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- Azi, Popescule, minciuna nu
mai stã cu regele la masã, stã cu
politicienii.

educaþie / 7

Începând de anul viitor

Ford investeºte pânã la
200 de milioane de euro
pentru a construi SUV-ul
de mici dimensiuni EcoS-
port, la fabrica sa din
Craiova.  Anunþul a fost
fãcut ieri, de conducerea
Ford, în prezenþa ministru-
lui Economiei, Costin Borc,
a preºedintelui Senatului,
Cãlin Popescu Tãriceanu, a
reprezentanþilor Ambasa-
dei SUA la Bucureºti,
precum ºi a oficialitãþilor
locale ºi centrale. Fabrica
Ford de la Craiova va
produce modelul EcoSport
ce va fi comercializat în
toate pieþele europene ale
Ford, mai puþin în Rusia.
Producþia modelului EcoS-
port va începe la Craiova
în toamna anului 2017.
Vânzãrile EcoSport la nivel
european au crescut anul
acesta cu 30%. Segmentul
SUV-urilor de mici dimensi-
uni este asteptat sã creas-
cã cu 35% pânã in 2017,
ajungând la un total de 1.5
milioane de vehicule.
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Belgia sub alertãBelgia sub alertãBelgia sub alertãBelgia sub alertãBelgia sub alertã
anti-teroristãanti-teroristãanti-teroristãanti-teroristãanti-teroristã
maximalã !maximalã !maximalã !maximalã !maximalã !

“Suntem în rãzboi” a repe-
tat, ieri, Manuel Valls, pre-
mierul francez, reacþie la ata-
curile teroriste de la Bruxel-
les. La rândul sãu, omologul
belgian Charles Michel, a de-
nunþat cu furie atentatele eti-
chetându-le “ca lipsite de dis-
cernãmânt, violente ºi laºe”.
Belgia a fost plasatã sub aler-
tã anti-teroristã, la nivelul
maximal, prin cele douã defla-
graþii soldate cu numeroase
victime. O dublã explozie
groaznicã, la aeroportul inter-
naþional Zaventem...

CantonamentulCantonamentulCantonamentulCantonamentulCantonamentul
din Luncã, votatdin Luncã, votatdin Luncã, votatdin Luncã, votatdin Luncã, votat
ieri ºi revocat aziieri ºi revocat aziieri ºi revocat aziieri ºi revocat aziieri ºi revocat azi
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Atenþie comercianþi!
Controale drasticeControale drasticeControale drasticeControale drasticeControale drastice
în pieþe ºi târguri,în pieþe ºi târguri,în pieþe ºi târguri,în pieþe ºi târguri,în pieþe ºi târguri,
înainte deînainte deînainte deînainte deînainte de
Sãrbãtorilor PascaleSãrbãtorilor PascaleSãrbãtorilor PascaleSãrbãtorilor PascaleSãrbãtorilor Pascale

Conducerea medicilor sanitari-
veterinari a dispus demararea acþiu-
nilor specifice perioadei premergã-
toare Paºtelui, intensificarea con-
troalelor oficiale ºi a mãsurilor care
trebuie aplicate pentru prevenirea
toxiinfecþiilor alimentare. La aceste
acþiuni tematice vor participa medi-
cii veterinari din cadrul Direcþiei
Sanitare Veterinare ºi pentru Sigu-
ranþa Alimentelor (DSVSA) Dolj,
circumscripþiilor sanitare veterinare
ºi pentru siguranþa alimentelor
(CSVSA) dar ºi ai circumscripþiilor
sanitare veterinare zonale (CSVZ).

