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- Tovarãºul Popescu acum e se-
nator. Are vilã, are maºinã, cont
în bancã ºi casã de vacanþã.
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Fiindcã autoritãþile ºi-au
propus sã nu le rãpeascã
prea multe zile de primãva-
rã celor care iubesc plimbã-
rile în aer liber, se munceº-
te de zor în Grãdina Botani-
cã. Parcele de teren sunt
curãþate de buruieni ºi sãpa-
te la cazma pentru a fi îm-
brãcate apoi cu plante adec-
vate fiecãrui areal botanic.
Un lucru mai puþin cunoscut
este cã, pentru redecorarea
Grãdinii Botanice, reprezen-
tanþii RAADPFL se consul-
tã cu specialiºtii de la Facul-
tatea de Agronomie, care
aleg plantele, arbuºtii ºi
florile potrivite. Lucrãrile
se vor extinde pânã în ex-
tremitatea cea mai îndepãr-
tatã, la livada de pomi fruc-
tiferi care a început sã fie
curãþatã de uscãturi pentru
a putea fi reintegratã în pei-
saj. Cea mai urâtã parte a
Grãdinii Botanice a devenit
ºi cea mai frumoasã, fiind
vorba de lacul pe care vizi-
tatorii vor descoperi o grã-
dinã japonezã.
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Senatorul liberalSenatorul liberalSenatorul liberalSenatorul liberalSenatorul liberal
de Dolj,de Dolj,de Dolj,de Dolj,de Dolj,
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În urmã cu niºte zile, senatorul
liberal de Dolj, Mario Oprea, fun-
cialmente cumpãtat, de felul sãu,
a ridicat tonul într-o declaraþie de
presã: “consider cã demografia
României este o problemã atât
de gravã, încât ar trebui sã de-
pãºeascã barierele politice. PNL
susþine mãsurile de combatere
a deficitului democratic, consi-
derândul-l prioritate zero.” Por-
nind de la cifrele actuale ale INS,
conform cãrora populaþia a ajuns
la nivelul din... 1966

Fost administratorFost administratorFost administratorFost administratorFost administrator
la Asociaþia dela Asociaþia dela Asociaþia dela Asociaþia dela Asociaþia de
Proprietari NrProprietari NrProprietari NrProprietari NrProprietari Nr. 10. 10. 10. 10. 10
Rovine, 2 aniRovine, 2 aniRovine, 2 aniRovine, 2 aniRovine, 2 ani
de puºcãriede puºcãriede puºcãriede puºcãriede puºcãrie
pentru delapidarepentru delapidarepentru delapidarepentru delapidarepentru delapidare

”Academia”Academia”Academia”Academia”Academia
de training”,de training”,de training”,de training”,de training”,
ediþia 2016ediþia 2016ediþia 2016ediþia 2016ediþia 2016

Centrul Craiovei –Centrul Craiovei –Centrul Craiovei –Centrul Craiovei –Centrul Craiovei –
imagineaimagineaimagineaimagineaimaginea
în miniaturãîn miniaturãîn miniaturãîn miniaturãîn miniaturã
a întreguluia întreguluia întreguluia întreguluia întregului

Forþa economicã a Craiovei
este „mai puternicã”, de la lunã
la lunã. Atât de vizibil este acest
aspect, încât, pe mai toate strã-
zile din centrul municipiului Cra-
iova întâlnim multe spaþii co-
merciale deasupra cãrora atâr-
nã mesajul „De închiriat”.
Dezolantã imagine, dar mai ales
emblematicã pentru starea eco-
nomicã a oraºului, în timp ce,
la alþii, nu mai ai loc sã deschizi
o afacere.
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Guvern: Preºedintele CNAS
ºi-a înaintat demisia din motive
personale

Preºedintele Casei Naþionale
de Asigurãri de Sãnãtate (CNAS),
Vasile Ciurchea, ºi-a depus la
Guvern demisia din funcþie,
invocând motive personale, au
declarat pentru MEDIAFAX surse
guvernamentale. Vasile Ciurchea
a fost numit la conducerea CNAS
la data de 30 iunie 2014 de Victor
Ponta. În decizia premierului de
atunci se arata cã acesta a fost
numit în calitatea de membru în
Consiliul de Administraþie al
CNAS pânã la expirarea manda-
tului în curs, respectiv 17 iunie
2017, ºi cã acesta exercita
atribuþiile de preºedinte al
instituþiei. Vasile Ciurchea a mai
condus CNAS în perioada
februarie 2007 - ianuarie 2009,
fiind înlocuit de premierul de
atunci, Emil Boc, cu Irinel
Popescu.

Cioloº, de Ziua Internaþionalã
pentru eliminarea discriminãrii
rasiale: Rasismul doare

Premierul Dacian Cioloº a
transmis ieri un mesaj cu ocazia
Zilei Internaþionale pentru
eliminarea discriminãrii rasiale
în care afirmã cã ºi-a petrecut
mai mulþi ani alãturi de oameni
de multe etnii ºi a învãþat lucruri
pe care altfel ar fi fost mult mai
greu sau imposibil sã le înveþe.
“Rasismul doare. Doare cel mai
tare când eºti tu victima sau cei
apropiaþi þie. Scandãrile rasiste
de pe stadioane, postãrile pline
de urã de pe internet, declaraþiile
populiste sau glumele proaste
despre cei care nu au aceeaºi
culoare, naþionalitate sau
cetãþenie ca noi rãnesc oameni.
Rasismul radicalizeazã, polari-
zeazã, dezumanizeazã”, a scris
Cioloº pe Facebook. El a arãtat
cã ºi-a petrecut mulþi ani alãturi
de oameni de multe etnii ºi mult
mai multe naþionalitaþi.

“Au fost motive care au fost
discutate în organizaþia de Bucu-
reºti ºi anumite declaraþii, anumite
activitãþi. N-aº vrea sã intru foarte
mult în detalii, dar organizaþia de

Cioloº: Alerta italienilor referitoare la produseleCioloº: Alerta italienilor referitoare la produseleCioloº: Alerta italienilor referitoare la produseleCioloº: Alerta italienilor referitoare la produseleCioloº: Alerta italienilor referitoare la produsele
româneºti a fost greºitã, am cerut clarificãriromâneºti a fost greºitã, am cerut clarificãriromâneºti a fost greºitã, am cerut clarificãriromâneºti a fost greºitã, am cerut clarificãriromâneºti a fost greºitã, am cerut clarificãri

Premierul României, Dacian Cioloº, a declarat, ieri
,cã a cerut clarificarea situaþiei cu Comisia Europea-
nã referitor la alerta care viza produsele provenind
din România, precizând cã “va lua o poziþie foarte
clarã pentru cã nu poate accepta astfel de erori”,

transmite corespondentul MEDIAFAX.

”Am cerut încã de vineri clari-
ficarea situaþiei cu Comisia Euro-
peanã vizavi de alerta care a fost
fãcutã de italieni ºi am înþeles cã
problema acolo a fost cã a fost o
alertã greºit datã de autoritãþile ita-
liene care au vorbit de laptele de
oaie ºi nu de laptele de vacã (…)
Înþeleg cã alerta a vizat exact pro-
dusele de la Brãdet ºi nu altele.
Comunicarea care a venit de la
comisie a fost prea generalã ºi am
cerut clarificarea acestor lucruri.
Din punctul meu de vedere, lucru-

rile sunt clare, alerta
a vizat greºit, iniþial,
produsele din lapte de
oaie ºi înþeleg cã a
fost corectatã apoi cu
lapte de vacã ºi nu la
nivel naþional pentru
toate produsele româ-
neºti, ci pentru pro-
dusele care într-ade-
vãr au fost identifica-
te” a declarat premie-
rul României, Dacian

Cioloº, la Alba Iulia.
ªeful Executivului a precizat cã,

în cazul în care situaþia nu va fi
clarificatã,”va lua o poziþie foarte
clarã pentru cã nu poate accepta
astfel de erori”. “Aceasta e pozi-
þia mea ºi, dacã se întâmplã sã fie
lucrurile altfel, eu am ºi transmis
prin reprezentanþa noastrã la Bru-
xelles cãtre Comisia Europeanã cã
, dacã aceste lucruri nu sunt cla-
rificate, eu voi lua o poziþie foarte
clarã pentru cã nu pot sã accept
astfel de erori care au impact asu-

pra economiei agroalimentare ro-
mâneºti. ªtiu foarte bine despre
ce vorbesc pentru cã eu cunosc
modul cum funcþioneazã acest sis-
tem” a mai precizat premierul Ro-
mâniei, Dacian Cioloº.

Autoritatea Sanitar Veterinarã a
transmis un comunicat de presã,
sâmbãtã, prin care a anunþat cã
produsul notificat de autoritãþile
italiene nu era obþinut din lapte de
oaie, ci de vacã. „Autoritãþile ita-
liene au admis faptul cã, din eroa-
re, în notificarea de alertã iniþiatã
în data de 16.03.2016 a fost men-
þionatã o brânzã provenitã de la
SC Brãdet, produsã din lapte de
oaie, în loc de brânzã produsã din

lapte de vacã”, se aratã în comu-
nicat. De asemenea, Autoritatea
Sanitar Veterinarã preciza cã “no-
tificarea de alertã, modificatã în
data de 18 martie (...) conþine un
buletin de analizã, emis în data de
17.03.2016, care nu menþioneazã
informaþii, precum: numele pro-
ducãtorului, sortimentul exact de
produs, numãrul lotului, data fa-
bricãrii, data expirãrii.”

În buletinul de analizã parþial se
aratã cã în proba de brânzã recol-
tatã dintr-un spital din Florenþa în
data 14 martie “au fost identificate
genele verotoxigene ºi se lucreazã
pentru izolarea tulpinii de Escheri-
chia Coli”.

Liderul senatorilor ALDE, Dumitru
Pelican, a fost exclus din partid

ALDE a decis ieri sã-l excludã din partid pe Dumitru Pelican,
liderul grupului de la Senat, la propunerea organizaþiei din

Bucureºti, pentru cã au fost “anumite declaraþii, anumite activi-
tãþi”, potrivit copreºedintelui partidului, Daniel Constantin.

Biroul Permanent al Senatului a
decis ieri calendarul dezbaterilor în
comisii a ordonanþei de urgenþã
privind interceptãrile, data limitã
pentru raportul pe fond fiind 13
aprilie, în condiþiile în care terme-
nul de adoptare tacitã este 4 mai.

“Am stabilit termen 6 aprilie
pentru comisiile de aviz - comisia
de apãrare, comisia pentru mun-
cã ºi comisia pentru drepturile
omului - ºi 13 aprilie termen pen-
tru cele 2 comisii raportoare, res-
pectiv comisia juridicã ºi comisia
pentru constituþionalitate. Din
acest punct de vedere, am fãcut

Bucureºti ne-a propus aceastã so-
luþie pe care ei au validat-o sâmbã-
tã ºi astãzi Comisia de fuziune a
luat act ºi a validat în consecinþã”,
a declarat Daniel Constantin luni,

într-o conferinþã de presã la sediul
partidului. Dumitru Pelican este
singurul membru al Partidului
Conservator care s-a opus, cu un
an în urmã, începerii negocieri-
lor de fuziune cu Partidul Liberal
Reformator, condus atunci de -
Cãlin Popescu Tãriceanu.

Senatorul Dumitru Pelican sus-
þine cã nu a fost exclus din ALDE,
ci cã el a demisionat încã de joi
din partid, afirmând cã formaþiu-
nea condusã de Cãlin Popescu Tã-

riceanu ºi Daniel Constantin “nu
existã”. “Eu am anunþat încã de
joi. Am trimis vorbã. Sâmbãtã am
fost chemat pentru a stabili can-
didaþii ºi nu m-am dus. Demisia
mea era pusã. Ce au fãcut ei as-
tãzi nu e nimic altceva decât sã-ºi
spele ruºinea. ALDE nu existã. Voi
face anunþul în plen la ora 16.00,
când veþi afla adevãrul, pentru cã
adevãrul trebuie repus în drep-
turi”, a declarat pentru MEDIA-
FAX Dumitru Pelican.

Calendarul dezbaterii OUG privind interceptãrile: termenul pentru
raport este 13 aprilie

o analizã ºi a termenelor, pentru
cã este OUG ºi noi suntem obli-
gaþi în 30 de zile sã prezentãm în
plen un raport”, a declarat ches-
torul Senatului, Ioan Chelaru, se-
nator PSD.

