziua Independenþei

Se difuzeazã la HBO ºi HBO HD,
ora 10:35

Spectacolul incredibil începe
odatã cu apariþia imenselor nave
spaþiale, însã admiraþia se va
transformã rapid în teroare, odatã
cu momentul în care uriaºele
nave pornesc în distrugerea
marilor oraºe din întreaga lume.
Pãmântul mai are o singurã spe-
ranþã: supravieþuitorii deciºi sã
riposteze printr-o mare ofensivã
împotriva invadatorilor, înainte ca
umanitatea sã fie nimicitã.

Reþeaua

Se difuzeazã la PRO Cinema, ora 20:30

Internetul face totul posibil.
Cyber-spaþiul este a opta minune
a lumii. Nu ºi pentru Angela
Bennet, o expertã în computere
pentru care pasiunea pentru
universul digital se transformã în
cel mai negru coºmar al vieþii ei.
Într-o zi, în timp ce se aflã în faþa
monitorului, Angela dã din întâm-
plare peste niºte informaþii gu-
vernamentale strict secrete. Fãrã
sã dea prea mare importanþã
aceastei descoperiri, Angela
pleacã în Mexic într-o vacanþã pe
care ºi-o planificase de mult...

Jocul morþii

Se difuzeazã la Prima TV, ora  21:00

Pentru noul reality-show, intitulat
"Vânãtoarea de comori", produ-
cãtorii au ales câþiva concurenþi,
printre care se numarã ºi Sam
Garrett (Treat Williams) un poli-
þist din Los Angeles. Show-ul se
desfãºoarã pe o insulã tropicalã,
iar participanþii trebuie sã gã-
seascã ºi sã îºi adjudece cele 10
milioane de dolari puse în joc.
Fãrã sã îi anunte pe concurenþi ºi
fãrã sã îi pese de siguranþa
acestora, producãtorul...

MARÞI - 22 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 Viaþa dublã a lui Eddie

McDowd
1999, Canada, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:50 Sãptãmâna generozitãþii
17:00 Nocturne
18:00 Europa mea
19:00 Ochiul magic
19:45 Sport
19:57 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Prim-Plan
22:25 Starea zilei
22:30 Starea naþiei
23:25 Sãptãmâna generozitãþii
23:35 Armaguedon
1977, Franþa
01:15 Discover România
01:25 În grãdina Danei
01:50 Sport
02:00 Telejurnal
02:50 Vorbeºte corect!
02:55 Europa mea
03:45 Ochiul magic
04:25 Prim-Plan

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 5 minute de ºtiinþã
08:20 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
09:30 A doua emigrare
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Actual pe 2
14:10 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Documentar 360°-GEO
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 D'ale lu' Miticã
21:00 Destine ca-n filme
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 În umbra legii
2005, Canada, Crimã
23:20 5 minute de ºtiinþã
23:30 Festivalul Internaþional

George Enescu 2015
00:45 Cartea cea de toate zilele
00:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
01:00 Locuri, oameni ºi comori

TVR 2

07:20 Whitney
08:50 Coºarii
10:35 Ziua Independenþei
13:00 Sub acelaºi acoperiº
13:30 Poveste de iarnã
15:30 Un pisoi la Hollywood
16:45 Cel mai bun prieten al

unei fete
18:15 Crãciunul e aproape
20:00 Bani murdari
21:50 Supravieþuitorul
23:50 O cãlãtorie cu mizã mare
01:40 Terminator: Genisys
03:45 Mesagerul
04:00 Supravieþuitorul
06:00 Poveste de iarnã

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 Spitalul de demenþã (R)
2012, România, Comedie
02:00 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)

08:30 La Mãruþã (R)
10:15 La bloc (R)
12:30 Harold, optimistul (R)
14:00 ªapte suflete (R)
16:30 La bloc
18:45 Privind în urmã
20:30 Reþeaua
22:45 Nobel ºi fiul
01:00 Reþeaua (R)
03:00 Cine A.M.
06:15 Privind în urmã (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Chefi la cuþite
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Corupþi de libertate 4
1994, SUA, Acþiune, Dramã
02:45 Observator (R)
03:30 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

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

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Secretele Mentaliºtilor (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 Jocul morþii
2002, SUA, Acþiune, Dramã
23:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
23:45 Focus din inima României
00:15 Focus Magazin
01:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
02:00 Cronica cârcotaºilor (R)
02:45 Jocul morþii (R)
2002, SUA, Acþiune, Dramã
04:45 Adevãrul Live
05:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
06:15 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Regii KO-ului
23:00 Made
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
02:30 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.