Deocamdatã,Deocamdatã,Deocamdatã,Deocamdatã,Deocamdatã,
cercetãricercetãricercetãricercetãricercetãri
la ISJ Doljla ISJ Doljla ISJ Doljla ISJ Doljla ISJ Dolj
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SRI: “Nu

existã riscuri

la adresa

securitãþii

României”
Directorului SRI, Eduard

Hellvig, a “condamnat
ferm” atacurile teroriste de la
Bruxelles, de ieri a precizat
cã “nu existã informaþii care
sã ducã la o legãturã directã
între evenimentele de la
Bruxelles ºi riscuri la adresa
securitãþii naþionale”. Astfel,
SRI a precizat cã “Sistemul
Naþional de Alertã Teroristã
se menþine la nivelul “Albas-
tru-precaut”, iar instituþia “a
luat toate mãsurile necesare
la nivel naþional pentru
menþinerea climatului de
siguranþã a cetãþenilor
români”. duard Hellvig a
mai adãugat cã “ceea ce s-a
întâmplat în Belgia nu are
cum sã nu ne afecteze. Astãzi
vorbim de un terorism
global. Þintele teroriºtilor nu
mai sunt doar statele, ca
entitãþi compacte, ci direct
cetãþenii, ca entitãþi indivi-
duale. Din aceste consideren-
te, nu vãd exagerate anumite
mãsuri de prevenire a oricã-
ror acþiuni de naturã teroris-
tã care ar putea pune în
pericol securitatea naþionalã.
Scopul principal al activitãþii
noastre este prevenirea
acestor ameninþãri teroriste.
Principalele noastre arme
sunt informaþia ºi legea.
Atunci când viaþa unui
singur cetãþean este pusã în
pericol, acþionãm cu fermita-
te, folosind instrumentele
legale ºi mijloacele prevãzute
de lege”.

Ministrul Apãrãrii Naþionale,
Mihnea Motoc, susþine cã “trebuie
sã desfãºurãm în continuare un
efort coordonat ºi ferm împotri-
va flagelului terorismului îndrep-
tat împotriva valorilor comune eu-
ropene”, având în vedere eveni-
mentele de la Bruxelles, de marþi
dimineaþã. “Cred cu tãrie cã tre-
buie sã desfãºurãm în continuare
un efort coordonat ºi ferm împo-
triva flagelului terorismului în-
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Preºedintele Klaus Iohannis a
declarat ieri dimineaþa la Palatul
Cotroceni cã, dacã se confirmã
ipoteza unui atentat terorist pe
Aeroportul din Bruxelles, acest
lucru aratã cã “terorismul a rã-
mas în inima Europei”.  “În
aceastã dimineaþã la aeroportul
din Bruxelles au avut loc explo-
zii care s-au soldat cu morþi ºi
rãniþi. Specialiºtii spun cã este
foarte probabil sã fie un atentat
terorist. Noi suntem îngroziþi ºi
întristaþi ºi folosesc acest prilej

pentru a exprima întreaga com-
pasiune ºi condoleanþe celor lo-
viþi de acest incident, autoritãþi-
lor belgiene, poporului ºi cred cã,
dacã se confirmã ipoteza unui
atentat, este un eveniment care
ne aratã cã terorismul a rãmas
în inima Europei. Suntem ex-
trem de îngrijoraþi ºi vom urmãri
evenimentele de la Bruxelles”, a
spus ºeful statului la evenimen-
tul dedicat Zilei Internaþionale a
Francofoniei, organizat la Pala-
tul Cotroceni.

Preºedintele Comisiei parlamentare de con-
trol asupra activitãþii SRI, Georgian Pop, a de-
clarat ieri cã a cerut SRI evaluarea de etapã pri-
vind perspectiva riscurilor teroriste pentru Ro-
mânia ºi a invitat SRI sã spunã de ce legi are
nevoie pentru ca munca de prevenþie sã fie mai
eficientã. Georgian Pop a anunþat cã a convocat
pentru astãzi, la ora 13.00, o ºedinþã a comisiei

Georgian Pop: Am cerut SRI sã ne spunã de ce legi
mai au nevoie pentru o prevenþie antitero mai bunã

de control asupra activitãþii SRI. “Din nefericire
ne aflãm într-o menghinã foarte complicatã. La
vest - Bruxelles ºi Paris - aceste atentate nu au
fost sporadice, ci în cascadã. La fel se întâmplã
în est - în Turcia, unde nu au fost evenimente
izolate, au fost atentate programate ºi executate
în cascadã. Sigur, în momentul de faþã în Ro-
mânia sistemul de prevenþie pe dimensiunea an-

titeroristã a fost menþinut pe albastru - precaut,
ceea ce însemanã un nivel relativ scãzut. Dar vã
asigur cã menþinerea acestui nivel înseamnã foarte
multã muncã de prevenþie. Ofiþerii ºi subofiþerii
muncesc non-stop pentru a monitoriza ºi pentru
a preveni sã se întâmple ceva la noi în þarã”, a
afirmat preºedintele Comisiei de control parla-
mentar asupra activitãþii SRI.