El a precizat cã termenul de ad-
optare tacitã este 4 mai. “Eu sunt
convins cã la începutul lunii viitoare
vom avea finalizat acest raport”, a
adãugat Ioan Chelaru. Acesta a
susþinut cã proiectul va fi analizat
de comisiile raportoare atât din
punctul de vedere al caracterului
constituþional, cât ºi din perspec-
tiva corectitudinii textului.
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MIRCEA CANÞÃR

În urmã cu niºte zile, senato-
rul liberal de Dolj, Mario Oprea,
funcialmente cumpãtat, de felul
sãu, a ridicat tonul într-o decla-
raþie de presã: “consider cã
demografia României este o
problemã atât de gravã, încât
ar trebui sã depãºeascã barie-
rele politice. PNL susþine
mãsurile de combatere a de-
ficitului democratic, conside-
rândul-l prioritate zero.” Por-
nind de la cifrele actuale ale INS,
conform cãrora populaþia a ajuns
la nivelul din... 1966 (anul Decre-
tului 770/1 octombrie)! “cu o
cotã de scãdere care echiva-
leazã cu dispariþia a douã ora-
ºe mici în fiecare an”, Mario
Oprea ridicã tonul, de-a dreptul,
cã sã nu spunem cã strigã, pen-
tru tergiversarea Legii privind

concediul de maternitate ºi creº-
terea indemnizaþiilor pentru
mame, iniþiativã care trebuia,
deja, supusã votului final în Ca-
mera Deputaþilor. Extrãgând pro-
blema din câmpul eminamente
politic ºi translând-o în teritoriul
experþilor în ºtiinþe sociale, asis-
tenþã socialã, demografie, statis-
ticã socialã ºi alte domenii cone-
xe, aflãm cã “stãm prost” ºi, nu
de azi, de ieri, ci de peste 20 de
ani. Cu constant declin demogra-
fic ºi deteriorarea a celei mai im-
portante structuri a populaþiei -
cea pe vârste - ºi într-un context
în care problemele redresãrii si-
tuaþiei demografice nu se aflã pe
agenda clasei politice, perspecti-
vele anunþându-se ºi mai sumbre.
Timide, dar trecãtoare,  semnale
de îngrijorare au existat de-a lun-

gul timpului: astfel la 14 ianua-
rie 2009, preºedintele României,
din acel moment, semna Deci-
zia de înfiinþare a “Comisiei Pre-
zidenþiale pentru analiza riscu-
rilor sociale ºi demografice din
România”, care a funcþionat
pânã la 31 noiembrie 2009, cer-
cetarea concretizându-se într-
un raport voluminos, dat publi-
citãþii. Se recomandau politici
sociale coerente, bazate pe evi-
denþe ºi indicatori de incluziu-
ne socialã, prin compararea si-
tuaþiei autohtone actuale, cu
cea din trecut ºi din alte þãri,
propunându-se implementarea
printr-un Pact Social Naþional
ºi prin constituirea unui Obser-
vator Social Naþional. De Ra-
portul Comisiei Prezindeþiale
pentru analiza riscurilor socia-

le ºi demografice s-a... uitat,
dacã l-o fi luat cineva, vreoda-
tã în seamã. Gestul senatorului
liberal de Dolj, Mario Oprea, nu
este atât unul de circumstanþã,
nici mãcar unul cu iz politic, ci
deplin rezemat într-o bunã do-
cumentare prealabilã ºi cunoaº-
terea unor realitãþi demografi-
ce descumpãnitoare. Populaþia
Doljului este în scãdere sensi-
bilã. Puþine la numãr sunt loca-
litãþile cu spor natural pozitiv, în
schimb nu puþine sate doljene
s-au golit, realmente, în ultimii
ani, reculul natalitãþii, ca ºi con-
servarea unui nivel scãzut al
acestuia, fiind o realitate, nepu-
tând conduce la altceva decât
la “topirea” unor sate întregi.
Eventuala reconfigurare a re-
giunilor de dezvoltare ºi acor-

darea unui statut administrativ
pentru ele, trebuie fãcutã în
corelare cu regândirea întregului
sistem de unitãþi teritoriale pen-
tru a fi compatibilizat, în mare
mãsurã cu cel din UE. Numãrul
comunelor cu o dimensiune de-
mograficã redusã ºi putere finan-
ciarã pe mãsurã a crescut, din pã-
cate. Se prefigureazã, la orizont
un deºert demografic. Se discutã
cu îngrijoarea de gravitatea creº-
terii ponderii populaþiei vârstnice
în ansamblul populaþiei, agravând
problemele de finanþare a unui sis-
tem central de pensii. Scãderea
natalitãþii este o problemã gravã,
ºi este a tuturor: politicieni, bise-
ricã, cetãþeni de azi ºi de mâine.
Chiar dacã ne putem consola cã
ºi “la alþii”, în vechea Europã, lu-
crurile nu stau mai bine.

Medicii ºi asistenþii medicali so-
licitã investiþii în sistemul sanitar,
astfel încât pacienþii sã nu mai aibã
de suferit din cauza lipsurilor cu
care se confruntã spitalele. De ase-
menea, un punct important pe lis-
ta de revendicãri este legat de res-
pectarea Legii 284/2010 privind
salarizarea unitarã ºi în sãnãtate,
în sensul reîncadrãrii personalului
având ca valoare de referinþã sala-
riul minim brut pe economie de
1.250 lei. Potrivit Federaþiei „Hi-
pocrat”, care organizeazã aceste
acþiuni de protest, alãturi de Ca-
mera Federativã a Sindicatelor
Medicilor din România, ieri a fost
grevã japonezã ºi în alte 22 de ju-
deþe, dar ºi în Bucureºti.

„Pacientul trebuie pus în mijlo-
cul ecuaþiei sistemului de îngrijiri din
România. Am protestat anul trecut
în 12 ºi 15 mai ºi ne-am ales doar
cu promisiuni. Acum revenim ºi
spunem cã trebuie ºi este momen-
tul sã începem rezolvarea proble-
melor sistemului de sãnãtate româ-
nesc în interesul pacientului ºi al
salariaþilor din sistem. Suntem ne-
mulþumiþi de condiþiile de muncã ºi
de salarizare. Cerem aplicarea legii
284/2010, care deºi este în vigoare
nu s-a aplicat decât pentru anumite
categorii de bugetari. În aceastã
perioadã activitatea medicalã se va
desfãºura normal, dar purtarea

Medicii ºi asistenþiiMedicii ºi asistenþiiMedicii ºi asistenþiiMedicii ºi asistenþiiMedicii ºi asistenþii
medicali, în grevã japonezãmedicali, în grevã japonezãmedicali, în grevã japonezãmedicali, în grevã japonezãmedicali, în grevã japonezã
Peste 4.000 de medici ºi asistenþi medicali din judeþul Dolj sunt începând de ieri în grevã

japonezã. În semn de nemulþumire faþã de problemele cu care se confruntã sistemul sanitar,
angajaþii din spitale vor purta pe tot parcursul acestei sãptãmâni banderole albastre pe braþ.
Dacã revendicãrile nu le vor fi rezolvate pânã la mijlocul lunii viitoare, sindicaliºtii din Sãnãta-
te ameninþã cu declanºarea grevei generale pe 18 aprilie a.c.

acestei banderole sperãm sã atragã
atenþia autoritãþilor ºi cã vor lua în
calcul rezolvarea revendicãrilor.
Avem experienþa cã lucrurile nu se
vor rezolva aºa în câteva zile. Pe
18 aprilie avem prevãzutã declan-
ºarea grevei generale cu susþinerea
unei treimi din activitate ºi asigura-
rea urgenþelor”, a declarat Ion Co-
tojman, preºedintele Federaþiei „Hi-
pocrat”, în cadrul unei conferinþe
organizate, ieri, la Spitalul Judeþean
din Craiova.

Medicii cer r
espectarea normei de muncã

Medicii cer respectarea normei
de muncã ºi a timpului de muncã
pentru toate categoriile de personal
din Sãnãtate,  prin reducerea pânã
la eliminare a deficitului de perso-
nal. Potrivit acestora, lipsa perso-
nalului din sistemul sanitar duce la
o normã de muncã efectivã mare,
timpul de repaus ºi de refacere fi-
ind mult mai redus decât timpul de
muncã.  „Sistemul medical se clã-
deºte cu oameni care sã fie bine
instruiþi, care sã fie odihniþi în mo-
mentul în care intrã în sala de ope-
raþie, nu dupã 24 de ore nenormate
ºi neincluse în timpul de muncã”, a
precizat dr. Stelian Mogoanþã, vi-
cepreºedinte „Promedica”.

Sindicaliºtii solicitã acordarea
tuturor sporurilor, calculate la sa-

lariul efectiv, precum sporul de
condiþii deosebite de muncã sau
sporul de doctorat. „Suntem
foarte mulþi, pentru cã toþi sun-
tem nemulþumiþi de felul în care
suntem salarizaþi, în care suntem
trataþi ºi de faptul cã condiþiile
noastre de muncã devin din ce
în ce mai grele. Din cauza sala-
rizãrii reduse din acest sistem,
mulþi specialiºti pleacã din þarã,
rãmân posturi vacante, neocupa-
te, iar volumul de muncã creºte
exponenþial în fiecare an”, a spus
dr. Gabriel Mãrcuºanu, vicepre-
ºedinte „Promedica”.

Sindicaliºtii vor picheta Ministe-
rul Muncii ºi Ministerul Sãnãtãþii

Conform calendarului de pro-
teste anunþat de Federaþia „Hipo-
crat”, pe 28 martie sindicaliºtii îºi
vor susþine revendicãrile la Came-
ra Deputaþilor, în Comisia de Sã-
nãtate, iar pe 31 martie ºi 7 aprilie
vor avea loc pichete la Ministerul
Muncii ºi respectiv Ministerul Sã-
nãtãþii. Între 11 ºi 17 aprilie se or-
ganizeazã grevã de avertisment, cu
încetarea activitãþii timp de douã
ore, iar pentru 18 aprilie se anunþã
grevã generalã, cu susþinerea unei

treimi din activitate ºi asigurarea
urgenþelor.

„Interesul nostru nu vizeazã
doar pesonalul medical din toate
categoriile, ci ºi pacienþii. Ne do-
rim investiþii în sistemul de sãnã-
tate. Este mesajul pe care aº vrea
sã-l transmit societãþii civile. Lip-
sa de resursã umanã este criticã.
Spre exemplu, o secþie cu 70 de
paturi are pe tura de dupã-amiazã
o singurã infirmierã”, a precizat
Corina Ionaºcu, secretar federal al
Federaþiei „Hipocrat”.

RADU ILICEANU
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Reamintim cã, pe 27 februarie
2013, în baza ordonanþei emisã de
procurorul de caz de la Parchetul
de pe lângã Judecãtoria Craiova,
Elena Sarmis Pîrvulescu, de 39 de
ani, fost administrator al Asociea-
þiei de Proprietari Nr. 10 Rovine,
era reþinutã pe 24 de ore pentru
comiterea infarcþiunii de delapida-
re. Femeia nu a fost arestatã, Ju-
decãtoria Craiova respingând, o zi
mai târziu propunerea procurori-
lor, care, împreunã cu poliþiºtii
Serviciului de Investigare a Frau-
delor Dolj au stabilit cã Elena Pîr-
vulescu, timp de patru ani cât a
fost administrator al Asociaþiei de
Proprietari Nr. 10 Craiova (în pe-
rioada 2006 – 2010) a sustras din

Potrivit rechizitoriului întocmit în
cauzã de procurorii Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj, pe 17 fe-
bruarie a.c., Camelia I. a sesizat
Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj despre faptul cã, în cursul lu-
nii ianuarie 2016, Constantin Flo-
rescu, în calitate de lichidator judi-
ciar, într-un dosar înregistrat pe
rolul Tribunalului Dolj sub nr. 5543/
63/ 2014/a1, vizând procedura fali-
mentului, i-a pretins concubinului
sãu, Creþu Florin Lucian, adminis-
trator al SC “LU&LU” SRL, diver-
se sume de bani pentru a-l favoriza
pe acesta în cadrul procedurii fali-
mentului, în sensul întocmirii unui
raport care sã nu atragã rãspunde-
rea patrimonialã. În denunþ, femeia
a povestit cã, pe 22 ianuarie a.c. a
avut loc o întâlnire la supermarket-
ul Kaufland – Craioviþa Nouã, pe
parcursul cãreia Florescu i-a pre-
tins lui Creþu suma de 10.000 lei.
Întrucât douã zile mai târziu Creþu
urma sã pãrãseascã þara, Florescu
i-a spus cã de remiterea sumei sã

Poliþia Românã a desfãºurat,
ieri, la nivel naþional, o serie de
activitãþi sub titulatura ”PLANTÃM
ªI PROTEJÃM”, pentru a marca
Ziua Internaþionalã a Pãdurilor. În
acest context, Inspectoratul Gene-
ral al Poliþiei Române a perfectat
un protocol de cooperare împreu-
nã cu Regia Naþionalã a Pãdurilor
în baza cãruia fiecare Inspectorat
Judeþean de Poliþie a primit, de la
Direcþiile Silvice judeþene, mai

Poliþiºtii au ieºitPoliþiºtii au ieºitPoliþiºtii au ieºitPoliþiºtii au ieºitPoliþiºtii au ieºit
la ... plantatla ... plantatla ... plantatla ... plantatla ... plantat

Poliþiºtii craioveni au ieºit, ieri, în curtea Inspectora-
tului de Poliþie Judeþean Dolj, pentru o acþiune ineditã.

Oamenii legii au ... plantat puieþi de brad, în cadrul
unui proiect desfãºurat la nivel naþional.

mulþi puieþi de brad, pe care poli-
þiºtii i-au plantat la sediile unitãþilor
de poliþie. Plantarea puieþilor s-a
fãcut, în acelaºi timp, în toate In-
spectoratele de Poliþie judeþene din
þarã, începând cu ora 11.30. ªi
poliþiºtii din cadrul Inspectoratului
de Poliþie Judeþean Dolj s-au arãtat
entuziasmaþi sã participie la aceste
activitãþi care au, totodatã, ºi rolul
de a atrage atenþia asupra impor-
tanþei protejãrii pãdurilor.