Anunþul tãu!
Unitatea Militarã 01178 Cra-

iova organizeazã concursuri
pentru ocuparea a douã posturi
vacante contractuale, pe perioa-
dã nedeterminatã: - economist
gradul II la microstructura con-
tabilitate – 1 post. Condiþii de stu-
dii ºi vechime în specialitate: stu-
dii superioare în domeniul eco-
nomic cu diplomã de licenþã,
minim 6 luni vechime în specia-
litate. - proba scrisã: 25.04.2016,
ora 10.00; - interviul: 29.04.2016,
ora 10.00. - administrator I la Cer-
cul Militar – 1 post. Condiþii de
studii ºi vechime în specialitate:
studii medii cu diplomã de Ba-
calaureat, minim 6 luni vechime
în specialitate. - proba scrisã:
27.04.2016, ora 10.00; - interviul:
04.05.2016, ora 10.00. Data limitã
de depunere dosarelor 4.04.2016,
ora 16.00. Depunerea dosarelor
ºi organizarea concursului se vor
face la sediul UM 01178 Craiova,
str. Caracal, nr. 148, localitatea
Craiova, jud. Dolj unde vor fi afi-
ºate ºi detaliile organizatorice ne-
cesare. Date de contact ale se-
cretariatului, la telefon
0251310245 interior 210.

S.C YUKO GROUP SRL, so-
licitã Aviz de Amplasament pen-
tru investiþia “INSTALAÞIE DES-
CÃRCARE, INCÃRCARE, DIS-
TRIBUÞIE, PRODUSE PETRO-
LIERE  CU IMPREJMUIRE, LU-
CRÃRI HIDROTEHNICE AFE-
RENTE CHEULUI ªI  PLATFOR-
MEI  IN  PORTUL BECHET JUD.
DOLJ”,  persoanele interesate  se
pot adresa la sediul Primaria
Bechet sau la telefon contact
0732/707099.

Anunþul tãu!

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. 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.

ASOCIAÞIA NAÞIONALÃ A
CADRELOR MILITARE ÎN REZER-
VÃ ªI ÎN RETRAGERE  DIN M.A.I.
FILIALA DOLJ „FRAÞII BUZEªTI„
INVITÃ PE TOÞI MEMBRII SÃ
PARTICIPE LA CONFERINÞA
ANUALÃ CE VA AVEA LOC ÎN
ZIUA DE 22.03.2016 ORA 10.00 LA
SEDIUL POLIÞIEI JUDEÞENE
STR, AMARADIA NR. 32.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
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.
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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.

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 ma-
ºina proprie, marca
Espero. Telefon:
0760/084.961.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
Bucureºti, ªosea-
ua Panduri (vis-a -
vis de Spitalul Cli-
nic Panduri) Tele-
fon: 0741/072.812.

PARTICULAR,
vând garsonierã 2/
8, G-uri, 32.000
Euro, negociabil.
Telefon: 0741/
336.821, ora17.00.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament
2 camere - parter
Nicolae Titules-
cu, 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 deco-
mandate Brazdã
parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor + de-
pendinþe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4300
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Casã mare boie-
reascã cu toate uti-
litãþile superîmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Vând casã 2 came-
re, bucãtãrie, hol,
toate utilitãþile, 400
mp teren, str. Râu-
lui 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 vilã în zona
Ford. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
418.864.
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 3690 mp te-
ren intravilan în
Cârcea tarlaua 17.
Telefon: 0721/
995.405.
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 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 fabricatie:
2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzina;
Euro 4; - Aer Con-
ditionat; 6 airbaguri;
- Geamuri Electrice;
Inchidere centrali-
zata; ABS; Servodi-
rectie; Xenon; - In-
terior recaro; Pret
2700 Euro, nego-
ciabil. Relatii la tele-
fon: 0765/312.168.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând car bãtrânesc,
original, stare foarte
bunã, pretabil tera-
se, grãdini. Telefon:
0729/033.903.
Vând cutie metali-
cã pentru pãstrat
armã de vânãtoa-
re. Telefon: 0721/
995.405.
Vând fotolii vechi în
stare bunã, aparat de
radio cu Pickup, tim-
bre ( clasoare). Tele-
fon: 0729/ 684.222.
Vând covor persan
2200/1800 bine în-
treþinut- 80 lei, cru-
ce marmurã scrisã
1200/400/100- 80
lei, sãpun de casã
5 lei kg, televizor
color Grunding cu
telecomandã- 70
lei. Telefon: 0770/
303.445
Vând radio MPT
Sony 4x45w, USB,
telecomandã, în
garanþie. Telefon:
0723/984.309.
Vând maºinã de go-
goºi ineluº, chiuve-
tã inox dublã pentru
Restaurant sau Co-
fetãrie tãietor meze-
luri, plitã fast food,
mese inox. Telefon:
0760/958.921;
0737/128.396.
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Semnãtura:..........................................

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

Vând TV color D-
102 cm, cãrucior
handicapat, pat
mecanic, schelã
construcþii, sobã
cãrãmidã comple-
tã, polizor 2500W.
Telefon: 0768/
083.789.
Vând 8 jaluzele
metalice (4 gri ºi 4
albe). Telefon:
0251/452.233.
Vând 1 loc de veci
Cimitir Lascãr Ca-
targiu - Craiova.
Telefon: 0728/
964.686.
Vând COMBINÃ
CP.12 ºi LADA 1025
(eventual suban-
samble). 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 hotã nouã,
mãturã electricã.
Telefon: 0351/
459.314.