Celula de crizã a Ministerului
Afacerilor Externe a fost activatã
marþi de ministrul Lazãr Comãnes-
cu, în urma exploziilor din Belgia,
iar o echipã consularã mobilã este
pregãtitã sã se deplaseze la Bru-
xelles de la Bucureºti. ‘’MAE pune

Premierul Dacian Cioloº:

„S-au luat toate mãsurile necesare pentru
consolidarea securitãþii pe plan intern”
Premierul Dacian Cioloº s-a asi-

gurat cã nu existã cetãþeni români
printre victime, nici la aeroport,
nici la staþia de metrou. “Guvernul
pe care îl conduc este profund
ºocat ºi preocupat de situaþia gra-
vã produsã de exploziile de la Bru-
xelles, din aceastã dimineaþã. Gu-
vernul României condamnã cu fer-
mitate aceste manifestãri de vio-
lenþã ºi îºi exprimã sprijinul pentru
autoritãþile belgiene ºi europene
pentru a pune capãt unor aseme-

nea situaþii ºi pentru consolidarea
securitãþii în spaþiul european. De
asemenea, Guvernul României
transmite condoleanþe familiilor
victimelor ºi asigurã cetãþenii cã s-
au luat toate mãsurile necesare
pentru consolidarea securitãþii pe
plan intern. Guvernul þine în per-
manenþã legãtura cu comunitatea
româneasca de la Bruxelles prin
intermediul Ministerului Afacerilor
Externe si a Ambasadei României
la Bruxelles.

Mihnea Motoc: Trebuie sã desfãºurãm
în continuare un efort ferm împotriva

flagelului terorismului
dreptat împotriva valorilor comu-
ne europene ºi care atenteazã la
viaþa tuturor oamenilor, indiferent
de naþionalitate sau convingeri”,
a transmis ministrul Apãrãrii Na-
þionale printr-un comunicat de
presã. Totodatã, acesta transmi-
te “condoleanþe familiilor îndure-
rate “, dar ºi “un mesaj de com-
pasiune ºi solidaritate omologu-
lui meu belgian, domnul ministru
Steven Vandeput”.

MAE a activat celula de crizã, ca urmare a exploziilor de la Bruxelles
Celula de crizã a Ministerului Afacerilor Externe a fost

activatã ieri de ministrul Lazãr Comãnescu, în urma explozii-
lor din Belgia, iar o echipã consularã mobilã este pregãtitã sã
se deplaseze la Bruxelles de la Bucureºti. Ministerul Afaceri-

lor Externe (MAE) pune la dispoziþia cetãþenilor români
afectaþi, precum ºi rudelor acestora, mai multe contacte

telefonice ale Ambasadei României la Bruxelles.

la dispoziþia cetãþenilor români
afectaþi, precum ºi rudelor aces-
tora, contactele telefonice ale Am-
basadei României în Regatul Bel-
giei +32 (0)2 347 5338, +32 (0)2
345 0040, +32 (0)2 344 1658, ape-
luri redirecþionate cãtre Centrul de

Contact ºi Suport al Cetãþenilor
Români din Strãinãtate (CCSCRS)
ºi preluate de cãtre operatorii Call
Center, precum ºi telefonul mobil
de urgenþã al secþiei consulare a
misiunii diplomatice de la Bruxel-
les +32(0)2 344 0854'’, se aratã
într-un comunicat de presã remis
MEDIAFAX de cãtre MAE.