Fost administrator la Asociaþia de ProprietariFost administrator la Asociaþia de ProprietariFost administrator la Asociaþia de ProprietariFost administrator la Asociaþia de ProprietariFost administrator la Asociaþia de Proprietari
NrNrNrNrNr. 10 Rovine, 2 ani de puºcãrie pentru delapidare. 10 Rovine, 2 ani de puºcãrie pentru delapidare. 10 Rovine, 2 ani de puºcãrie pentru delapidare. 10 Rovine, 2 ani de puºcãrie pentru delapidare. 10 Rovine, 2 ani de puºcãrie pentru delapidare

Magistraþii Judecãtoriei Craiova au condamnat-o,
la sfârºitul sãptãmânii trecute, pe Elena Sarmis Pîrvulescu,
fost administrator la Asociaþia de Proprietari Nr. 10
Rovine, din Craiova, la 2 ani de închisoare cu executare
pentru delapidare. În plus, femeia trebuie sã acopere
prejudiciul creat, de aproape 350.000 lei ºi sã achite
6.000 lei cheltuieli judiciare. Sentinþa nu este definitivã,
putând fi atacatã cu apel, la Curtea de Apel Craiova.

gestiune 341.747 lei, încãrcând
facturile cu reparaþii fictive, înre-
gistrând în evidenþe sume mai mici
decât încasa ºi distrugând chitan-
þierele. Cercetãrile au continuat sub
aspectul comiterii infracþiunilor de
delapidare ºi fals în înscrisuri sub
semnãturã privatã, iar pe 16 mai
2013 s-a înregistrat la Judecãto-
ria Craiova dosarul în care feme-
ia a fost trimisã în judecatã.
Aproape trei ani le-a luat magis-
traþilor sã soluþioneze cauza pe
fond. Sentinþa a fost pronunþatã
joi, 17 martie a.c., inculpata fiind
gãsitã vinovatã doar de delapida-
re, nu ºi de falsuri. Astfel, jude-
cãtorii au condamnat-o la 2 ani de
închisoare cu executare ºi aco-

perirea prejudiciului creat: „con-
damnã pe inculpata Pîrvulescu
Sarmis Elena la pedeapsa de 2
ani închisoare, în regim de de-
tenþie, ºi pedeapsa complemen-
tarã constând în interzicerea exer-
citãrii drepturilor prev. de art. 66
lit. a, b, g C.p. (administrator,

casier, contabil), pe o perioadã
de 3 ani dupã executarea pedep-
sei principale. Admite acþiunea
civilã formulatã de partea civi-
lã Asociaþia de Proprietari nr. 10
Rovine ºi obligã inculpata la pla-
ta sumei de 349.353,36 lei, cu
titlu de despãgubiri materiale. În

Lichidator judiciar deferit justiþiei
pentru ºpagã ºi trafic de influenþã

Procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj au finalizat cercetãrile ºi l-au trimis în judeca-
tã, în stare de arrest preventive, pe Constantin
Florescu, craioveanul de 61 de ani, lichidator
judiciar, care a cerut administratorului unei firme
aflatã într-un proces de faliment 3.000 de euro
pentru a-i întocmi un raport favorabil, astfel încât
sã nu atragã rãspunderea patrimonialã. Întrucât a
pretins cã o parte din sumã, respectiv 1.000 de
euro, sunt pentru judecãtorul desemnat cu soluþio-
narea cauzei, bãrbatul este acuzat de luare de mitã
ºi trafic de influenþã. Dosarul s-a înregistrat pe 15
martie a.c. la Tribunalul Dolj, cu propunere de
menþinere a arestãrii preventive, propunere care
va fi luatã în discuþie sãptãmâna viitoare.

se ocupe concubine sa. Ulterior, pe
18, respective 24 februarie, între
denunþãtoare ºi Florescu Constan-
tin au avut loc douã întâlniri, pe
parcursul cãrora lichidatorul judiciar
i-a pretins femeii suma de 3.000
euro, susþinând cã 1.000 euro din
aceºti bani erau destinaþi magistra-
tului judecãtor desemnat cu soluþi-
onarea dosarului de faliment, pen-
tru obþinerea unei decizii favorabi-
le. În final, la ultima convorbire te-
lefonicã, cei doi au stabilit ca vineri,
26 februarie a.c., la ora 11:00, sã
se întâlneascã în parcarea magazi-
nului Billa, din municipiul Craiova,
pentru remiterea unei tranºe de 1000
euro, astfel cã anchetatorii au pus
la punct detaliile flagrantului.

“În dimineaþa zilei de
26.02.2016, în jurul orelor 10:40,
denunþãtoarea (...) s-a deplasat în
parcarea magazinului BILLA, po-
ziþionându-se în apropierea uºilor
de acces în punctul comercial, iar
dupã circa cinci minute ºi-a fãcut
apariþia ºi Florescu Constantin. Cei

doi au purtat discuþii timp ce circa
8-10 minute, timp în care inculpa-
tul i-a dat asigurãri denunþãtoarei
cã o parte din suma pretinsã ante-
rior (1000 euro)  va fi remisã ma-
gistratului judecãtor de la Tribuna-
lul Dolj, arãtându-ºi disponibilita-
tea de a completa cu banii proprii
diferenþa, iar la finalul acestora
denunþãtoarea Iacob Lavinia Ca-
melia i-a remis lichidatorului Flo-
rescu Constantin suma de 1000
euro, pe care acesta i-a introdus într-
un  portmoneu, de culoare neagrã,
pe care l-a pus în buzunarul din
spate  partea dreaptã al pantaloni-
lor tip blue-jeans, cu care era îm-
brãcat”, au reþinut procurorii în
rechizitoriu. Inculpatul a fost reþi-
nut, apoi arestat preventiv, iar pe
parcursul cercetãrilor, acesta nu a
dorit sã facã nici o declaraþie cu
privire la faptele comise. În acest
moment este arestat preventiv, man-
datul urmând sã expire pe 28 martie
a.c., motiv pentru care procurorii au
solicitat prelungirea acestuia.

baza art. 274 C.p.p., obligã in-
culpata la plata sumei de 6.000
lei cu titlu de cheltuieli judiciare
efectuate de stat. Cu drept de
apel în 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã în ºedinþã publicã,
azi, 17.03.2016”, se aratã în ho-
tãrârea Judecãtoriei Craiova.
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Autoritãþile locale ºi-au propus
sã decupeze tot ceea ce este mai
bun ºi frumos din stufãriºurile ºi
sãlbãticia ce puseserã stãpânire pe
Grãdina Botanicã. Nu a fost o
muncã uºoarã. Deºi s-a început sã
se lucreze din primãvara anului tre-
cut, tot mai sunt multe de fãcut ºi
acum. Ieri, de exemplu, se mun-
cea de zor la gardul de la poarta
principalã de acces. Deocamdatã,
s-a turnat structura de beton peste
care va fi aºezatã cealaltã parte a
gardului din fier. Atunci când va fi
montatã, poarta îi va surprinde plã-
cut pe vizitatori ºi pe toþi cei care
iubesc Grãdina Botanicã fiindcã va
fi vorba despre o lucrãturã în fier
de manierã artisticã, stilul fiind cel
al porþii de acces de la Muzeul de
Artã. În urmãtoarele zile, dupã cum
ne-au spus reprezentanþii RA-
ADPFL Craiova, primele porþiuni
din gard vor sosi ºi vor începe sã
fie montate.

Grãdina Botanicã, replantatãGrãdina Botanicã, replantatãGrãdina Botanicã, replantatãGrãdina Botanicã, replantatãGrãdina Botanicã, replantatã
cu ajutorul specialiºtilorcu ajutorul specialiºtilorcu ajutorul specialiºtilorcu ajutorul specialiºtilorcu ajutorul specialiºtilor

Fiindcã autoritãþile ºi-au propus sã nu
le rãpeascã prea multe zile de primãvarã
celor care iubesc plimbãrile în aer liber,
se munceºte de zor în Grãdina Botanicã.
Parcele de teren sunt curãþate de buru-
ieni ºi sãpate la cazma pentru a fi îmbrã-
cate apoi cu plante adecvate fiecãrui areal
botanic. Un lucru mai puþin cunoscut este
cã, pentru redecorarea Grãdinii Botanice,
reprezentanþii RAADPFL se consultã cu

specialiºtii de la Facultatea de Agronomie,
care aleg plantele, arbuºtii ºi florile potri-
vite. Lucrãrile se vor extinde pânã în ex-
tremitatea cea mai îndepãrtatã, la livada
de pomi fructiferi care a început sã fie
curãþatã de uscãturi pentru a putea fi rein-
tegratã în peisaj. Cea mai urâtã parte a
Grãdinii Botanice a devenit ºi cea mai fru-
moasã, fiind vorba de lacul pe care vizi-
tatorii vor descoperi o grãdinã japonezã.

Grãdina este, de pe acum,
animatã

Partea stângã a Grãdinii Bota-
nice (cea cu Serele) a fost luatã la
mânã fir cu fir în anul trecut. Lu-
crãrile s-au menþinut foarte bine
ºi este teritoriul cel mai curat al
grãdinii. Pe aleile, care ºi ele au
refãcute în totalitate tot anul tre-
cut, oamenii se plimbã, bucurân-
du-se de aerul curat al dimineþii.
Sunt mulþi vârstnici care obiºnu-
iesc sã vinã pentru a face miºca-
re, mãmici care îºi plimbã copii
ºi, din când în când, câte un tâ-
nãr îmbrãcat în echipament spor-
tiv care aleargã. Pe lângã faptul
cã e bine îngrijitã, grãdina e ani-
matã ºi oamenii dau senzaþia cã
se bucurã cã, în sfârºit, au dispã-
rut buruienile ºi au reapãrut flori-
le. „Grãdina este curatã, îngrijitã
ºi mai aºteptãm doar primãvara ca
sã înverzeascã ºi copacii”, ne-a

spus o pensionarã, fostã profesoa-
rã, care se oprise din plimbare pe
o bãncuþã.
Grãdina japonezã de pe lac

Anul trecut, când s-au început
lucrãrile, cea mai interesantã par-
te a Grãdinii Botanice erau dealu-
rile de lângã lacul central, care au
fost îmbracate în cascade de flori.
Din aceastã primãvarã, botanica
mai ascunde o surprizã, grãdina
japonezã care a fost amenajatã pe
lacul cel mare. Pânã nu demult
înecat aproape total în stufãriº ºi
vegetaþie de baltã, lacul din partea
cea mai îndepãrtatã a grãdinii este
acum un iaz cu apa limpede. Pen-
tru prima datã dupã foarte mulþi
ani, se zãreºte întreg conturul la-
cului, iar apa este curatã oglindã.
Autoritãþile au decolmatat albia, au
scos mâlul ºi au consolidat malu-
rile. Ca sã punã în valoare salbele
de lacuri de care dispune grãdina,
au fost construite douã podeþe joa-
se din lemn, care le permit tutu-
ror celor care se plimbã sã se stre-
coarã ºi pe sub coroanele sãlcii-
lor pletoase ºi sã priveascã întreg
luciul de apã.
Specialiºtii agronomi ajutã la
redecorarea arealelor

Muncitorii lucrau de zor pe cea-
laltã parte a grãdinii. În sectorul li-
vezilor, se tãiau crengile uscate ale
pomilor ºi se stivuiau în grãmezi.
Urmau sã fie încãrcate mai târziu
în tractoare ºi scoase afarã. Mai
încolo, se sãpa terenul pe o porþi-
une mare pe care vor fi plante di-
ferite soiuri de plante ºi flori. Era
acolo directorul RAADPFL Craio-

va, Rela Filip, care stabilea, împre-
unã cu specialiºtii de la Facultatea
de Agronomie, ce trebuie plantat
în aceastã zonã a grãdinii. „Este un
sector anume al Grãdinii Botanice
pe care trebuie sã îl pãstrãm. Ne
consultãm cu profesorul care se
ocupã de acest perimetru, el ne
spune cu ce plante trebuie sã ve-
nim. Singura noastrã dorinþã a fost
sã fie ºi plante cu flori astfel încât
sã fie ºi plãcut ochiului”, ne-a spus
Rela Filip. Zona care se pregãtea
ieri va fi amenajatã cu o porþiune
de gard viu ºi piatrã, apoi mozai-
curi din plante ºi flori.
Se intervine ºi la livada de pomi
fructiferi

Dupã ce va fi terminatã ºi
aceastã zonã, muncitorii se vor
muta pe o alta alãturatã. Parcelã
cu parcelã, ºi aceastã jumãtate a
Grãdinii Botanice va fi curaþatã ºi
replantatã. Autoritãþile ºi-au pus în
plan sã desþeleneascã totul pânã
la limita blocurilor, inclusiv sã
cureþe livada cu pomi fructiferi la
care nu s-a mai intervenit de nu
se ºtie când. Dupã mulþi ani, în
sfârºit, ieri, câþiva muncitori în-
cepuserã sã taie crengile uscate ale
copacilor ºi sã le aºeze în grãmezi.
Când va fi terminatã ºi aceastã
lucrare, se vor puteau zãri ºirurile
drepte ale copacilor. Cei care îºi
amintesc cum arãta cândava

aceastã micuþã livadã spun cã era
foarte bine întreþinutã ºi era locul
unde studenþii veneau ºi învãþau
despre modul cum se cultivã ºi se
îngrijesc pomii fructiferi. Autori-
tãþile locale, care au pornit în for-
þã aceste prefaceri, par cã vor sã
salveze ºi acest colþ al grãdinii.
Lucrãrile sunt pe ultima sutã de
metri

Pentru cã lucrãrile sunt de pro-
funzime, fiind curãþat aproape fie-
care metru de teren, mai dureazã
puþine zile pânã când angajaþii de
la spaþii verzi vor intra doar o sin-
gurã datã pe zi, ºi atunci doar di-
mineaþa pentru a îngriji parcelele
ºi aleile. Pentru a nu le rãpi din
frumuseþea ºi farmecul zilelor de
primãvarã celor care au redesco-
perit plimbãrile în aer, autoritãþile
se strãduiesc sã termine cât de re-
pede se poate cu toate lucrãrile.
„Se munceºte foarte mult pentru
cã noi ne-am propus sã terminãm
cât mai repede. Oamenii sunt dor-
nici sã se plimbe prin toatã grãdi-
na fãrã a mai auzi zgomotul trac-
toarelor cu care noi trebuie sã
cãrãm iarba ºi crengile uscate.
Vine primãvara ºi ne dorim foarte
mult sã le oferim grãdina pentru a
se bucura de peisaj”, ne-a declarat
Rela Filip, directorul RAADPFL,
care a mai anunþat ºi câteva mici
retuºuri la grãdina japonezã.
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Investiþiile în municipiul Craio-
va sunt, din nefericite, la un prag
nesatisfãcãtor, pentru noi toþi. În
afarã de câþiva mari jucãtori pe pia-
þa alimentarã ºi constructoare de
maºini, mediul de afaceri din mu-
nicipiu este debusolant. Ironicul
mesaj afiºat pe pancarte în dreptul
liniilor de tramvai: „Modernizarea
infrastructurii de transport în co-
mun pentru fluidizarea traficului
forþei de muncã între cele douã
platforme industriale ale Polului
de creºtere Craiova” vorbeºte de
la sine! Cã, pe acest traseu cãlãto-
resc, în mare parte, doar elevi, stu-
denþi ºi pensionari este o altã certi-
tudine. Multe dintre firmele pe pro-
fit din municipiu, oricum, au flotã
proprie, iar angajaþii „se culeg” di-
mineaþa, unii pe alþii, cu maºinile
de serviciu.

Gradul ridicat de sãrãcie a po-
pulaþiei din Craiova se vede, în
aceste zile, ºi prin cozile imense
existente la plata impozitelor ºi ta-
xelor locale. Suntem, totuºi, într-
o perioadã în care ºi maimuþele
zboarã în spaþiul cosmic! Dar, la
noi, nu poate fi vorba doar de o
slabã gestionare a sistemul de pla-
tã electronicã a taxelor, cât mai ales
de dorinþa craiovenilor de a face o
cât de micã economie la bugetul
familial. Culmea este cã nu din
conformitate socialã plãtesc dãrile
craiovenii, ci pentru a mai ciupi de
la autoritãþi echivalentul a câtorva
kilograme de carne, fructe, etc.