Vând frigider 320
litri, bocanci, ghete,
pantofi militari noi
piele negru, piese
Dacia noi, calcula-
tor instruire copii
prin televozor, tele-
fon Eboda sigilat,
piei bovinã ºi oaie
vopsite. Telefon:
0735/445.339.
Vând loc de veci
Sineasca douã
gropi suprapuse,
bocanci din piele
mãrimea 43 îmblã-
niþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã cuþite
de ghilotinã noi-
1,15ml preþ 100 lei.
Telefon: 0351/
808.490 dupã ora
16.00.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 /
850W, canistre alu-
miniu  20 litri noi,
reductor oxigen su-
durã, alternator
12vV nou, arzãtoa-
re gaz sobã D 600.
Telefon: 0251/
427.583.
Calorifere fontã –
10 lei elementul,
televizor color Phi-
lips 100 lei, bicicle-
tã copii 50 lei, 2
gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.

Vând bicicletã co-
piii cu 3 roþi - 60 lei
negociabil, cãruþ
copil sport - 50 lei.
Telefon: 0351/
181.202.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
mensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de tri-
cotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând calorifer cu
11 elemenþi electric
nou, radiator cu 3
trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
Vând cadru meta-
lic inox nou pentru
handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0351/446.918.
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 fo-
losit un calorifer de
tablã 1,20 / 0,60
nefolosit. Telefon:
0720/231.610.

Vând loc de veci ci-
mitirul Sineasca –
Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/
271.285.
ÎNCHIRIERI OFERTE

PARTICULAR, în-
chiriez garsonierã,
complet mobilatã,
et. 2, 220 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0741/336.821, ora
17.00.
Inchiriez aparta-
ment 3 camere,
mobilat,cu centra-
lã, zona A Ciuper-
cã. Preþ negociabil.
Telefon: 0251/
510.581.
Închiriez aparta-
ment 3 camere
mobilat cu centra-
lã, zona A, Ciuper-
cã, preþ negociabil.
Telefon: 0251/
510.581.

Închiriez camere la
casã (zona Bres-
tei). Telefon 0762/
484.755; 0351/
464.628.
Închiriez duplex
P+1 cu 9 camere,
cu 1 ha teren Brã-
deºti. Telefon: 0744/
530.451.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restau-
rant 50 locuri (Pia-
þa Gãrii). Telefon:
0744/629.775.
MATRIMONIALE
Domn, 44 - servici,
permis auto, doresc
doamnã cu locuin-
þã fãrã obligaþii, pen-
tru cãsãtorie. Tele-
fon: 0764/816.927.

DIVERSE
Achiziþionez cãrþi
pentru bibliotecã.
Telefon: 0351/
449.469 dupã ora
20,30.

Solicit menajerã
curãþenie generalã
în apartament, o zi
pe sãptãmânã, vâr-
sta peste 55 ani.
Telefon: 0727/
226.367.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.
CONDOLEANÞE
Puiu, Silvia ºi Da-
niel ªtefãnescu îºi
exprimã profun-
dul regret pentru
trecerea în nefiin-
þã a iubitei lor ve-
riºoare MARIANA
LUPU. Dumne-
zeu sã o odih-
neascã!
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Dupã trei înfrângeri consecutive, ASC Po-
dari a repurtat un succes la pas, 4-1 sâmbãtã,
pe terenul penultimei clasate, FC Aninoasa,
într-un meci marcat de debutul lui Florin ªoavã
pe banca tehnicã a formaþiei doljene. Care a
deschis repede scorul (15), prin cãpitanul Do-
rin Preda, acesta fructificând, din interiorul su-
prafeþei de pedeapsã, o pasã de la Cioinac. Cu
puþin înainte de paizã (41), Cioinac avea sã trea-
cã ºi la finalizare, fundaºul transformând un pe-
nalty obþinut de Raicea ºi care s-a soldat ºi cu
o elimnare, evident, în tabãra dâmboviþenilor.

La trei minute dupã odihnã a venit rândul
gazdelor sã primeascã un 11 metri, iar Pahon-
þu nu l-a iertat pe Mecea. 3-1 a fãcut Cârstea
(62), pentru ca tabela sã fie închisã Preda (90),
care a reuºit astfel “dubla”.

La ACS Podari au jucat: Mecea – Marcu
(Ciocârlã 46), Cioinac,Vulpe, Geamãnu – Rai-
cea, D. Stancu, I. Stancu (I. Sârmon 71) – Pre-
da, Cârstea (Avram 65), Simion (Cruºoveanu
87). Runda ce urmeazã, sâmbãtã, de la ora 15:00,
ACS va primi vizita fruntaºei CS Afumaþi.