Ministerul reitereazã cã, prin
Ambasada României în Regatul
Belgiei, este în legãturã permanen-
tã cu autoritãþile locale în vederea
obþinerii unor elemente de nouta-
te cu privire la existenþa unor ce-
tãþeni români afectaþi ca urmare a
exploziilor din Bruxelles ºi menþi-
ne legãtura permanentã atât cu re-

prezentanþii biroului TAROM din
România, cât ºi de la Bruxelles.
Ministerul Afacerilor Externe
(MAE) informeazã cetãþenii ro-
mâni care se aflã, tranziteazã sau
doresc sã se deplaseze pe terito-
riul Belgiei cã autoritãþile locale au
decis instaurarea nivelului de aler-
tã gradul 4, ca urmare a eveni-
mentelor de tip terorist produse
marþi.Astfel, nivelul de alertã te-
roristã pentru Regiunea Bruxelles
Capitalã a fost ridicat la nivelul
maxim - ‘’ameninþare serioasã ºi
iminentã’’, iar nivelul 3 – amenin-
þare ‘’posibilã ºi credibilã’’, este
în vigoare deja ºi pentru restul te-
ritoriului belgian.
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Proiectul cu pricina se refe-
rã la aprobarea Planului Urba-
nistic de Detaliu  (PUD) pentru
construcþiile care urmeazã sã se
facã la cantonamentul din Lun-
ca Jiului. Este vorba de un te-
ren de 2.144 de metri pãtraþi,
aflat în domeniul public al mu-
nicipiului, pe care urmeazã sã
se construiascã un imobil for-
mat din subsol, parter ºi douã
etaje, cu podul vizitabil – pen-
tru cazare ºi servire masã; un
al doilea imobil format din par-
ter ºi un etaj – pentru adminis-
traþie ºi încã zece cãsuþe.

Documentaþia urbanisticã a
fost realizatã de SC Consarh SRL
– urbanist Radu Adrian C. Iones-
cu ºi, potrivit raportului ce înso-
þeºte proiectul, s-au respectat
toate etapele prevãzute de Regu-
lamentul local privind implicarea

Consilierii municipali s-au întrunit, ieri, într-o
ºedinþã extraordinarã, care a avut trei puncte
pe ordinea de zi. Toate cele trei proiecte de

hotãrâre au fost votate, însã astãzi se revine cu
o nouã întâlnire în plen. Aleºii locali sunt che-
maþi din nou într-o ºedinþã de îndatã care are
un singur punct de dezbãtut: revocarea uneia

dintre cele trei hotãrâri.

Evreii din Craiova sãrbãto-
resc, astãzi, Purimul - 5776.
Atât membrii comunitãþii, cât
ºi invitaþii acestora sunt
aºteptaþi sã participe, înce-
pând cu ora 17.00, la Sinago-
ga din strada „Horezului” nr.
5 la ceremonialul organizat cu
aceastã ocazie. Purimul este
una dintre cele mai importan-
te sãrbãtori evreieºti fiind
celebratã în fiecare an în
funcþie de calendarul ebraic

la a 14-a zi lunii ebraice Adar.
Atmosfera de bucurie, mesele
organizate în familie sau în
cadrul întregii comunitãþi,
carnavalurile, cadourile ºi
bucatele tradiþionale sunt cele
care fac din Purim o sãrbã-
toare aparte. „Este un mo-
ment în care încercãm sã
evocãm evenimente care s-au
derulat în urmã cu mai bine
de 2.500 de ani. Este o
sãrbãtoare a bucuriei, a

veseliei. În marile oraºe se
organizeazã carnavaluri,
copiii ºi adulþii poartã mãºti.
Cu aceastã ocazie, þinând
cont cã se celebreazã ºi
venirea primãverii, pe masã
se pun fructe – smochine ºi
citrice – ºi prãjiturele specia-
le”, a explicat prof. univ. dr.
Corneliu Sabetay, preºedintele
comunitãþii evreieºti din
Craiova.

RADU ILICEANU

publicului în elaborarea sau revi-
zuirea planurilor de urbanism ºi
amenajarea teritoriului municipiu-
lui Craiova, în sensul cã s-au afi-
ºat pe site-ul instituþiei documen-
taþia ºi au fost notificaþi toþi deþi-
nãtorii de parcele din zonã.