Centrul Craiovei – imagineaCentrul Craiovei – imagineaCentrul Craiovei – imagineaCentrul Craiovei – imagineaCentrul Craiovei – imaginea
în miniaturã a întreguluiîn miniaturã a întreguluiîn miniaturã a întreguluiîn miniaturã a întreguluiîn miniaturã a întregului

Forþa economicã a Craiovei este „mai puternicã”,
de la lunã la lunã. Atât de vizibil este acest aspect, încât,
pe mai toate strãzile din centrul municipiului Craiova
întâlnim multe spaþii comerciale deasupra cãrora atârnã
mesajul „De închiriat”. Dezolantã imagine, dar mai ales
emblematicã pentru starea economicã a oraºului, în timp
ce, la alþii, nu mai ai loc sã deschizi o afacere. Sã mai
amintim cã, la câþiva metri de o celebrã instituþie cultura-
lã – Filarmonica Oltenia – se aflã un magazin de îmbrãcã-
minte second-hand, în care suntem „curtaþi”, zilnic, prin
flayere publicitare sã cumpãrãm inclusiv lenjerie intimã,
desigur folositã! Libertatea comerþului este o mãsurã prin
care se cuantificã sãnãtatea unei economii. Dar, de aici ºi
pânã la a permite o mixturã spaþialã între activitãþi de
înaltã þinutã culturalã ºi comercializãri de deºeuri textila-
te este cale lungã. ªi asta face diferenþa între marile
municipii civilizate din România ºi restul.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ofertã de spaþii comerciale
O sumarã plimbare prin centrul

Craiovei ne scoate la ivealã o con-
statare destul de neplãcutã. Peste
zece spaþii comerciale sunt, încã,
neocupate. Sedii de bãnci, patise-
rii, baruri, etc., toate sunt disponi-
bile la a primi pe cineva, ce ar dori
sã deschidã o afacere în plin cen-
tru. ªi, nu oricare. Ci, al celui mai
mare municipiu din regiune. Reti-
cenþa de a investi bani ºi energie
pare sã domine ºi azi comporta-
mentele antreprenorilor noºtri. Dar,
poate cã nu ei sunt de vinã, ci lipsa
de perspectivã, de a prefigura un
sens pozitiv afacerii lor.

Privim ºi spre trecãtori. Oameni
din ce în ce mai simpli. Blazaþi,
triºti, cu privirea „forând” în gra-
nit. Uneori, când cei micuþi mai cer
un produs de patiserie, cã slavã
Cerului de ele nu ducem lipsã în
centru, bunicii ºi chiar mãmicile
dau un rãspuns cinic: „Chiar vrei
tu sã stãm la coadã pentru o brân-
zoaicã!?”. ªi, uite aºa, mai bine cele
douã generaþii privesc, minute în
ºir, la miºcãrile porumbeilor, cã-
zând în reverii ce le fac sã mai uite
de greutãþile zilei.

Un pol al sãrãciei,
cu bãtaie lungã

Nivelul de salarizare în Craiova
este unul destul de mic, în compa-
raþie cu celelalte mari municipii re-
ºedinþã de judeþ. Datele statistice

pãlesc în faþa evidenþei, iar salariul
mediu net, concret, nu are nicio
importanþã, atâta timp cât marea
majoritate a angajaþilor este plãtitã
cu puþin peste minimul pe econo-
mie. Cã la însumarea acestora cu
câteva salarii de ordinul miilor de
lei rezultã un salariu mediu net de
aproape 1.700 lei este tot un artifi-
ciu matematical. Când, pe mai toate
strãzile din centrul Craiovei gãsim
rânduri disciplinate de oameni la a
fi, ulterior, posesorii de scurtã du-
ratã, a unui covrig, este clar cã,
pentru a urca economic, mai avem
cale lungã.

Dispariþia industriei a fãcut ca
populaþia Craiovei sã fie din ce în
ce mai îmbãtrânitã. Tinerii absol-
venþi sau nu, de liceu sau faculta-
te, ne pãrãsesc cu speranþe numai
de ei ºtiute. Când în Craiova postu-
rile de asistent medical sunt bloca-
te ºi titularele lor pleacã câte 4-5
ani peste hotare, dar postul le rã-
mâne suspendat, fãrã ca cineva sã
fie încadrat în locul lor; când în
învãþãmânt este un genocid, elevii
ajungând doar o masã de umplu-
turã, sterilã, fãrã altã menire decât
aceea de a perpetua o reþea ºcola-
rã stufoasã, inutilã ºi închistatã în
acte birocratice, patronatã de ca-
dre didactice atinse de cel mai pu-
ternic „autism” profesional din ul-
timul sfert de veac; când angaja-
torii privesc angajatul ca pe un ba-
nal numãr de legitimaþie de servi-
ciu ºi doar atât; ºansele sã întâl-
nim o transformare viguroasã a
centrului Craiovei sunt minimale.
Ca de altfel ale întregului munici-
piu.
Tot în boul care trage...

Suntem în postul Paºtelui, o
perioadã de reculegere, analizare
interioarã profundã, dacã mai pu-
tem fi capabili de aºa ceva. Este
dificil de realizat într-o lume plinã
de iluzii, de nevoi artificiale, de
hedonism ajuns la paroxism. Or,
dacã noi plebea ne-am abrutizat,
într-atât încât nu mai scoatem pri-
virea din ecranul telefonului mobil

iar elevii se destãinuie în autobuze
cã: „am dormit trei ore la ºcoalã,
sunt fresh”, „am fost doar o orã,
azi, la liceu ºi mã grãbesc cã am o
ºustã, cu una, la Orizont”; ne-am
fi aºteptat ca mãcar din partea au-
toritãþilor sã avem parte de ceva
nobil. Nu de alta, dar îi bãnuim de
inteligenþã ºi viziune în a rezolva
problemele noastre.

Însã, dacã tu, autoritate publicã
localã, prin agenþii tãi de mucava,
faci un control al comerþului din
Piaþa Centralã ºi printre toþi hulpa-
vii acoperiþi de acte false de acolo
rosteºti: „Cine are nevoie de ouãle
astea? Luaþi-le ºi împãrþiþi-le!” ºi
laºi trogloditul de bãtrân autentic
fãrã mãcar un ou în gãleatã de 10
litri, pe motiv cã sãvârºeºte fapte
de comerþ ilicit, înseamnã cã nu
ne mai revenim „la mansardã”. O
violenþã socialã absurdã, care nu
va face decât sã se multiplice pe
mai toate palierele vieþii în comun.
Avem cu ce,
dar n-avem cu cine!

ªi, dacã tot vorbim de centrul
Craiovei sã mai punctãm cã, de-
corticatul seminþelor este o virtute
localã. Când, prin Râmnicu-Vâlcea,
declarat cel mai curat ºi ozonat
oraº din România, cu ani buni în
urmã, pe piaþa de taximetre exis-
tau mãrci de excepþie din lumea
auto germanã, la noi nici nu se tre-

cuse de atotputernicul Matiz. Ace-
laºi lucru îl putem constata ºi în
Drobeta Turnu Severin. Poate nu
sunt oameni mai inteligenþi acolo,
poate nici mai cultivaþi spiritual, dar
au înþeles, demult timp, cã dintre
virtuþile urbane civilizaþia este cea
mai plãcutã ochiului. E drept ºi
amenzile au fost uzitate o bunã
perioadã de timp. Poate cã nu ar
strica nici la noi o severã monito-
rizare a faptelor antisociale. Ori-
cum, costurile administraþiei loca-
le cu ºtergerea urmelor de com-
portament necivilizat sunt ridica-
te. Trecem cu vederea cã este an
electoral, dar cândva ar trebui sã
se înceapã ºi de jos.

Câini de rasã agresivi plimbaþi
fãrã botniþã prin locuri aglomera-
te, deºi legea o sancþioneazã; ob-
sedaþi sexuali care hãrþuiesc tinere
în autobuzele RAT-ului, ce sunt la
un mic pas de comiterea unor ten-
tative de viol; fumatul în ºcolile
generale, cu toate cã e interzis;
comercializarea de þigãri la bucatã
ºi alcool minorilor – ei bine, pen-
tru toate astea nu cumva funcþio-
narii publici îºi cam iau salariile
grase de pomanã? De ce se permi-
te la nesfârºit o stare de lucruri
dezgustãtoare, ce poate fi regle-
mentatã simplu ºi rapid, prin doar
câteva acþiuni? Cui foloseºte men-
þinerea Craiovei în mocirla com-
portamentalã în care a decãzut?



marþi, 22 martie 2016 cuvântul libertãþii / 7economieeconomieeconomieeconomieeconomie Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Academia de Training este o iniþiativã a
Junior Chamber International Craiova – JCI
Craiova ºi a Centrului pentru Dezvoltare
Comunitarã Durabilã CDCD, fiind o serie
de cursuri lunare cu tematica specifica or-
ganizate gratuit pentru tinerii doljeni. JCI
Craiova îºi propune sã formeze o impor-
tantã comunitate de tineri lideri întreprinzã-
tori ºi manageri din zona Craiovei ºi sã pro-
moveze spiritul antreprenorial în rândul ti-
nerilor. Prima editie de anul acesta va fi
susþinutã de catre Cristian Toaxen, în sala
Amza Pellea (maxim 20 participanti).

Business Networking Event faciliteazã

”Academia de training”, ediþia 2016”Academia de training”, ediþia 2016”Academia de training”, ediþia 2016”Academia de training”, ediþia 2016”Academia de training”, ediþia 2016
Asociaþia Junior Chamber Internaþional Craiova -

JCI Craiova organizeazã mâine, începând cu ora 17.30
la Hotel Ramanda Plaza Craiova, evenimentul JCI

întalnirea oamenilor de afaceri din comuni-
tate si este prilejul perfect pentru orice an-
treprenor care îºi doreºte sã îºi dezvolte
propria afacere beneficiind de toate avan-
tajele unei reþele puternice.

Proiectele JCI Craiova se desfaºoarã pe
bazã de voluntariat

Misiunea JCI Craiova este aceea de a fi
o platformã de oportunitãþi de dezvoltare
prin care tinerii dobândesc puterea de a crea
schimbãri pozitive în comunitatea în care
trãiesc. Proiectele JCI Craiova se desfaºoarã
pe bazã de voluntariat ºi sunt axate pe cele

4 arii de dezvoltare ale JCI : antreprenoriat
ºi business, dezvoltare personalã ºi leader-
ship, responsabilitate socialã – implicare în
comunitate, relaþii internaþionale ºi imple-
mentarea obiectivelor mileniului (UN
MDGs).

Acestea sunt setate alãturi de partenerul
internaþional principal ONU. Prin specificul
organizaþiei, în raportul cu valorile europene
vis a vis de responsabilitate cetãtþeanului de
drept, JCI promoveazã implicarea activã a
antreprenorilor în comunitatea localã, stimu-
leazã implicarea tinerilor în aparatul decizio-
nal ºi conceptul de cetaþenie activã.

MIXER unde se va lansa ediþia 2016 a proiectului
”Academia de training” ºi seria de evenimente Busi-
ness Networking Event destinate antreprenorilor.

SIA este o competiþie internaþi-
onalã ce încurajeazã tinerii români
dornici sã aducã o schimbare în
societate prin antreprenoriat social.
Tinerii care îºi doresc sã schimbe
probleme sociale curente într-un
mod inovativ sunt aºteptaþi sã apli-

Social Impact ASocial Impact ASocial Impact ASocial Impact ASocial Impact Award România (SIA)ward România (SIA)ward România (SIA)ward România (SIA)ward România (SIA)
a ajuns ºi la Craiovaa ajuns ºi la Craiovaa ajuns ºi la Craiovaa ajuns ºi la Craiovaa ajuns ºi la CraiovaIeri, Social Impact Award România (SIA) a ajuns

la Craiova, cu sprijinul JCI Craiova ºi al Asociaþiei
Studenþilor din Facultatea de Economie si Adminis-
trarea Afacerilor. Echipa Social Impact Award orga-
nizeazã ºi o serie de workshopuri în mai multe oraºe
ale þãrii, în lunile martie ºi aprilie. Ateliere pe sub-
iecte precum Idea Generation, Business Modelling,
Business Processes vor fi susþinute în Bucureºti, Cluj,
Timiºoara, Ploieºti, Iaºi, Craiova, Braºov ºi Constan-
þa.  La Craiova, workshopul s-a desfãºurat la Facul-
tatea de Economie ºi Administrarea Afacerilor.

Lucrãrile de hidroizolare ale unei clãdiri
sunt necesare atunci când infiltrãrile de apã,
de la ploaie sau depunerile de zãpadã, au ca
efect apariþia mucegaiului, prãbuºirea ten-
cuielii. În lipsa intervenþiei unor specialiºti
apare riscul prãbuºirii unor pãrþi sau, chiar,
a întregului acoperiº.

De asemenea, „una dintre cele mai impor-
tante caracteristici ale unei clãdiri este eficienþa
energeticã, care permite menþinerea cãldurii
în interior”, explicã Ciprian Conduraru, di-
rectorul firmei Conduraru Grup Hidroizolaþii.
Totodatã, trebuie împiedicatã infiltarea apei,
mai ales cea provine de la nivelul acoperiºu-
lui. Pentru rezultate cât mai bune recomand
alegerea unei companii specializate. Dacã hi-
droizolarea este fãcutã de neprofesioniºti pot
fi lãsate crãpãturi prin care apa va trece la fel
de uºor ca ºi înainte. Ceea ce va aduce chel-
tuieli suplimentare, fiind necesarã reluarea
procesului. Sectorul care vizeazã lucrãrile
de hidroizolaþii cunoaºte o evoluþie constan-

Despre Social
Impact Award

Social Impact Award este o com-
petiþie de idei pentru studenþii care
vor sã producã o schimbare în so-
cietate într-un mod constructiv.
Misiunea proiectului este promova-
rea antreprenoriatului social în rân-
dul studenþilor ºi tinerilor din Euro-
pa Centralã ºi de Est. Astãzi, pro-
iectul este prezent în 10 þãri: Aus-
tria, Cehia, Bosnia ºi Herzegovina,
Grecia, Macedonia, Muntenegru,
România, Rusia, Serbia ºi Slovacia.

ce pânã pe 8 mai.
ªi anul acesta, par-
ticipanþilor li s-a
pregãtit un program
educaþional com-
plex, premii în bani,
spaþiu de lucru ºi
conectare, astfel
încât ideile lor sã se
transforme în pro-
iecte concrete.