Vineri, cum am prezentat deja în numãrul de
weekend, ACSO Filiaºi a cedat cu 0-1, la Iºal-
niþa, în faþa celor de Nouva Mama Mia Beci-
cherecu Mic (gol Telescu 43).

Dragoº Bon, ºi el aflat la debut, a utilizat

SERIA 3 – ETAPA A 16-A
Vineri: Concordia Chiajna II – FC Voluntari

II 1-4, Atletic Bradu – AFC Hãrman 5-2.
Sâmbãtã: FC Aninoasa – ACS PODARI 1-

4, CS Afumaþi – SCM Piteºti 0-1, Urban Titu –
Sporting Turnu Mãgurele 1-2, Sporting Roºiori
– Dinicu Golescu Câmpulung 2-1, CS ªtefã-
neºti – Inter Olt 3-0 la “masa verde”, deoarece
oaspeþii s-au retras din campionat.
1. Dinicu G. 31 8. ªtefãneºti 24
2. Piteºti 29 9. Chiajna II 21
3. Afumaþi 29 10. PODARI 18
4. Mãgurele 28 11. Titu 13
5. Bradu 27 12. Aninoasa 12
6. Roºiori 25 13. Hãrman 6
7. Voluntari II 25

SERIA 4 – ETAPA A 18-A
Vineri: ACSO FILIAªI – Nouva Mama Mia

Becicherecu Mic 0-1, Metalurgistul Cugir –
ASU Poli Timiºoara 2-1, CSM Lugoj – Mãgura
Cisnãdie 1-2, Pandurii Tg. Jiu II – Cetate Deva
1-2, Naþional Sebiº – Performanþa Ighiu 2-3.

Sâmbãtã: Minerul Motru – Millenium Giar-
mata 0-4, FC Hunedoara – CS Ineu 2-1. CS U
Craiova II a stat.
1. ASU Poli 40 9. Pandurii II 19
2. Cugir 38 10. Ineu* 19
3. Ighiu 35 11. CRAIOVA II* 18
4. Becicherecu 30 12. Motru 18
5. Sebiº 30 13. Deva* 17
6. Hunedoara 27 14. FILIAªI 12
7. Lugoj 23 15. Giarmata 8
8. Cisnãdie 20

* - un joc mai puþin.

LIGA A III-A

ªoavã, start lansat la timona Podariuluiªoavã, start lansat la timona Podariuluiªoavã, start lansat la timona Podariuluiªoavã, start lansat la timona Podariuluiªoavã, start lansat la timona Podariului

echipa: Lascu – Orban, Lupu, Istudor, Maine-
rici – Georgescu (Obeanu 64), N. Popescu –
Moraru, Stoichiþoiu (Pârvuicã 55), Petcu – Du-
riþã (Cimpoieru 77).

Etapa viitoare, vineri, de la ora 15:00, Filia-
ºul evolueazã la Cisnãdie, iar CS U II Craiova,
care a stat în aceastã rundã, joacã, “acasã”,
cu Pandurii II.

SCM U Craiova a fost învinsã, vi-
neri searã, în deplasare, de cãtre U-BT
Cluj, 74-76 dupã prelungiri, în contex-
tul în care alb-albaºtrii au irosit, incre-
dibil, victoria în finalul ambelelor pe-
rioade de joc.

Gazdele au pornit ca din puºcã ºi s-
au distanþat la 13-1, pentru ca primul
sfert sã se încheie cu 20-12. U-BT s-a
dus din nou la 12 puncte (26-14), ceea
ce a reprezentat ºi avansul maxim luat
de trupa lui Marcel Þenter, dar Craiova
a revenit treptat-treptat ºi la pauzã a
intrat cu deficit de o posesie: 33-30.

Manºa a treia a fost controlatã au-
toritar de formaþia noastrã, care înain-
tea ultimelor 10 minute conducea cu
50-41. O eliminare a cãpitanului Cãtãlin
Burlacu, pentru cinci faulturi persona-
le, le-a oferit clujenilor cale liberã spre
revenire. U-BT a trecut în faþã cu 41 de
secunde rãmase de jucat, dar baschet-
baliºtii olteni puteau da lovitura dacã
Johnson marca cele douã libere de care a beneficiat. Ame-
ricanul a transformat numai una (62-62) ºi s-a intrat în “ex-
tra-time”. Unde SCM U a luat iarãºi avans, 73-67. La 73-71,
Johnson a trecut iarãºi la linia aruncãrilor libere. Cu aceas-
tã ocazie le-a ratat pe ambele, iar Clujul a egalat apoi la 73.
Nici Hargrove n-a rupt gura târgului la aruncãrile supli-
mentare, transformând una singurã, 74-73. La ultima fazã,

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 28-A

Ce eºec dureros!

Deºi le era suficientã ºi o
victorie la limitã pentru a în-
cheia sezonul regulat pe pri-
mul loc, voleibaliºtii craio-
veni au trecut cu 3-0 (25-17,
25-23, 31-29), sâmbãtã, pe
propriul parchet, de CSM
Bucureºti, iar în semifinalele
play-off-ului vor juca cu Ex-
plorãri Baia Mare, echipã
care a încheiat pe poziþia a
patra ºi pe care alb-albaºtrii
au învins-o în ambele dis-
pute de campionat, de fieca-
re datã cu 3-2.