Cu toate acestea, astãzi, Pri-
mãria Craiova revine cu o ºedin-
þã de îndatã prin care revocã
aceastã hotãrâre, care a fost
aprobatã ieri cu trei abþineri din
partea consilierilor opoziþiei,
Emilian ªtefârþã, Pavel Badea ºi
Marinel Florescu.

„Nu cred cã sunt
fructele de aur
ca în Prâslea
cel voinic”

Tot ieri, un alt proiect de ho-
tãrâre care a ridicat discuþii a fost

cel referitor la trecerea în inven-
tar a zonei verzi dintre liniile de
tramvai.

Consilierul PNL, Marian Va-
sile, a spus cã este vorba de
4.800 de metri liniari de bor-
duri, la o valoare de inventar de
300.000 de lei, ceea ce înseam-
nã un preþ de 62,5 pe metru li-
niar. „Nu sunt specialist, m-am
uitat ºi am identificat borduri

similare al cãror preþ maxim
este 70% din aceastã valoare,
în jur de 40 lei pe metru liniar.
Aº dori o explicaþie din ce sunt
confecþionate aceste borduri, la
prima vedere nu par din granit
sau din marmurã”, a spus con-
silierul.

Tot în acest proiect, o supra-
faþã de 9.850 de metri pãtraþi
de zonã verde a fost inventa-
riatã la valoarea de 3,39 milioa-
ne de lei, o sumã despre care
consilierul liberal a spus cã este
exagerat de mare. „Nu sunt hor-
ticultor, dar am vãzut niºte plan-
te, nu cred cã sunt de canabis
ºi nici cu fructe de aur ca în
Prâslea cel voinic. Ce se întâm-
plã cu aceastã zonã verde care
costã 3,5 milioane de lei pe
metru pãtrat. M-am uitat pe in-
ternet ºi metrul pãtrat de gazon
costã în jur de 2 euro”, a mai
spus Marian Vasile.

Explicaþiile
autoritãþilor

Explicaþia autoritãþilor locale
a fost cã, în anul 2002, când s-
au inventariat prin hotãrâre de
guvern toate bunurile din Craio-
va, aceastã zonã verde a fost tre-
cutã la valoarea de 3,30 milioa-
ne de lei, iar diferenþa de acum

este doar de 29.000 de lei.
„Este o valoare de 3,30 mili-

oane de lei, care este valoarea
veche de inventar, iar valoarea
actualizatã, cu investiþiile reali-
zate în proiectul pe fondurile eu-
ropene, este de 3,35 milioane de
lei. Deci este o diferenþã de
29.000 de lei, ºi nu de 3 milioa-
ne”, a explicat Ionuþ Cristian
Gâlea, de la Direcþia de Patrimo-
niu a Primãriei Craiova.

Ovidiu Mischianu, juristul-ºef
al Primãriei Craiova a arãtat cã
s-a majorat ºi suprafaþa de la
9.350 de metri pãtraþi la 9.850 de
metri pãtraþi. „Deci suprafaþa de
teren pentru care este nevoie de
majorarea aceasta creºte cu 500
de metri pãtraþi. Pe cale de con-
secinþã creºte ºi valoarea de in-
ventar”, a precizat Mischianu.

„Mã voi abþine pentru cã nu
pot sã introduc, ca valoare de
inventar, spaþii verzi în Craiova
cu 3,5 milioane de lei pe metru
pãtrat. Sunt între liniile de tran-
mvai, le pot vedea orice craio-
vean sau turist care trece prin
Craiova, 3,5 milioane de lei pen-
tru douã fire de iarbã”, a repli-
cat Marian Vasile, care s-a abþi-
nut de la vot, ca ºi consilierul
independent Ionel Panã.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reamintim cã, tragicul accident
s-a petrecut pe 8 ianuarie 2014, pe
DE 579, drumul care leagã Cala-
fatul de Craiova, în zona pãdurii
de la Radovan. Din cercetãrile
poliþiºtilor Serviciului Rutier Dolj s-
a stabilit cã fostul portar al Uni-
versitãþii Craiova ºi al Naþionalei de
Fotbal a României, în vârstã de 57
de ani, în timp ce circula la vola-
nul unui autoturism Mercedes cu
numãrul DJ-89-SYL dinspre Cala-
fat cãtre Craiova, pe raza comunei
Radovan, în condiþii de ceaþã den-
sã, a efectuat o manevrã în urma
cãreia a pãtruns pe contrasens,
unde s-a ciocnit violent cu un Re-
nault Clio, condus de Constantin
Dan Niþu, de 41 de ani, din comu-