Dupã 8 mai, or-
ganizatorii vor selecta 8 idei de pro-
iecte care vor intra într-o etapã de
dezvoltare ºi incubare a ideilor pe
parcursul verii alãturi de Youth Hub
ºi Incubatorul Universitãþii Alter-
native. Pe 29 septembrie, un juriu
format din experþi în antrepreno-

riat social va acorda  3 premii de
1500 de euro, la care se adaugã
premiul de popularitate în valoare
de 500 de euro, desemnat prin vo-
tul comunitãþii. Câºtigãtorii vor
primi ºi burse de participare la So-
cial Impact Award Europe Sum-
mit, care va avea loc la finalul lunii
octombrie, la Viena.

COBI Bycicle este primul centru
de reciclare a bicicletelor

din România
De multe ori, ideile mici aduc

schimbãri mari. Începând cu 2012,
12 idei de afaceri sociale au avut
susþinerea Social Impact Award
România. COBI Bycicle ºi Upside

Down sunt doar douã dintre ele.
COBI Bycicle este primul centru de
reciclare a bicicletelor din Româ-
nia, care ajutã studenþi ºi persoane
cu venituri medii sã îºi personalize-
ze bicicleta, promovând în acelaºi
timp un stil de viaþã sãnãtos ºi pro-
tecþia mediului prin reciclare selec-
tivã. Iar echipa Upside Down îºi
propune sã colecteze bannere stra-
dale de la campanii publicitare, pre-
late vechi de camion, camere de
cauciuc de bicicleta ºi resturi de
materiale textile de la diferite com-
panii pentru a le transforma în pro-
duse practice. Astfel, reduc canti-
tatea de substanþe toxice care ajung
în atmosferã prin arderea materia-
lelor respective.

80 de þãri aflatã sub egida
World Economic Forum

În România, proiectul se aflã la
cea de-a cincea ediþie ºi este orga-
nizat de cãtre Global Shapers Bu-
charest Hub, Social Innovation
Solutions ºi Universitatea Alterna-

tivã, construind pe ediþiile anterioa-
re organizate de Impact Hub Bu-
cureºti. Global Shapers Bucharest
Hub face parte din reþeaua globalã
de Huburi de tineri prezentã în pes-
te 450 de oraºe din peste 80 de
þãri aflatã sub egida World Econo-
mic Forum. (www.globashaper-
s.ro) Social Innovation Solutions
este un butiq de consultantã ºi trai-
ning în inovare ºi antreprenoriat
social fondat de Oana Þoiu.

„„„„„Orice clãdire are nevoieOrice clãdire are nevoieOrice clãdire are nevoieOrice clãdire are nevoieOrice clãdire are nevoie
de protecþie ºi siguranþãde protecþie ºi siguranþãde protecþie ºi siguranþãde protecþie ºi siguranþãde protecþie ºi siguranþã”””””

tã, atât din punct de vedere al execuþiei pro-
priu-zise cât ºi al materialelor utilizate ºi teh-
nologiilor de aplicare specifice.

Certificãrile ISO 9001 ºi ISO 14001 de-
monstreazã calitatea serviciilor

Cu o experienþã de peste 15 ani, compa-
nia Conduraru Grup furnizeazã ºi monteazã
sisteme integrale, fiind specializatã pe sec-
torul lucrãrilor de hidroizolaþii ºi termoizola-
þii pentru construcþii civile ºi industriale deo-
potrivã, atât în Bucureºti cât ºi la nivel naþi-
onal. Serviciile sale cuprind lucrãri de la zero
în cadrul proiectelor de ridicare a clãdirilor
noi sau de reabilitare în cazul celor deterio-
rate. „Orice clãdire are nevoie de protecþie
ºi siguranþã, cu o structurã rezistentã, pen-
tru a putea sã îºi îndeplineascã rolul pânã la
capãt, crede dl. Ciprian Conduraru. Certifi-
cãrile ISO 9001 ºi ISO 14001 demonstrea-
zã calitatea serviciilor noastre, a faptului cã
sã asigurãm calitatea îndelungatã a sisteme-

lor de termoizolaþie ºi hidroizolaþie. Oferim
o garanþie integralã asupra fiecãrui sistem
executat, fie cã vorbim de o hidroizolaþie mo-
nostrat, hidroizolaþie în dublu-strat sau sis-
tem complet de termohidroizolaþie”.

Un portofoliu mare de clienþi
Compania dispune de toate resursele ne-

cesare realizãrii lucrãrilor de hidroizolaþii cu

membrane bituminoase, hidroizolaþiei cu pvc,
lucrãrilor de impermeabilizare cu soluþii pen-
sulabile, hidroizolaþie monocomponentã. „Ne
bucurãm de un portofoliu mare de clienþi
precum ºi de numeroase recomandãri din
partea acestora, antreprenori generali, dez-
voltatori imobiliari, asociaþii de proprietari
sau beneficiari persoane fizice”, a mai spus
Ciprian Conduraru.
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Competiþia este mai veche ºi la ea participã foarte
multe instituþii de învãþãmânt preuniversitar. Anul aces-
ta, ªcoala Gimnazialã „Mihai Viteazul” din Craiova este
singura care a fost admisã între cele peste 100 de
unitãþi ºcolare premiate. „Au fost 103 de ºcoli din
toatã þara, care au participat la competiþie. Noi am
obþinut 7.720 de puncte ºi am obþinut o finanþare de
20.000 de euro. Primul loc a fost premiat cu 40.000
de euro, iar locul al II-lea cu 30.000 de euro. Concur-
sul a demarat în septembrie 2015, dar noi ne-am în-
scris în noiembrie. A fost o activitate cât se poate de
dificilã, trebuind sã recuperãm pe parcurs. S-au de-
pus 10 proiecte, pe diverse teme, de la acordarea pri-
mului ajutor pânã la teme de nutriþie ºi tradiþii sau eco-
logizare. De la noi au fost cuprinºi 482 de elevi, 16
învãþãtori, ºase profesori ºi personalul medical”, a
declarat prof. Dana Cotfasã, director adjunct al ªcolii
„Mihai Viteazul”.

Modernizare de 20.000 de euro câºtigatãModernizare de 20.000 de euro câºtigatãModernizare de 20.000 de euro câºtigatãModernizare de 20.000 de euro câºtigatãModernizare de 20.000 de euro câºtigatã
prin efortul elevilor ºi cadrelor didacticeprin efortul elevilor ºi cadrelor didacticeprin efortul elevilor ºi cadrelor didacticeprin efortul elevilor ºi cadrelor didacticeprin efortul elevilor ºi cadrelor didactice

O ºcoalã din Craiova a obþinut, singura din zonã, o finanþare importantã, oferitã de
Kaufland.  Este vorba de 20.000 de euro, dupã ce a participat la o competiþie organi-
zatã pentru dezvoltarea învãþãmântului românesc. Este singura instituþie de învãþã-
mânt preuniversitar din teritoriu care a obþinut aceastã finanþare.

Nu este singurul succes
Unitatea ºcolarã nu este la primul succes, având

mai multe antecedente fericite. „Pânã pe 31 martie,
trebuie sã depunem proiectul prin care vom beneficia
de aceºti bani câºtigaþi, care vor veni în douã tranºe.
Am ales sã investim în modernizare. Dar, avem mai
multe succese, ultimul venind în toamna anului tre-
cut, când învãþãtorii din clasa a III-a au câºtigat , în
cadrul Proiectului „Matematica digitalã”, un proiect,
pentru ºcoala noastrã, prin care am primit o tablã mul-
tifuncþionalã, un laptop, zece tablete, un video-pro-
iector ºi premii, constând în rechizite, pentru elevii
din proiect. Pe lângã copii ºi cadre didactice, nu tre-
buie sã-i uitãm pe pãrinþi, care s-au implicat cât se
poate de mult în aceste programe”, a declarat prof.
Ana Nigrini, director al ªcolii „Mihai Viteazul.”

CRISTI PÃTRU

În fiecare an, pe 21 martie, se
sãrbãtoreºte Ziua Internaþionalã
a Copiilor Strãzii, instituitã în anul
1998 la Varºovia, ca un demers
necesar pentru responsabilizarea
fiecãrui stat de respectarea ºi pro-
movarea drepturilor copiilor, ºi
mai ales, ale copiilor strãzii.

Asociaþia de Consultanþã ºi
Consiliere Economico-Socialã
Oltenia, cea mai mare organiza-
þie ne-guvernamentalã de volun-
tari activã în judeþul Dolj ºi-a în-
dreptat atenþia asupra acestei
zile ºi a desfãºurat campania
„Învaþã sã visezi, sperã ºi ai sã

ACCES Oltenia ne învaþã sãACCES Oltenia ne învaþã sãACCES Oltenia ne învaþã sãACCES Oltenia ne învaþã sãACCES Oltenia ne învaþã sã
visam, sã sperãm ºi sã credem!visam, sã sperãm ºi sã credem!visam, sã sperãm ºi sã credem!visam, sã sperãm ºi sã credem!visam, sã sperãm ºi sã credem!

Cu ocazia Zilei Internaþionale a Copiilor Strãzii, mar-
catã ieri, pe 21 martie, Asociaþia de Consultanþã ºi Con-
siliere Economico-Socialã Oltenia (ACCES Oltenia) a
împãrþit pachete cu hranã persoanelor fãrã adãpost, în
special copiilor strãzii, activitate organizatã în cadrul
campaniei sociale „Învaþã sã visezi, sperã ºi ai sã crezi”.

O ºansã pentru restrângere
Astãzi, la sediul

I n s p e c t o r a t u l u i
ªcolar Judeþean
Dolj va avea loc
ºedinþa publicã
pentru restrîngere
de activitate didac-
ticã. Sunt 65 de
punctaje care au
trecut de evaluare,
iar peste 50 de ca-
dre didactice vor fi
prezenþi la întâlnire.
„Sunt 65 de poziþii,
la care sunt peste
50 de cadre didac-

tice – profesori, învãþãtori, educatori, la un numãr de 13 discipline,
de la Limba ºi literatura românã pânã la informaticã ºi discipline teh-
nice. Restrângerile de activitate nesoluþionate prin transfer se vor fi-
naliza la sfârºitul ºedinþei, de cãtre Comisia Judeþeanã de Mobilitate a
Personalului Didactic din Învãþãmântul Preuniversitar sau în etapele
ulterioare, prin detaºare în interesul învãþãmântului”, a precizat prof.
Janina Vaºcu, preºedintele Comisiei Judeþene de Mobilitate ºi in-
spector general adjunct al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

crezi”, activitate la care au rãs-
puns pozitiv peste 135 voluntari,
elevi din cadrul liceelor craiove-
ne, studenþi ºi adulþi implicaþi în
viaþa comunitãþii.

Evenimentul a constat în co-
lectarea de hranã ºi distribui-
rea acesteia persoanelor fãrã
adapost ºi în special copiilor
strãzii. Acþiunea s-a desfãºu-
rat duminicã, 20 martie, iar lo-
caþiile vizate au fost bisericile
din Municipiul Craiova, gara,
autogara, intersecþiile, pieþele,
dar ºi parcãrile supermarket-
urilor din proximitatea traseu-

lui stabilit pentru fiecare echi-
pã de voluntari.

Dinamica fenomenului copiilor
strãzii rãmâne în actualitate, cu
atât mai mult cu cât aceºtia se
aflã permanent expuºi unui risc
de abuz ºi marginalizare, aspect
ce poate favoriza instalarea com-
portamentelor agresive. Mobili-
zarea societãþii civile în vederea
prevenþiei este opþiunea viabilã
pe care specialiºtii în domeniul
social eu expus-o atât mediului
ne-guvernamental, cât ºi institu-
þiilor publice responsabile.

Mediul de afaceri local a sus-
þinut ideea organizaþiei. Invitaþi sã
se implice în cadrul campaniei,
restaurante ºi hoteluri au rãspuns
afirmativ ºi au participat la eve-
niment prin donarea pachetelor
cu hranã. Printre acestea se nu-
mãrã Hotel Europeca, Restau-
rant Ambasador, Iberico, Big
Ben, Restaurant Oxigen ºi SC
COLISEUM SA.

A.C.C.E.S Oltenia promovezã
parteneriatul, cu atât mai mult cu

cât scopul acþiunilor vizea-
zã direct sprijinirea grupuri-
lor vulnerabile. Obiectivul
demersului a fost o invitaþie
la reflecþie asupra nevoii
profunde de înþelegere uma-
nã, dincolo de etichete, a
celor care se aflã în stare
de fragilitate ºi sperã ca fie-
care zi de „mâine” sã nu mai
fie o luptã cu lipsa de hranã,
de adãpost ºi în primul rând
cu lipsa de afecþiune.