Izbânda contra echipei
din Capitalã a fost plãtitã însã destul
de scump. Cãpitanul Laurenþiu Licã
s-a accidentat ºi, foarte probabil, va
rata ultima parte a sezonului.

Primele douã încleºtãri dintre SCM
U ºi Explorãri se vor disputa la finalul
acestei sãptãmâni, la Craiova. Se joa-
cã dupã sistemul cel mai bun din cinci
jocuri.

- Primele douã echipe din grupa 7-12 se alãturã echipelor din grupa 1-6 ºi se va forma
play-off-ul, unde se vor juca trei tururi (sferturi, semifinale ºi finala), dupã regula “:cel
mai bun din 5 partide”.

- În play-off-ul Ligii Naþionale de baschet masculin, echipele se vor împerechea
dupã cum urmeazã: Locul 1 – cu 8, 2 cu 7, 3 cu 6 ºi 4 cu 5.

- Echipele rãmase pe locurile 9-12 nu vor mai juca, pãstrându-ºi poziþiile din
clasamentul grupei 7-12.

- Ultimele douã locuri retrogradeazã.

Grupa 1-6
U-BT Cluj – SCM U CRAIOVA 76-

74 (dupã prelungiri), CSM CSU Ora-
dea – CSU Atlassib Sibiu 100-62, BC
Mureº Tg. Mureº – Steaua CSM
Eximbank 86-90.

1. Oradea 21/7 49
2. Steaua 20/8 48
3. U-BT Cluj 19/9 47
4. BC Mureº 16/12 44
5. CRAIOVA 16/12 44
6. Sibiu 14/14 42

Grupa 7-12
CS Energia Tg. Jiu – BCMU Piteºti

72-98, CS Dinamo Bucureºti – CS Gaz
Metan Mediaº 94-58, BC SCM Timi-
ºoara – CS Phoenix Galaþi (astãzi).

1. Dinamo   13/15   41
2. Galaþi   13/14   40
3. Tg. Jiu   11/17   39
4. Timiºoara   9/18   36
5. Piteºti*   11/17   36
6. Mediaº   4/24   32

* BCMU Piteºti a început campiona-
tul cu o penalizare de trei puncte.

Adamovic a reuºit sã marcheze de la distanþã ºi totul s-a
nãruit.

În ciuda ratãrilor din final, Johnson a fost cel mai bun
realizator al Craiovei, la Cluj, cu 21 de puncte, 6 recuperãri
ºi 4 pase decisive.

Pentru bãieþii lui Dragan Aleksic urmeazã un meci cu
liderul Oradea, programat, sâmbãtã (17:00), la Polivalentã.

VOLEI (M) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 22-A

Craiova câºtigã sezonul regulat
Pentru un loc în finala campionatului, duel cu Baia Mare

SCM U CRAIOVA – CSM Bucureºti 3-0,
ACS Municipal Zalãu – VCM PLS Piatra Neamþ
3-0, AS Club Caransebeº – CS ªtiinþa Explorãri
Baia Mare 3-0, LMV Tricolorul Ploieºti – CS
Dinamo Bucureºti 3-1, CS Unirea Dej – CS Ar-
cada Galaþi 3-0, CS “U” Cluj – CVM Tomis Con-
stanþa 3-0 la “masa verde”, deoarece formaþia
de la Malul Mãrii s-a retras din competiþie.

1. CRAIOVA 56 7. Dej 27
2. Zalãu 54 8. CSM Buc. 23
3. Galaþi 47 9. “U” Cluj 20
4. Baia Mare 45 10. Piatra N. 20
5. Caransebeº 39 11. Dinamo 17
6. Ploieºti 33
* - un joc în plus.

“Ne-am îndeplinit obiectivul de a
câºtiga, de a lua trei puncte. Asta ne-
am ºi propus. În ultimul set nu aveam
voie sã ajungem în prelungiri. Am ter-
minat sezonul regulat pe locul întâi ºi
trebuie sã fim mândri de acest lucru,
dar trebuie sã fim realiºti cã pentru noi
adevãratul campionat abia acum în-
cepe”, a spus, dupã meci, tehnicianul
Dan Pascu.

SCM Craiova a susþinut, vineri
ºi sâmbãtã, douã jocuri de pregã-
tire la Rm. Vâlcea, cu echipa gaz-
dã, ºi a pierdut de fiecare datã,
32-35, respectiv 34-35.