În cursul zilei de luni, 21 martie a.c.,
poliþiºtii rutieri doljeni, împreunã cu poliþiºtii
din cadrul Serviciului de Investigaþii Crimi-
nale Dolj ºi reprezentanþii Registrului Auto
Român (RAR) Dolj au organizat, pe princi-
palele drumuri din judeþul Dolj, o acþiune
pentru verificarea autovehiculelor destinate
transportului rutier de mãrfuri ºi persoane.
Asta pentru cã defecþiunile tehnice ale auto-
vehiculelor folosite la transportul persoane-

Conform reprezentanþilor Serviciului Te-
ritorial al Poliþiei de Frontierã (STPF)
Dolj, în cursul zilei de luni, la ora 07.30,
la Punctul de Trecere a Frontierei Ca-
lafat s-a prezentat pentru a efectua for-
malitãþile de frontierã cetãþeanul român
Traian N., în vârstã de 57 ani, care con-
ducea un microbuz marca Mercedes-
Benz, înmatriculat în Franþa. În urma
verficãrilor specifice în bazele de date,
poliþiºtii de frontierã au constatat cã
microbuzul figureazã ca fiind cãutat în
Franþa pentru folosirea ca probã în ca-
drul unor proceduri penale, alertã in-
trodusã în data de 16.03.2016. Faþã de

Silviu Lung - închisoare cu suspendareSilviu Lung - închisoare cu suspendareSilviu Lung - închisoare cu suspendareSilviu Lung - închisoare cu suspendareSilviu Lung - închisoare cu suspendare
pentru accidentul mortal de la Radovanpentru accidentul mortal de la Radovanpentru accidentul mortal de la Radovanpentru accidentul mortal de la Radovanpentru accidentul mortal de la Radovan

Silviu Lung, fostul portar al „ªtiinþei” Cra-
iova, dar ºi al Echipei Naþionale de fotbal a
României, a fost condamnat, ieri, de magis-
traþii Judecãtoriei Craiova, la 1 an ºi 4 luni
de închisoare cu suspendare pe durata unui
termen de încercare de 3 ani ºi 4 luni. Sen-
tinþa a fost pronunþatã în dosarul în care a

fost trimis în judecatã pentru ucidere din
culpã ºi vãtãmare corporalã din culpã, dupã
accidentul mortal pe care l-a provocat, la
începutul lunii ianuarie 2014, în comuna
doljeanã Radovan. Hotãrârea de ieri nu
este definitivã, putând fi atacatã cu apel
la Curtea de Apel Craiova.

na Moþãþei. În urma impactului,
Renaultul s-a fãcut praf, ºoferul
pierzându-ºi viaþa. În autoturism se
aflau cei doi copii ai sãi, Andrei, de
15 ani, ºi Andreea, de 17 ani, am-
bii elevi în Craiova, care au fost
rãniþi, fiind transportaþi la Unitatea
de Primiri Urgenþe a Spitalului Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova.
Ulterior, Andreea Niþu, care a su-
ferit leziuni grave în urma impac-
tului, a fost transferatã la Spitalul
Clinic de Urgenþã Bagdasar-Arseni
din Bucureºti.
Trimis în judecatã în aprilie anul
trecut

La mai bine de un an de la tra-
gedie, dupã efectuarea tuturor ex-

pertizelor în cauzã, procurorii Par-
chetului de pe lângã Judecãtoria
Craiova au finalizat cercetãrile ºi
l-au trimis în judecatã pe Silviu
Lung pentru comiterea infracþiu-
nilor de ucidere din culpã ºi vãtã-
mare corporalã din culpã. În re-
chizitoriu, anchetatorii au reþinut
cã vina pentru impact îi aparþine
lui Lung, care circula cu vitezã
mare, neadaptatã la condiþiile me-
teo-rutiere (83 – 89 km/h). Soþia
bãrbatului decedat în accident, fii-
ca lui, care a fost rãnitã grav, to-
talizând 80 de zile de îngrijiri me-
dicale, dar ºi fiul, s-au constituit
pãrþi civile în cadrul procesului
penal. Dosarul a fost înregistrat
pe 16 aprilie 2015 la Judecãtoria

Craiova, unde a fost analizat în
camera preliminarã, iar pe 23 iu-
nie 2015 instanþa a dispus înce-
perea procesului.