 „Învaþã sã visezi, sperã
ºi ai sã crezi” este una din
cele 14 acþiuni sociale pe
care A.C.C.E.S Oltenia le
va desfãºura în acest an
sub umbrela campaniei
ACCES la Speranþã.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Un tribunal din regiunea se-
paratistã prorusã Doneþk, din
estul Ucrainei, a gãsit-o vino-
vatã, ieri, pe Nadia Savcenko,
fost pilot militar ucrainean, de
uciderea a doi jurnaliºti ruºi în
apropiere de regiunea Lugansk.
Potrivit verdictului dat ieri de
un tribunal din Doneþk, Sav-
cenko a fost condamnatã pen-
tru uciderea jurnaliºtilor Igor
Korneliuk ºi Anton Voloºin, dar
a fost gãsitã vinovatã ºi pentru
atentare la viaþa civililor ºi tra-
versare ilegalã a frontierei cu
Rusia, în condiþiile în care a
fost rãpitã de rebelii proruºi din
estul Ucrainei ºi apoi predatã
autoritãþilor ruse. Conform sen-
tinþei, Savcenko “care are pre-
gãtire militarã ºi experienþã mi-

Germania a înregistrat douã
milioane de migranþi în 2015

Germania a înregistrat douã
milioane de migranþi în 2015,
iar 860.000 dintre ei s-au
mutat între timp în alte þãri, a
anunþat ieri Destatis (Biroul
federal pentru statisticã).
Astfel, afluxul de migranþi a
fost de 1,14 milioane în 2015,
cel mai mare numãr de
migranþi care au sosit în
Germania din istoria acestei
þãri, subliniazã Destatis. În
2014 s-au înregistrat 1,34
milioane de migranþi. Însã
aproximativ 766.000 dintre ei
au plecat, rezultând un aflux
de 577.000. Potrivit Biroului
este vorba despre o creºtere cu
49% a numãrului nou-sosiþilor
în 2015 faþã de 2014, în timp
ce numãrul persoanelor care
au plecat în alte þãri a crescut
cu doar 12% în aceeaºi perioa-
dã. Destatis a anunþat anterior
cã 1,1 milioane de migranþi au
sosit în Germania în 2015.
Cancelarul Angela Merkel a
respins presiunile în vederea
controlãrii acestui val de
refugiaþi, între altele prin
consolidarea controalelor la
frontiere ºi introducerea unui
plafon de refugiaþi care sã fie
primiþi în þarã. În schimb, ea a
exercitat presiuni pentru
adoptarea unui pact, extrem de
criticat, care prevede trimiterea
înapoi în Turcia a solicitanþilor
de azil.

Un bãrbat s-a aruncat în aer
într-o cafenea din Belgrad

Un bãrbat s-a sinucis
aruncându-se în aer, ieri,
într-o cafenea din Belgrad,
însã explozia nu a provocat
rãnirea altor persoane,
informeazã site-ul postului
B92. Potrivit postului RTS,
atacul a avut loc în Cafenea-
ua “Petrovici”, deþinutã de
fostul ministru al Culturii
Bratislav Petkovici. “Un
bãrbat a intrat în cafenea, a
dat afarã pe toatã lumea ºi a
detonat o grenadã, murind pe
loc”, a declarat o sursã citatã
de RTS.

Copil de doi ani din SUA,
în stare criticã dupã
ce s-a împuºcat în stomac

Un bãieþel în vârstã de doi
ani din Statele Unite este în
stare criticã dupã ce s-a
împuºcat în stomac cu o
armã de foc, informeazã
presa americanã. Copilul a
luat un pistol din geanta
mamei sale în timp ce aceas-
ta dormea. Arma s-a descãr-
cat în stomacul bãieþelului,
într-o locuinþã din orãºelul
DeKalb, situat în statul
american Georgia. Copilul a
fost internat în stare criticã în
spitalul de pediatrie din
Egleston, informeazã postul
13wmaz.com. Mama bãieþe-
lului este cercetatã pentru
neglijenþã.

O eventualã ieºire din Uniunea
Europeanã ar putea costa Marea
Britanie 145 de miliarde de dolari
ºi peste 950.000 de locuri de mun-
cã pânã în 2020, a anunþat Confe-
deranþia Industriei Britanice, în
cadrul unei campanii anti-Brexit. În
cazul în care Marea Britanie ar vota
pentru ieºirea din Uniunea Europea-
nã pe 23 iunie, economia britanicã
va primi “o loviturã puternicã”.
“Pãrãsirea Uniunii Europene ar
urma sã dea o loviturã puternicã
nivelului de trai, locurilor de mun-
cã ºi creºterii economice”, a spus
Carolyn Fairbairn, directoul gene-
ral al CBI. “Ce se economiseºte prin
reducerea contribuþiei la bugetul
UE ºi prin supunerea la normele
impuse de Uniunea Europeanã este
de departe depãºit de efectele ne-
gative asupra comerþului ºi a in-

vestiþiilor”, a adãugat directorul.
Conform unui studiu PwC, PIB-ul
Regatului Unit ar putea scãdea cu
pânã la 5% pânã în 2020 în cazul
unei retrageri din UE. Creºterea
economicã de asemenea ar putea
fi afectatã ºi ar putea ajunge chiar
la 0% în 2017 ºi 2018. “Economia
ar putea sã îºi revinã încet în timp,
dar nu va putea niciodatã sã ajun-
gã acolo unde era înainte de Bre-
xit”, a avertizat Fairbairn. Grupu-
rile care promoveazã ieºirea din
Uniunea Europeanã a Marii Brita-
nii susþin cã acesteia i-ar fi mai bine
în afara spaþiului comunitar pen-
tru cã Europa este o piaþã în scã-
dere pentru exporturile Regatului
Unit, iar Guvernul ar putea sã în-
cheie propriile contracte cu eco-
nomii puternice ºi cu o creºtere ra-
pidã din jurul lumii.

Premierul kosovar, Isa Mustafa, a recunos-
cut cã fratele sãu ºi câþiva nepoþi fac parte din-
tre miile de cetãþeni kosovari care au încercat
sã ajungã pe teritoriul UE anul trecut, emigrând
din cauza sãrãciei ºi a instabilitãþii din þarã. Pes-
te un milion de imigranþi au traversat ruta bal-

canicã anul trecut pentru a ajunge în þãri din
vestul ºi nordul Europei, cu stabilitate econo-
micã mare precum Germania ºi Suedia. Deºi s-
a relatat cã majoritatea imigranþilor erau refu-
giaþi din Siria ºi Irak, þãri afectate de rãzboaie
civile, Kosovo a cunoscut cel mai mare exod

anul trecut de la rãzboiul civil
din 1998-1999 împotriva Ser-
biei. Premierul kosovar a con-
firmat informaþiile lansate de un
site de ºtiri din Priºtina - Insaj-
deri -, recunoscând cã propriul
frate Ragip s-a numãrat printre
imigranþii care au încercat sã
ajungã pe teritoriul UE pentru a
solicita azil. “Am citit cã frate-
le meu a solicitat azil pentru a
primi ajutor medical. Este ade-
vãrat”, a declarat Mustafa pe
pagina sa de Facebook. “Vreau
sã fiu sincer cu voi. Cu valul
de imigranþi au plecat ºi nepoþi
de-ai mei, dar acum s-au întors.
Asta aratã cã membrii familiei

mele se confruntã cu aceeaºi soartã ca toþi cei-
lalþi cetãþeni”, a declarat premierul kosovar. În
ultimele ºase luni, circa 70.000 de kosovari au
solicitat azil pe teritoriul Uniunii Europene. Po-
trivit site-ului de ºtiri Insajderi, fratele lui Mus-
tafa ar fi intrat pe teritoriul UE prin Ungaria anul
trecut, înainte ca Budapesta sã închidã frontie-
ra cu Serbia. Ragip a solicitat azil în Franþa,
apoi a depus o altã solicitare în iunie 2015 în
Germania. Premierul kosovar a precizat cã fra-
tele sãu a suferit o intervenþie chirurgicalã anul
trecut în capitala albanezã Tirana. “Acum se
aflã în Priºtina ºi starea lui continuã sã fie gra-
vã”, a declarat Mustafa. Valul de solicitanþi de
azil din Kosovo a determinat Germania, þara cea
mai afectatã de criza migraþiei, ºi alte state UE
sã înceapã sã expulzeze kosovarii, argumen-
tând cã nu întrunesc condiþiile pentru acorda-
rea statutului de refugiat. Peste 800.000 de ko-
sovari ar lucra în vestul Europei, în special în
Germania ºi în Elveþia. Kosovo ºi-a declarat
independenþa în 2008, dar statul cu o populaþie
de 1,8 milioane de locuitori rãmâne cel mai sã-
rac din Europa.

litarã în operaþiuni efectuate în
Irak, a decis, în timpul unui
concediu, ca în loc sã partici-
pe la conflictul armat din sud-
estul Ucrainei, sã se ducã la ba-
talionul Aidar aflat sub coman-
da lui Serghei Melniciuk, care
era localizat în oraºul ªceastea
din regiunea Lugansk”. Serghei
Melniciuk a fost identificat
drept cel care a plãnuit ucide-
rea celor doi jurnaliºti ruºi în
apropiere de Lugansk. Savcen-
ko, în vârstã de 34 de ani, a
fost capturatã de rebelii proruºi
din estul Ucrainei în iunie 2014,
în timpul confruntãrilor, ºi a
fost predatã autoritãþilor ruse
care au inculpat-o pentru uci-
derea a doi jurnaliºti ruºi. Pro-
curorii au solicitat o pedeapsã

de 23 de ani de închisoare în
cazul lui Savcenko. Aceasta
sperã sã se întoarcã în Ucrai-

na înainte de a fi prea târziu în
baza unei înþelegeri între Mos-
cova ºi Kiev.
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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

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Perioade
de ploaie uºoarã

devreme
marþi, 22 martie - max: 10°C - min: 4°C

$
1 EURO ...........................4,4672 ............. 44672
1 lirã sterlinã................................5,7107....................57107

1 dolar SUA.......................3,9619........39619
1 g AUR (preþ în lei)........158,7359.....1587359

Cursul pieþei valutare din 22 martie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA



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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Terminator: Genisys

Se difuzeazã la HBO ºi HBO HD,
ora 20:30

John Connor, liderul rezistenþei
oamenilor, îl trimite pe sergentul
Kyle Reese înapoi în 1984 ca sã o
protejeze pe Sarah Connor ºi sã
se asigure cã omenirea va avea
un viitor paºnic. Însã lucrurile
iau o întorsãturã neaºteptatã ºi
se creeazã o fracturã în linia
temporalã. Astfel, Reese se
trezeºte într-o versiune nouã a
trecutului care îi este necunos-
cutã, unde are aliaþi surprinzã-
tori, inclusiv pe Gardian...

Oraºul corupt

Se difuzeazã la PRO Cinema,
ora 20:30

Billy Taggart, un poliþist dat
afarã din forþele de ordine dupã
ce a împuºcat un adolescent în
vârstã de 16 ani, devine detectiv
particular. Cea mai importantã
misiune din cariera pe cont
propriu a eroului apare în mo-
mentul în care un candidat la
primãria oraºului New York îl
angajeazã. Taggart va avea de
trecut printr-o mulþime de peri-
cole pentru a putea ieºi cu faþa
curatã din iþele de intrigã ºi
corupþie ce-l încojoarã...

Mr. Bean

Se difuzeazã la Antena 1, ora  22:30

Mr. Bean este un adult care pare
sã fie nãscut ieri. De altfel, fieca-
re episod începe cu imaginea
acestuia picat din lunã. Este
complet ignorant când trebuie sã
facã niºte lucruri simple, în faþa
problemelor cotidiene, însã
incredibil de inventiv când gã-
seºte soluþii la care nici un om
normal nu s-ar gândi. Înarmat cu
ursuleþul sãu credincios ºi faimo-
sul Mini verde, Mr. Bean vã va
amuza copios !

MIERCURI - 23 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 În grãdina Danei
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:50 Sãptãmâna generozitãþii
17:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
18:00 Telejurnal
18:55 Starea zilei
19:00 Studio fotbal
19:50 România-Lituania
22:00 Studio fotbal
22:25 Starea zilei
22:30 Starea naþiei
23:25 Sãptãmâna generozitãþii
23:35 Maºini, teste ºi verdicte
00:10 Toast
2010, Marea Britanie, Comedie,

Dramã
01:50 Telejurnal
02:40 Tot ce conteazã
03:30 Toast (R)
2010, Marea Britanie, Comedie,

Dramã
05:05 Maºini, teste ºi verdicte
05:35 Garantat 100%

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 Pescar hoinar
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Actual pe 2
14:10 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Documentar 360°-GEO
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
19:50 Moºtenitoarea
1949, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
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
01:00 Cap compas
01:30 Mic dejun cu un campion
02:30 Locuri, oameni ºi comori
03:00 La fix

TVR 2

08:00 Crãciunul e aproape
09:45 Terminator: Genisys
11:50 Katy Perry: The Prismatic

World Tour
13:25 Sã uiþi Parisul
15:05 Clopoþica ºi Zâna Pirat
16:25 Intrigi de culise
18:20 Crãciunul în Conway
20:00 Comoara
21:30 Vinil
22:35 Fetele
23:05 Sub acelaºi acoperiº
23:40 Q.E.D.
01:25 Casa Versace
02:55 Seal Team 8: În spatele

liniilor inamice

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)
05:30 Ce se întâmplã, doctore?
06:00 Vorbeºte lumea

08:00 La Mãruþã (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Pãstreazã amintirile (R)
14:00 Un soþ perfect: Povestea

lui Laci Peterson
15:45 La bloc
18:00 Karate Kid
20:30 Oraºul corupt
22:45 Tentaþia seducþiei
00:45 Oraºul corupt (R)
02:45 Cine A.M
06:00 Un soþ perfect: Povestea

lui Laci Peterson (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 În puii mei
22:30 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Complici fara voie
1997, SUA, Acþiune, Thriller
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 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
23:00 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

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

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

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

bine
20:15 Cronica cârcotaºilor
21:00 The Bag Man. Arme,

crime ºi… o geantã
2014, Bahamas, SUA, Crimã,

Dramã, 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 Bag Man. Arme,

crime ºi… o geantã (R)
2014, Bahamas, SUA, Crimã,

Dramã, 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 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!
ANUNT privind informarea ºi

consultarea publicului în confor-
mitate cu ordinul nr. 2701/
30dec.2010 al MDRT asupra pro-
punerilor preliminare din “ELA-
BORARE P.U.Z pentru PARCELA-
RE TEREN S=16.000mp, ampla-
sament: strada Dorobanþilor, nr.
97, beneficiar MIHALACHE TU-
DOR CONSTANTIN, proiectant
S.C. Giurgiulescu Proiect S.R.L..
Publicul este rugat sã transmitã
observaþii asupra documentaþiei
expuse/disponibile la sediul Pri-
mãriei Municipiului Craiova - Ser-
viciul Urbanism: str. A.I.Cuza, nr.
7, sau pe pagina de internet a Pri-
mariei Craiova www.primariacra-
iova.ro - în perioada 18.03.2016-
25.03.2016, între orele 8.00-16.00.
Publicul este invitat sã participe
la comentarea propunerilor supu-
se procesului de avizare ºi elabo-
rarea propunerii finale, care inclu-
de toate observaþiile ºi se supune
procedurii de transparenþã deci-
zionalã. Rãspunsul la observaþii-
le transmise va fi publicat pe pagi-
na de internet a Primãriei Craiova
ºi va fi prezentat, timp de 10 zile de
la încheierea perioadei de consul-
tare a publicului, la sediul propriu.