Per-ansamblu, cea mai bunã
marcatoare din tabãra noastrã a
fost Zivkovic, cu 18 goluri, urma-

HANDBAL (F): România s-a calificat la JO de la Rio
Naþionala României ºi-a asigurat

biletele pentru Rio de Janeiro dupã
primele douã zile ale turneului preo-
limpic de la Aarhus. Naþionala pre-
gãtitã de Tomas Ryde ºi Costicã Bu-
ceschi a obþinut douã victorii, 32-25
(vineri) cu gazda Danemarca ºi 36-19
(sâmbãtã) cu Uruguay, suficiente
pentru a juca la competiþia supremã
din luna august. România a fost aju-
tatã ºi de rezultatul partidei dintre
Muntenegru ºi Danemarca, scor 26-
22. Ultimul joc, cel cu Muntenegru

(asearã, dupã închiderea ediþiei), a
fost unul fãrã mizã, în condiþiile în
care ºi ex-iugoslavele obþinuserã ca-
lificarea.

11 naþionale îºi asiguraserã deja
calificarea la Rio: România, Norvegia,
Brazilia, Olanda, Muntenegru, Suedia,
Rusia, Angola, Argentina, Coreea de
Sud, Spania. Ultimul loc s-a stabilit
asearã, dintre Franþa ºi Japonia.

Tragerea la sorþi pentru cele douã
grupe olimpice va avea loc pe 1 mai,
iar Brazilia ºi Norvegia vor fi, cel mai

probabil, cei doi capi de serie
România revine la Jocurile Olim-

pice cu o naþionalã de handbal dupã
o pauzã de 8 ani. Reprezentativa fe-
mininã a jucat la alte trei ediþii de-a
lungul timpului, la Montreal 1976,
Sydney 2000 ºi Beijing 2008. Iar cea
mai bunã clasare a fost consemnatã
la prima participare – locul 4

Concurenþa pentru a fi în lotul olim-
pic va fi accerbã, având în vedere cã
pe foaia de joc pot fi înscrise doar 14
jucãtoare.

Handbalistele au pierdut ambele
amicale cu Vâlcea

LIGA A IV-A – ETAPA A 19-A

DIGI SPORT 1
20:30 – FOTBAL – Liga I: CFR Cluj

– Petrolul.
DIGI SPORT 2
18:00 – HANDBAL (M) – Liga Na-

þionalã: HC Odorhei – Steaua / 19:45
– GIMNASTICÃ – “FIG Artistic
World Cup”.

DIGI SPORT 3
18:00 – VOLEI (F) – Divizia A1: Di-

namo – CSM Târgoviºte.
DOLCE SPORT 1
20:30 – FOTBAL – Liga I: CFR Cluj

– Petrolul.
SPORT.RO
21:00 – SPORTURI DE CONTACT

– “Fight Night”.
EUROSPORT 1
16:30 – CICLISM – Turul Catalu-

niei, în Spania: etapa I.
EUROSPORT 2
21:15 – FOTBAL Germania – 2.Bun-

desliga: Freiburg – Karlsruher SC.
LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: CFR Cluj

– Petrolul.

tã de Iovãnescu, cu 14.
Jucãtoarele Simonei Gogârlã

ocupã locul 7 în Liga Naþionalã,
cu 32 puncte adunate în 21 de eta-
pe, iar în viitoarele runde vor evo-
lua în compania primelor clasate,
CSM Bucureºti (d) ºi HCM Baia
Mare (a).

Luceafãrul Craiova – Unirea Leamna 2-0
SIC Pan Unirea – Tractorul Cetate 1-2
Metropolitan Iºalniþa – Viitorul Cârcea 0-6
Progresul Segarcea – ªtiinþa Malu Mare 8-1
Dunãrea Bistreþ – Recolta Ostroveni 0-3
ªtiinþa Danubius Bechet – Dunãrea Calafat 2-2

1. Cetate 45 7. Segarcea 28
2. Ostroveni 44 8. Unirea 20
3. Cârcea 42 9. Iºalniþa 18
4. Calafat 41 10. Leamna 13
5. Bechet 37 11. Luceafãrul 13
6. Bistreþ 28 12. Malu Mare 1

Runda viitoare (26 martie, ora 11:00): Tractorul Cetate – Luceafãrul
Craiova, Metropolitan Iºalniþa – SIC Pan Unirea, Recolta Ostroveni –
ªtiinþa Danubius Bechet, ªtiinþa Malu Mare – Dunãrea Bistreþ, Unirea
Leamna – Progresul Segarcea, Dunãrea Calafat – Viitorul Cârcea.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
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Clasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-out
1. Craiova 3 2 0 1 4-1 22
2. CSMS Iaºi 3 1 0 2 2-4 22
3. CFR Cluj 2 1 1 0 4-2 18
4. Botoºani 3 1 1 1 2-4 17
5. Concordia 3 2 1 0 4-0 16
6. Voluntari 3 1 1 1 2-4 16
7. ACS Poli 3 0 2 1 2-3 15
8. Petrolul 2 0 0 2 1-3 4

CSMS Iaºi - FC Voluntari 0-1
A marcat: Ad. Bãlan 10.
FC Botoºani – Chiajna 0-3
Au marcat: Milevsky 8, 70 – pen., Obodo 88.
 „U” Craiova - ACS Poli 1-0
A marcat: Nuno Rocha 70.
CFR Cluj – Petrolul, astãzi, la ora 20.30