Ieri, magistraþii Judecãtoriei
Craiova au pronunþat sentinþa în
dosar, Silviu Lung fiind gãsit vi-
novat de ambele infracþiuni reþi-
nute în sarcina sa. A fost condam-
nat, în baza prevederilor vechiu-

lui cod penal (legea mai favorabi-
lã), la 1 an ºi 4 luni de închisoare
pentru ucidere din culpã ºi 6 luni
de închisoare pentru vãtãmare
corporalã din culpã. Cele douã
pedepse au fost contopite în cea
mai grea, de 1 an ºi 4 luni închi-
soare, judecãtorii dispunând sus-
pendarea executãrii pe o perioadã
de 3 ani ºi 4 luni. Silviu Lung, care
a achitat pe parcursul procesului,
cheltuielile de spitalizare ale copii-
lor victimei la Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova (6.182
lei), mai are de plãtit 1.600 de lei
cheltuieli judiciare. Daunele mo-
rale ºi despãgubirile materiale, a
cãror valoare depãºeºte 150.000
lei ºi 70.000 euro, vor fi achitate
de firma la care Lung avea înche-
iatã poliþa de rãspundere civilã
auto, respectiv Astra Asigurãri,
prin lichidator judiciar, dupã cum
au stabilit magistraþii craioveni.
Sentinþa pronunþatã la Judecãto-
ria Craiova nu este definitivã, pu-
tând fi atacatã cu apel la Curtea
de Apel Craiova.

TTTTTransportatorii de persoaneransportatorii de persoaneransportatorii de persoaneransportatorii de persoaneransportatorii de persoane
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lor pun în pericol viaþa pasagerilor. Pe par-
cursul acestor activitãþi, oamenii legii au
constatat 147 de abateri de naturã contra-
venþionalã, pentru sancþionarea cãrora au
aplicat amenzi  în valoare de peste 13 000
lei. Dintre acestea, 57 de sancþiuni au fost
aplicate unor conducãtori de autovehicule
destinate transportului rutier de mãrfuri, iar
alte 76 de amenzi au fost aplicate unor con-
ducãtori de autovehicule destinate transpor-

tului de persoane. De
asemenea, poliþiºtii ru-
tieri au reþinut în vede-
rea suspendãrii dreptu-
lui de a conduce auto-
vehicule pe drumurile
publice 6 permise de
conducere ºi au retras
9 certificate de înma-
triculare pãentru defi-
cienþele constatate,
dupã cum a precizat
purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj, subcomisar
Alin Apostol.

Microbuz cãutat în Franþa,Microbuz cãutat în Franþa,Microbuz cãutat în Franþa,Microbuz cãutat în Franþa,Microbuz cãutat în Franþa,
descoperit la PTF Calafatdescoperit la PTF Calafatdescoperit la PTF Calafatdescoperit la PTF Calafatdescoperit la PTF Calafat
Poliþiºtii de frontierã din cadrul

Punctului de Trecere a Frontierei
(PTF) Calafat au descoperit, în cursul
zilei de luni, un microbuz marca
Mercedes Benz, în valoare de 23.000
lei, care figura ca fiind cãutat în
Franþa. Autovehiculul a fost indisponi-
bilizat la sediul Poliþiei de Frontierã.