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 economice,
cunoºtinþe de operare pe calculator;
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.

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.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Consiliul Local al comunei Ple-
niþa, judetul Dolj, scoate la licita-
þie în vederea închirierii pentru
desfãºurare activitãþi comerciale,
suprafaþã de 10 mp, situatã în Târ-
gul sãptãmânal.

Preþul de pornire la licitaþie:  3
lei/mp/lunã.

Data þinerii licitaþiei:  06.04.2016,
orele  12:00  la sediul primãriei.

Termenul limitã pentru depu-
nerea ofertelor: 06.04.2016, orele
10:00.

Condiþii de participare la lici-
taþie sunt afiºate la sediul primãriei.
Relaþii suplimentare la sediul pri-
mãriei sau  telefon la  0251368189.

OFERTE SERVICIU
Angajez vânzãtoa-
re Electroputere
Mall. Telefon: 0771/
780.018.

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

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la
domiciliu Telefon:
0251/446.535;
0760/071.644.
Filmãri foto video
de calitate 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 Ni-
colae Titulescu, preþ
200.000 lei. Telefon:
0744/581.777.
Amaradiei 2 came-
re decomandate
etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentra-
lã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10 -
Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

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

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

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

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

Telefon: 0766/581.157.

3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4
camere, bilateral,
ultracentral. Tele-
fon: 0721/290.286.
Vând apartament 3
camere decomanda-
te Brazdã parter. Te-
lefon: 0762/280.739.

CASE
Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
dependinþe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren
4300 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Casã mare boie-
reascã cu toate uti-
litãþile superîmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Vând casã boie-
reascã mare - cen-
tral, pretabilã clini-
cã, pensiune, fir-
mã. Telefon: 0741/
219.483.

Vând casã 2 came-
re, bucãtãrie, hol,
toate utilitãþile, 400
mp teren, str. Râului
nr. 162. Telefon:
0760/958.921;
0737/128.396.
Casã bãtrânescã (ne-
locuibilã) sat Dobromi-
ra, 3700 mp. 25000
lei, negociabil Telefon:
0744/648.927; 0741/
197.391.
Vând casã comuna
Periºor,  cadastru,
teren 2000 mp, fân-
tânã 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.

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 – cadas-
tru. Telefon: 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 culoare
roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550.

STRÃINE
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; -
An fabricatie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzina; Euro
4; - Aer Conditionat;
6 airbaguri; - Gea-
muri Electrice; Inchi-
dere centralizata;
ABS; Servodirectie;
Xenon; - Interior re-
caro; Pret 2700
Euro, negociabil.
Relatii la telefon:
0765/312.168.
Vând auto Vol-
kswagen Golf 4 din
2002, înmatriculat
în România, benzi-
nã. Detalii la tele-
fon: 0768/954.944.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând car bãtrâ-
nesc, original, sta-
re foarte bunã, pre-
tabil terase, 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,
timbre ( clasoare).
Telefon: 0729/
684.222.
Vând radio MPT
Sony 4x45w, USB,
telecomandã, în
garanþie. Telefon:
0723/984.309.

Vând covor per-
san 2200/1800
bine întreþinut- 80
lei, cruce marmu-
rã scrisã 1200/
400/100- 80 lei,
sãpun de casã 5
lei kg, televizor
color Grunding cu
telecomandã- 70
lei. Telefon: 0770/
303.445
Vând maºinã de
gogoºi ineluº,
chiuvetã inox du-
blã pentru Resta-
urant sau Cofetã-
rie tãietor meze-
luri, plitã fast
food, mese inox.
Telefon: 0760/
958.921; 0737/
128.396.
Vând TV color D-
102 cm, cãrucior
handicapat, pat
mecanic, schelã
construcþii, sobã
cãrãmidã comple-
tã, polizor 2500W.
Telefon: 0768/
083.789.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 22 martie 2016

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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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 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 þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cãrã-
midã din demolãri.
Telefon: 0722/
943.220.
Vând maºinã de
cusut Ileana, ma-
ºinã Singer, casã
de marcat Sam-
sung pentru firme.
Telefon: 0727/
884.205.
Vând robot (PLA-
NETARIA) 3 func-
þii marcã germanã,
hainã de piele de
cãprioarã nouã
lungã ºi Mouline
pentru cusut go-
blen. Telefon:
0752/236.667.
Vând frigider 320
litri, bocanci, ghe-
te, pantofi militari
noi piele negru,
piese Dacia noi,
calculator instruire
copii prin televo-
zor, telefon Eboda
sigilat, piei bovinã
ºi oaie vopsite.
Telefon: 0735/
445.339.
Vând loc de veci
Sineasca douã
gropi suprapuse,
bocanci din piele
mãrimea 43 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, canis-
tre aluminiu  20 litri
noi, reductor oxi-
gen sudurã, alter-
nator 12vV nou, ar-
zãtoare gaz sobã
D 600.  Telefon:
0251/427.583.
Vând bicicletã co-
piii cu 3 roþi - 60 lei
negociabil, cãruþ
copil sport - 50 lei.
Telefon: 0351/
181.202.
Vând COMBINÃ
CP.12 ºi LADA
1025 (eventual
subansamble).
Telefon: 0730/
304.591.
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 cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202;
0773/970.204.

Vând maºini de tri-
cotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând hotã nouã,
mãturã electricã.
Telefon: 0351/
459.314.
Vând cadru meta-
lic inox nou pentru
handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând calorifer cu
11 elemenþi electric
nou, radiator cu 3
trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
Calorifere fontã –
10 lei elementul,
televizor color Phi-
lips 100 lei, bicicle-
tã copii 50 lei, 2
gropi fãcute Roma-
neºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând convenabil
sau scimb cu un
calorifer de fontã
folosit un calorifer
de tablã 1,20 / 0,60
nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând loc de veci
cimitirul Sineasca –
Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/
271.285.
ÎNCHIRIERI OFERTE

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

PARTICULAR, în-
chiriez garsonierã,
complet mobilatã, et.
2, 220 Euro nego-
ciabil. 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 camere la
casã (zona Bres-
tei). Telefon 0762/
484.755; 0351/
464.628.
Închiriez aparta-
ment 3 camere
mobilat cu centralã,
zona A, Ciupercã,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/510.581.

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

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

DIVERSE
Tetracris Sortalex
intenþioneazã sã
depunã documenta-
þia pentru obþinerea
Avizului de Gospo-
dãrire a Apelor la ob-
iectivul –iaz piscicol
în comuna Padeº
sat Apa Neagrã ju-
deþul Gorj. Docu-
mentaþia se gãseº-
te la sediul societãþii
din Baia de Aramã
str. Minelor nr.99,
pânã la data de
31.03.2016.
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.

PIERDERI
EUGAND SRL de-
clarã pierdut certifi-
cat constatator pen-
tru punctul de lucru
din comuna Ostro-
veni, judeþul Dolj. Se
declarã nul.
II LUPITU FLORIN
– SILVIU declar pier-
dut CUI 27210713.
Se declarã nul.
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Portarul Universitãþii Craiova, An-
drei Vlad (foto centru), a fãcut pasul
la o categorie superioarã de vârstã.

Titular indiscutabil la Naþionala Un-
der 17, Andrei Vlad a fost convocat
în premierã la reprezentativa U18 a
României. În perioada 23-30 martie,
tricolorii vor desfãºura o acþiune la
Piatra Neamþ, care include ºi douã
jocuri de verificare în compania re-
prezentativei similare a Moldovei.

Rezultatele obþinute de juniorii
Universitãþii în weekend

Liga Elitelor B
ACS Poli Timiºoara – Universita-

tea Craiova 0-0
Universitatea: Vlad – Borþa, Bãloi,

Bogdan, Gunie – Buzan, Þoiu, Ena-
che – Bârzan, Dinu, Cârlig. Au mai
intrat: Pacionel, Marcov. Antrenor:
Mugur Guºatu

Graþie acestei remize albe, craio-
venii au cinci puncte avans în frun-
tea clasamentului, fiind principalii candidaþi ai seriei la
Turneul final.

Juniori B
Universitatea Craiova – CS Mioveni 2-1
Au marcat: Mihãilã, Dobre.
Universitatea: Bobonete – ªerban, Constantinescu,

Sima, Vadasis – Dobre, Stãiculescu, Nichifor, Mihãi-
lã – Zbona, Gârbiþã. Au mai jucat: Grigoraºcu, Cris-
tea. Antrenor: Marian Calafeteanu.

Juniori C
Dinamyk Craiova – Universitatea Craiova 0-9
Au marcat: Pacionel 3, Baiaram 2, Niþuicã 2, Mili-

taru, Pãtulea.
Universitatea: Manea – Militaru, Ionescu, Manea,

Popa – Rezeanu, Pãtulea, Niþuicã, Baiaram – Pacio-
nel, Tudor. Au mai jucat: Zdrancotã, Marin, Pãun.

Naþionala României a terminat
la egalitate în cel de-al treilea meci
din cadrul turneului preolimpic de
la Aarhus, scor 23-23 (15-11),
duminicã searã, cu Muntenegru.

Ambele comatante erau califi-
cate la Jocurile Olimpice de la Rio
încã dinaintea acestui joc, dupã ce
învinseserã gazda Danemarca ºi
Uruguay.

Ca ºi contra sud-americancelor,
Tomas Ryde n-a folosit nici în
aceastã partidã cele mai bune ju-
cãtoare, alegând sã joace cu rezer-
vele, însã asta nu s-a simþit în te-
ren, tricolorele conducând pânã în
ultimele secunde.

Rezultate complete
Vineri: Uruguay – Muntenegru 19-

34, România – Danemarca 32-25.
Sâmbãtã: România – Uruguay 36-

19, Danemarca – Muntenegru 22-26.
Duminicã: Muntenegru – Româ-

nia 23-23, Danemarca – Uruguay
38-17.

Clasament: 1. România 5p (+24),

Andrei Vlad, convocatAndrei Vlad, convocatAndrei Vlad, convocatAndrei Vlad, convocatAndrei Vlad, convocat
în premierã la Naþionala U18în premierã la Naþionala U18în premierã la Naþionala U18în premierã la Naþionala U18în premierã la Naþionala U18

Antrenor: Nelu Petriºor.
Juniori D
Universitatea Craiova – ProJunior Craiova 3-2
Au marcat: Vãduva, L. Duþã, B. Duþã
Universitatea: Vlãsceanu – Sârbu, Neicu, Nedelcu,

Banã, L. Duþã, B. Duþã, Capac, Vãduva. Au mai jucat:
Lepãdãtescu, Buºu, Sichitiu, Zaharia, Gãgeatu. An-
trenor: Bogdan Vrãjitoarea.

Juniori E
Universitatea Craiova – Constructorul Craiova 6-0
Au marcat: L. Duþã, B. Duþã, Lepãdãtescu, Nedel-

cu, Sârbu, Zaharia
Universitatea: Gãgeatu – Lepãdãtescu, Sârbu,

Nedelcu, Capac, B. Duþã, L. Duþã, Sichitiu. Au mai
jucat: Zaharia, Gherman, Buznea. Antrenor: Bog-
dan Vrãjitoarea.

2. Munetengru 5p (+19), 3. Danemar-
ca 2p (+10), 4. Uruguay 0p (-53).

Primele douã au acces la JO.
Tabloul echipelor calificate: Bra-

zilia, Spania, Angola, Argentina,
Coreea de Sud, Norvegia, Olanda,
Franþa, România, Muntenegru,
Rusia, Suedia.

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
Olimpice cu o naþionalã de hand-
bal dupã o pauzã de 8 ani. Repre-
zentativa femininã a jucat la alte trei
ediþii de-a lungul timpului, la Mont-
real 1976, Sydney 2000 ºi Beijing
2008. Iar cea mai bunã clasare a
fost consemnatã la prima partici-
pare – locul 4

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

HANDBAL (F): România a încheiat
prima la turneul preolimpic

Astãzi debuteazã turneul Premier Man-
datory de la Miami, dotat cu premii totale
în valoare de 6,8 milioane de dolari, iar
România este reprezentatã pe tabloul prin-
cipal feminin de patru jucãtore, este vor-
ba despre Simona Halep (5 WTA), Moni-
ca Niculescu (33 WTA), Irina Begu (35
WTA) ºi Alexandra Dulgheru (91 WTA).
Patricia Þig (129 WTA) ºi Sorana Cîrtea
(147 WTA) ar fi putut ajunge ºi ele în Top
64, dacã, asearã, vor fi trecut, în singurul
tur al calificãrilor, de kazaha Yaroslava
Shvedova (71 WTA), respectiv de japo-
neza Kurumi Nara (78 WTA).

Conform tragerii la sorþi efectuate ieri-
noapte, Halep, calificatã direct în manºa
secundã, va avea de înfruntat învingãtoa-
rea din duelul Kateryna Bondarenko (Ucrai-

Adversarele sau posibilele adversare ale româncelor la Miami
na, 59 WTA) – Daria Kasatkina (Rusia,
36 WTA). Costãnþeanca, care sãptãmâna
trecutã a fãcut sfert de finalã la Indian
Wells, unde a fost eliminatã de liderul mon-
dial Serena Williams, a mai întâlnit-o pânã
acum doar pe sportiva din Ucraina ºi o
conduce cu 1-0. A fost o disputã contând
pentru turul doi de la US Open 2015, scor
6-3, 6-4. Halep a fãcut semifinalã anul tre-
cut la Miami, înclinându-se în faþa acele-
iaºi Serena Williams.