Play-out, etapa IIIPlay-out, etapa IIIPlay-out, etapa IIIPlay-out, etapa IIIPlay-out, etapa III

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

1. Astra 3 2 0 1 3-2 32
2. Steaua 3 2 1 0 6-2 29
3. Pandurii 2 1 1 0 3-1 28
4. Dinamo 2 0 2 0 1-1 25
5. Viitorul 3 0 1 2 2-6 24
6. ASA 3 0 1 2 0-3 19

Astra - ASA 1-0
A marcat: Teixeira 50.
Viitorul – Steaua 1-3
Au marcat: Fl. Tãnase 73 / Hamroun 35 – pen., Ad. Popa 39,

Stanciu 59.
Dinamo – Pandurii s-a jucat asearã.

Play-off, etapa IIIPlay-off, etapa IIIPlay-off, etapa IIIPlay-off, etapa IIIPlay-off, etapa III

Coordonatele primei reprize a
meciului dintre Craiova ºi Timiºoa-
ra au fost anticipate de Mogoºanu
ºi Florin Marin. „Vom întâlni o de-
fensivã aglomeratã ºi trebuie sã fim
isteþi pentru a o desface” spunea
tehnicianul oltenilor, omologul sãu
afirmând cã e important sã nu piar-
dã în Bãnie.

Revista sãptãmânalã a Ligii Profe-
sioniste de Fotbal a publicat în ulti-
mul sãu numãr un interviu cu intena-
þionalul Craiovei, Andrei Ivan. „Nãs-
cut pe 4 ianuarie 1997 la Moreni, An-
drei Ivan, puºtiul minune al ªtiinþei,
pare mai oltean decât oltenii. Ataºa-
mentul sãu pentru culorile alb-albas-
tre ºi pentru fanaticii suporteri ai
”campioanei unei mari iubiri” l-au
transformat în idolul unei echipei care
încã îºi cautã identitatea. Nu concepe
sã nu joace pentru România la Euro ºi
e sigur cã va ºi marca. Felul în care se
îºi manifestã bucuria
golului este la fel de
spectaculoasã ca ºi
stilul sãu de joc” men-
þioneazã publicaþia ofi-
cialã a LPF.

Atacantul de 19 de
ani nu se considerã li-
derul noii generaþiiºi
spune cã nu pretinde
sã joace pe o anumitã
poziþie: „Mã bucur cã
sunt apreciat. Eu nu
consider cã sunt lide-
rul noii generaþii, mai
am mult de muncã ºi de
demonstrat. Joc fotbal
de plãcere, aºa cã nu
am nicio presiune. Nu
iau în seamã ce apare la tv sau pe site-
uri, eu îmi fac treaba pentru Universi-
tatea Craiova. Sunt fericit când câºti-
gã echipa mea. ªi, de fiecare datã când
marchez, simt bucuria tribunelor. Îmi
dã forþã strigãtul tribunei: ªtiinþa, ªtiin-
þa! Joc oriunde, nu am un post prefe-
rat. ªi pe stânga, ºi pe dreapta, ºi vârf
împins. ªi în poartã, dacã e nevoie de

Ivan vrea la EuroIvan vrea la EuroIvan vrea la EuroIvan vrea la EuroIvan vrea la Euro
ºi sã joace pe noua arenã din Bãnieºi sã joace pe noua arenã din Bãnieºi sã joace pe noua arenã din Bãnieºi sã joace pe noua arenã din Bãnieºi sã joace pe noua arenã din Bãnie

Universitatea Craiova –
ACS Poli Timiºoara 1-0

A marcat: Nuno Rocha 70.
Stadion: „Extensiv”, spectatori: 2.000.
Universitatea Craiova: Straton 8 – Popov 7, Iliev 6, Acka 7, Vã-

tãjelu 5 (20 Bãluþã 4, 89 Herghelegiu) – Ivan 7, Madson 6, Zlatinski
7, Bancu 6 – Nuno Rocha 6, Mãzãrache 8 (79 Izvoranu). Antrenor:
Daniel Mogoºanu.

ACS Poli Timiºoara: Strauss 6 – Belu  5(67 Suarez) 6,   Torres 6,
Scutaru 6, D. Popescu 6 – Llorente 6, Melinte 6 – O. Popescu 7 (79
Pedro Henrique), Javi Hernandez 7, Zicu 4 (46 Bãrbuþ) 7 – Elek 6.
Antrenor: Florin Marin.

Emilinat: Iliev 90.

mine voi intra, pentru a-mi ajuta echi-
pa! E visul meu sã evoluez pe noul
stadion, cu 30.000 de olteni alãturi, cu
care sã cânt împreunã la finalul fiecã-
rei victorii „Oltenia Eterna Terra Nova,
un cântec are astãzi ºi-n priviri. Hai
Universitatea, hai Craiova“.

Ivan a vorbit ºi despre modelele
pe care le are din fotbal: „Ion Oble-
menco, Gicã Craioveanu ºi Cristiano
Ronaldo. De la Oblemenco vreau sã
preiau ºutul fenomenal. Nu degeaba i
se spunea ”Tunaru”. Din pãcate am
vãzut doar imagini video cu el, pe you-

tube, iar acum citesc ºi cartea dedica-
tã lui. La Craioveanu mi-a plãcut cã
profita de fiecare ocazie avutã pentru
a marca. Era pragmatic ºi agresiv în
faþa porþilor adverse. Mi-ar plãcea sã
am drumul lui. De Cristiano Ronaldo
n-ar fi multe de spus, e un super-jucã-
tor, toatã lumea îl ºtie”.

Întrebat de momentele cele mai fru-

moase ºi cele mai triste de când s-a
apucat de fotbal, Ivan a rãspuns: „Go-
lul de la ultima fazã a meciului cu Fin-
landa, când jucam sub tricolor pentru
reprezentativa U18. La Craiova, au fost
mai multe clipe de bucurie, golurile cu
ASA, Steaua, Petrolul, dar ºi acestea
recente cu FC Voluntari, pentru cã re-
prezintã prima mea dublã în Liga 1
Orange. Cel mai trist moment a fost
accidentarea din aceastã varã, care m-
a þinut departe de gazon. Dacã aº fi
fãcut pregãtirea de varã consider cã
ºi dublele veneau mult mai repede.

Cine ºtie, poate ºi
un hattrick”

Ivan spune cã i-
ar plãcea sã joace
pentru Napoli, þi-
nând cont cã atmo-
sfera este una ase-
mãnãtoare, pãs-
trând proorþiile, cu
cea din Bãnie: „Mi-
ar plãcea sã joc
pentru Napoli. Are
suporteri la fel de
fanatici ºi înfocaþi
ca ai Universitãþii
Craiova. Sunt con-
vins cã ºi pe Sao
Paulo m-aº simþi
acasã, aºa cum mã

simt în Bãnie”.
Ivan sperã sã prindã Eiuro 2016 ºi

spune cã urmãtoarea tumbã o va face
chiar în Franþa: „Victoriile Craiovei ºi
prestaþia mea de pe teren îl vor determi-
na pe domnul Anghel Iordãnescu sã
mã cheme. De altfel, urmãtoarea tumbã
a bucuriei o voi face pe unul dintre sta-
dioanele de la Euro”.

Jucãtorul din Capul Verde a
fãcut un un meci modest, dar a
marcat din nou împotriva
Timiºoarei, aducând un succes
important Craiovei în lupta
pentru evitarea retrogradãrii

Aºadar, ca ºi în precedenta vi-
zitã la Craiova, trupa lui „Flocea”
s-a baricadat vârtos, lãsând even-
tuala apariþie ofensivã în seama
sclipirii lui Zicu, acesta fiind însã
invizibil în prima parte. Alb-albaº-
trii s-au apropiat cât au putut de
careul advers, dar de acolo puteau
aºtepta ceva doar de la Ivan. Mã-

zãrache a fost paravanul pentru
ocaziile oltenilor, iar cea mai im-
portantã i-a aparþinut lui Ivan, ºut
în barã din unghi, dupã o cursã
vijelioasã pe stânga. Dacã la
Chiajna, Mogoºanu ºi-a folosit în
benzi ambii fundaºi dreapta din
lot, Achim ºi Dumitraº, contra
bãnãþenilor niciunul n-a mai fost
titular, banda fiind asiguratã de
stoperul Popov. Revenit titular
dupã suspendarea de o etapã pri-
mitã din partea propriului club,
Vãtãjelu s-a lovit de alt ghinion,
accidentându-se dupã doar 20 de
minute de joc.

Startul pãrþii secunde a adus
douã ocazii ale a oaspeþilor de a
deschide scorul, Javi Hernandez ºi
Elek fiind blocaþi de Straton. Cu
Bãluþã ºi Nuno Rocha inexistenþi,

Craiova s-a împotmolit în acþiuni-
le ofensive undeva la 25 de metri
de poarta adversã. În schimb, dupã
introducerea vitezistului Bãrbuþ în
locul supraponderalului Zicu, Ti-
miºoara a emis pretenþii pe con-
traatac. Ovidiu Popescu a avut cea
mai mare ocazie a bãnãþeinilor, ni-
merind transversala. Ocazia s-a
rãzbunat când bara lui Straton încã
mai tremura. Ivan a demarat pe
stânga, i-a pasat lui Mãzãrache, iar
acesta l-a pus pe Nuno Rocha în
imposibilitatea de a rata, de la 2
metri de poarta goalã.

Pe final, Bãrbuþ a fost lansat de
douã ori singur cu Straton de ad-
versarul Bancu, dar prima datã n-
a prins spaþiul porþii, iar în pre-
lungiri Iliev l-a oprit cu preþul eli-
minãrii.
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