Tot din turul doi va intra în luptã ºi Mo-
nica Niculescu, adversara sa urmând a se
stabili din meciul Shuai Peng (China, 664
WTA) – Alison van Uytvanck (Belgia, 63
WTA). Niculescu ºi Peng s-au mai duelat
de patru ori pânã acum, împãrþindu-ºi vic-
toriile. ªi, fapt interesant, toate partidele

au avut nevoie de set decisiv. Monica a
câºtigat la Dubai (2009) ºi Hobart (2013),
iar asiatica la Tashkent (2008) ºi Roma
(2013). Ciocnirea din “Cetatea Eternã” a
fost ºi ultima dintre cele douã, iar slãti-
neanca a pierdut cu 6-4, 3-6, 2-6. Egal
este ºi în duelul cu van Uytvanck, dar 1-
1. Ambele jocuri s-au consumat în 2014,
belgianca impunându-se în turul I la Wim-
bledon (7-5, 6-3), iar Niculescu în optimi
la Beijing (6-3, 6-2).

Cât o priveºete pe Irina Begu, aceasta
va evolua în manºa inauguralã în faþa unei
jucãtoare venite din calificãri. Dacã va iz-
bândi, mai departe îi va ieºi în faþã nemþo-
iaca Sabine Lisicki (37 WTA).

Finalmente, Alexandra Dulgheru are
drept oponentã în turul I pe bielorusa Le-

sya Tsurenko (46 WTA), jucãtoare pe
care o conduce la “directe” cu 2-0. Cel mai
recent a fost anul trecut, la Roma, 6-2,
4-6, 6-3.

Sportiva Adelina Pastor, aflatã
în dublã legitimarte la CSM Cra-
iova ºi CSM Timiºoara, a fost
medaliatã cu bronz în cadrul
Campionatului Mondial de Atle-
tism Indoor, competiþie ce a avut
loc la Portland (SUA), la finele
sãptãmânii trecute. Pastor a fã-
cut parte din ºtafeta de 4X400

metri, alãturi de Bianca Rãzor,
Andreea Miklos ºi Mirela Lavric.
România a încheiat cursa cu
3.31:51 ºi a fost devansatã de
Statele Unite (3.26:38) ºi de Po-
lonia (3:31:15).

România a mai obþinut o me-
dalie la Portland, prin Andrei Gag,
argint la aruncarea greutãþii.

Adelina Pastor, medaliatã
la CM de Atletism în Salã

SERIA 1 – etapa a 15-a: Viitorul Vârtop
– Viitorul Ciupercenii Noi 2-1, SC Poiana
Mare – Avântul Giubega 5-2, Progresul
Ciupercenii Vechi – Recolta Galicea Mare
5-1, Victoria Pleniþa – Unirea Vela 9-0, Fla-
cãra Moþãþei – Viitorul Dobridor 9-0, Vâ-
nãtorul Desa – Fulgerul Maglavit 2-2,
Avântul Rast – Voinþa Caraula 3-2.

Clasament (primele 5): 1. Poiana Mare
38p, 2. Rast 34p, 3. Pleniþa 32p, 4. Moþãþei
28p, 5. Giubega 28p.

SERIA 2 – etapa a 18-a: Unirea Goicea
– Aktiv Padea 5-3, Dunãrea Negoi – Viito-
rul Mãceºu de Sus 1-10, Recolta Urzicuþa
– Viitorul Siliºtea Crucii 3-1, Trimuf Bârca
– Dunãrea Gighera 3-0, Gloria Catane –
Progresul Cerãt 1-4, Viitorul Giurgiþa – Pro-
gresul Bãileºti 2-6, Recolta Seaca de Câmp
– Recolta Mãceºu de Jos 4-4. Fulgerul În-
torsura a stat.

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

Olimpia Satu Mare.
DIGI SPORT 4
18:00 – VOLEI (F) – Liga Campionilor: Dinamo

Moscova – Fenerbahce Grundig Istanbul.
DOLCE SPORT 1
19:00 – FOTBAL – Liga a II-a: FC Braºov –

Olimpia Satu Mare.
EUROSPORT 1
16:30 – CICLISM – Turul Cataluniei, în Spania:

etapa a 2-a / 21:00 – SNOOKER – Campionatul
Players, la Manchester, în Regatul Unit: etapa I.

EUROSPORT 2
15:00 – SNOOKER – Campionatul Players, la

Manchester, în Regatul Unit: etapa I / 20:00 – BAS-
CHET (M) – Eurocupa: Galatasaray – Bayern Munchen.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Clasament (primele 5): 1. Cerãt 46p, 2.
Bãileºti 42p, 3. Mãceºu S. 41p, 4. Goicea
37p, 5. Urzicuþa 34p.

SERIA 3 – etapa a 15-a: Avântul Daneþi
– Unirea Tricolor Dãbuleni 2-1, Unirea
Amãrãºtii de Jos – Victoria ªtiinþa Celaru
2-3, Viitorul Sadova – Unirea Tâmbureºti
1-1, AS Rojiºte – Viitorul Gângiova 1-0,
Ajax Dobroteºti – Fulgerul Mârºani 3-0,
Victoria Cãlãraºi – Progresul Amãrãºtii de
Sus 2-7. Avântul Dobreºti a stat.

Clasament (primele 5): 1. Dobroteºti
27p, 2. Rojiºte 27p, 3. Celaru 26p, 4. Tâm-
bureºti 26p, 5. Amãrãºtii S. 26p (- 1 joc).

SERIA 4 – etapa a 15-a: Sporting Leu –

Voinþa Puþuri 0-0, Arena Bulls Preajba –
Viitorul II Cârcea 6-3, Flacãra Drãgoteºti –
Avântul Pieleºti 0-2, Viitorul Ghindeni –
Luceafãrul Popânzãleºti 8-1, Unirea Câm-
peni – Viitorul Coºoveni 1-2, Viitorul Teasc
– Atletico Zãnoaga 1-3, Progresul Castra-
nova – Progresul Mischii 7-2.

Clasament (primele 5): 1. Castranova
38p, 2. Leu 37p, 3. Cârcea II 32p, 4. Mis-
chii 29p, 5. Zãnoaga 28p.

SERIA 5 – etapa a 15-a: AS Greceºti –
Viitorul ªtiinþa Craiova 7-2, Vulturul Cer-
nãteºti – Inter Secui 0-1, Viitorul Valea Fân-
tânilor – ªtiinþa Calopãr 1-1, Rapid Pot-
melþu – Fortuna Craiova 7-1, Voinþa Belcin
– Voinþa Raznic 4-0, AS Scãieºti – AS Pie-
troaia 7-2. Jiul Breasta a stat.

Clasament (primele 5): 1. Secui 30p,
2. Belcin 29p, 3. Cernãteºti 27p, 4. Calopãr
27p, 5. Scãieºti 24p.

LIGA A V-A
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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.
Meciul CFR Cluj – Petrolul s-a jucat asearã

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 1-1
Au marcat: Palic 38 / Hora 89.

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

Nicuºor Bancu a fãcut un meci
bun împotriva Timiºoarei, în spe-
cial în faza ofensivã. Intrat pe te-
ren ca mijlocaº stânga, olteanul a
coborât în linia defensivã dupã ce
Vãtãjelu s-a accidentat, fiind înlo-
cuit cu Bãluþã. Dupã ce Universita-
tea a deschis scorul, Izvoranu a fost
introdus fundaº stânga, iar Bancu
a urcat din nou în linia medianã. De
unde, însã, a comis pe final douã
erori grave, care, din fericire, nu s-
au soldat cu goluri. El l-a lansat în
ambele rânduri pe Bãrbuþ, singur
spre poarta lui Straton. La prima
fazã, velocele mijlocaº timiºorean
a tras pe lângã poartã, talonat de
Iliev, iar la cea de-a doua, în ulti-
mul minut de joc, cãpitanul ªtiinþei
l-a oprit pe adversar din posturã de
ultim apãrãtor, cu preþul eliminãrii.
Iliev a fost aclamat la scenã des-
chisã de toþi spectatorii în momen-
tul în care pãrãsea terenul de joc,
dar nu ºi-a putut stãpâni frustrarea,
spãrgând cu pumnul un geam de la
vestiare, gest în urma cãruia s-a
tãiat serios la mânã, fiind nevoie de
câteva copci aplicate de medicul
Claudiu Stamatescu. Cu câteva
minute mai devreme, un alt veteran
al Craiovei, Izvoranu, a fãcut un
fault la centrul terenului pentru a opri
din faºã un contraatac, cu preþul
unui cartonaº galben.

Nicuºor Bancu i-a mulþumit lui
Iliev, apreciind sacrificiul pe care l-
a fãcut pentru ca echipa sã câºtige.
„Eu am fãcut câteva greºeli ºi vreau
sã-i mulþumesc lui Vali Iliev pentru
cã m-a salvat, mai ales la ultima fazã.
În fotbal faci sacrificii pentru a câº-
tiga, iar noi am fãcut totul, am luat
ºi roºu, au fost ºi accidentãri, iar
Dumnezeu ne-a rãsplãtit ºi am în-
vins. Trebuie sã mergem mai de-

Înfrângerea de la Craiova i-a fost
fatalã antrenorului Timiºoarei, Flo-
rin Marin, care a fost demis. El în-

„Flocea”, demis dupã eºecul din Bãnie
locuise în luna august a anului tre-
cut pe Dan Alexa, cu care fãcuse
rocada, „Chirurgul” ajungând în lo-

cul lui Florin Marin pe banca Rapi-
dului. La finalul meciului de la Cra-
iova, „Flocea” declara cã echipei
sale i-a lipsit doar golul ºi nu lua în
calcul o demisie: „Craiovenii ne-au
surprins prin agresivitate, ne-au fost
superiori, au pus presiune pe noi,
dar nu ºi-au creat ocazii de a în-
scrie. În repriza a doua am jucat
bine, am controlat jocul ºi am avut
patru ocazii mari sa înscriem, dar
nu am reuºit. Este o presiune în plus
pe noi, lupta este foarte strânsa, un
joc câºtigat te poate urca trei lo-
curi. Va fi o disputã foarte aprigã.
Nu m-am gândit sa renunþ, avem
ºansele noastre de a ne salva, cred
în jucãtori ºi sunt convins ca vom
evita retrogradarea”. Favorit sã pre-
ia echipa din Banat este Cosmin
Contra, care a declarat cã ar vrea
sã dea o mânã de ajutor pentru sal-
varea de la retrogradare.

Bancu: „Sacrificându-se,Bancu: „Sacrificându-se,Bancu: „Sacrificându-se,Bancu: „Sacrificându-se,Bancu: „Sacrificându-se,
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TTTTTimiºoara putea egalaimiºoara putea egalaimiºoara putea egalaimiºoara putea egalaimiºoara putea egala
parte ºi sã câºtigãm urmãtorul meci
acasã cu Botoºani. Nu mã intere-
seazã cu ce echipã ne luptãm pen-
tru primul loc în play-out, ci sã câº-
tigãm fiecare meci. Am dovedit cã
suntem o echipã puternicã pe te-
ren propriu ºi mã bucur cã am
putut câºtiga. Mã bucur pentru
convocarea lui Andrei Ivan la na-
þioalã ºi sper sã fie ºi alþi jucãtori
de la noi care sã meargã la Euro.
Sper ca Vãtãjelu sã îºi revinã, sã
joace bine ºi sã ajungã în Franþa”
a spus Bancu.

Mogoºanu: „Experienþa
ºi-a spus cuvântul, Iliev a luat

decizia corectã”
ªi Daniel Mogoºanu a apreciat

intervenþia lui Iliev, care a salvat
practic douã puncte: „Sunt trist ºi
pentru eliminarea lui Iliev, dar el s-
a sacrificat pentru echipã. A fost un
moment pe care Iliev a trebuit sã-l
gestioneze cum a crezut mai bine,
pentru cã un jucãtor de la Timiºoa-
ra scãpa singur spre poartã ºi a tre-
buit sã-l opreascã cu orice preþ. A
fãcut-o pentru echipã ºi meritã fe-
licitat. A fost un moment în care
maturitatea ºi experienþa ºi-au spus
cuvântul, pentru cã Iliev a luat de-
cizia corectã”.

Daniel Mogoºanu s-a declarat
foarte bucuros pentru succes, în
special dupã rezultatele dubioase din
week-end-ul trecut, echipele ilfove-
ne aflate în subsol câºtigând punc-
te destul de uºor în Moldova: „Sunt
foarte bucuros pentru victorie. A
fost un succes muncit, cu un ad-
versar care eram convins cã vine
sã se închidã. Am reuºit sã-i desfa-
cem defensiva, am gestionat foarte

bine ultima parte a jocului, deci am
obþinut un rezultat meritat. Îi felicit
pe toþi jucãtorii pentru dãruire, pen-
tru atitudine. Urmeazã o perioadã
liniºtitã, în care încercãm sã ne pre-
gãtim cât mai bine. Îmi pare foarte
rãu pentru accidentarea lui Vãtãje-
lu, este vorba de o entorsã. Lotul
este restrâns numeric ºi am nevoie
ca în urmãtoarea perioadã sã fie pre-
zent la antrenamentele echipei. Sunt
puþin bulversat de rezultatele de sâm-
bãtã din play-out. Au fost câteva
scoruri spectaculoase ºi cred cã
vor apãrea ºi în urmãtoarea perioa-
dã astfel de rezultate. Fiecare echi-
pã trebuie sã gestioneze cât mai bine
orice meci, indiferent cu cine joa-
cã, pentru cã o înfrângere înseam-
nã multã presiune ºi asta apasã greu
pe umerii antrenorului ºi al jucãto-
rilor. Niciun meci nu e câºtigat di-
nainte, calculul hârtiei nu se potri-
veºte cu cel din teren”.

Victor Naicu s-a declarat ºi el
surprins de victoriile echipelor ilfo-
vene, Chiajna ºi Voluntari, care au
strâns clasamentul play-out-ului:-
 „Suntem foarte bucuroºi pentru
victorie, þinând cont ºi de rezulta-
tele din aceastã etapã. Sunt trei punc-
te mari pentru noi, trei puncte care
ne þin departe de zona fierbinte a
clasamentului. Este un succes ob-
þinut împotriva fostului meu antre-
nor, Florin Marin, care din punctul
meu de vedere este unul dintre cei
mai buni tacticieni din fotbalul ro-
mânesc. Ne bucurãm pentru aceas-
tã victorie, chiar dacã în unele mo-
mente ale jocului am suferit. Este
normal, doar nu jucãm singuri pe
teren, avem adversari. ªtiam cã va
fi un joc închis, ca de altfel toate
jocurile de pânã acum. Importante
sunt cele trei puncte”.