cele constatate, cetãþeanul roman a declarat
cã nu avea cunoºtinþã despre faptul cã maºi-
na este cãutatã, el fiind doar ºoferul micro-
buzului. “Poliþiºtii de frontierã au întocmit
în cauzã dosar penal pentru sãvârºirea in-
fracþiunii de tãinuire, iar microbuzul, în
valoare de 23.000 lei, a fost  indisponibili-
zat la sediul Sectorului Poliþiei de Frontie-
rã Calafat pânã la finalizarea cercetãrilor”,
a declarat subcomisar Dãnuþ Rudãreanu, din
cadrul Biroului de presã al STPF Dolj.
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Conducerea companiei, prin re-
prezentnaþii ei, Jim Farley – preºe-
dinte Ford Europa ºi John Oldham
– preºedinte Ford România, au con-
firmat ieri, cã Ford  Motor urmea-
zã sã investeascã pânã la 200 de
milioane de euro pentru a produce

SUV-ul de mici dimensiuni EcoS-
port la fabrica sa din Craiova, în-
cepând cu toamnalui 2017.  Mode-
lul EcoSport pe care Ford îl comer-
cializeazã în prezent Europa, cu
excepþia Rusiei, este construit la
fabrica din Chennai, India. Fabrica
Ford din Chennai va continua sã
construiascã modelul Ecosport
pentru piaþa localã indianã, dar ºi
pentru alte pieþe la nivel global.
“Vânzãrile de EcoSport au urcat
anul acesta cu aproape 30% ºi þi-
nând cont de previziunile legate de
creºterea vânzãrilor din segmentul
SUV-urilor de mici dimensiuni, pen-
tru noi este momentul oportun sã
mutãm producþia de EcoSport în
Europa ºi sã beneficiem astfel de
forþã de muncã excelentã ºi de fa-
brica noastrã de la Craiova. Acest
model va fi mai arãtos decât ac-
tualul model. Îl vom îmbunãtãþi la
multe capitole. (…) Anul viitor este
potrivit pentru a muta producþia lui
EcoSport din India în România” a
zis Jim Farley, preºedinte ºi CEO
Ford Europa.

Ford se aºteaptã ca segmentul
SUV-urilor de mici dimensiuni sã
ajungã la aproape 1.5 milioane

de vehicule pe an
Vânzãrile de maºini noi din seg-

mentul SUV au urcat anul trecut cu
23% raportat la întreaga industrie
care a crescut cu 10%.  Segmen-
tul SUV-urilor de mici dimensiuni
din care face parte ºi modelul EcoS-
port a crescut cu 44% în 2015.
Ford se aºteaptã ca segmentul SUV-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEANÎncepând de anul viitor,
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Ovidiu Cioroianu, lider de sindicat al angajaþilor de la la Ford
Craiova:

„Construirea acestui model la Craiova înseamnã încã trei-patru
ani de liniºte, ani în care vom avea ce sã lucrãm. Vom avea siguranþã
în aceºti ani, în ceea ce înseamnã pãstrarea locului de muncã. Avem
nevoie de acest model ºi de un alt model de motor. Acest lucru nu
poate fi anunþat decât în timp ºi sperãm ca pe viitor sã producem ºi
un alt model Ford pe lângã acesta, ca sã putem sã lucrãm din nou în
dou sau trei schimburi. Se vor produce în jur de 500-600 de autotu-
risme EcoSport pe zi. În prezent scoatem câte 280 de auturisme pe
zi. Astãzi ( n.r ieri) suntem toþi angajaþii la servici. ªi mâine...dar de
poimâine nu mai cred. În perioada urmãtoare ne vom mai confrunta
cu ºomajul tehnic...cred cã pânã anul viitor”

Preºedintele Senatului, Cãlin Popescu Tãriceanu :
„EcoSport are o linie foarte modernã. Nu am mers cu aceastã

maºinã, dar din ceea ce mã pricep ºi cred cã mã pricep, pot sã
spun cã este un autoturism cu dimensiuni exterioare reduse, com-
parativ cu spaþiul disponibil la interior. Este o maºinã polivalentã,
care poate fi utilizatã pentru gospodãrie sau pentru vacanþã.  Dar
ceea ce este cel mai important ºi îmi place la maºina asta, este cã
va fi produsã aici. In felul acesta se adaugã un nou produs la
modelul deja existent, B-Max.”

Ford investeºte pânã la 200 de milioane de
euro pentru a construi SUV-ul de mici dimen-
siuni EcoSport, la fabrica sa din Craiova.
Anunþul a fost fãcut ieri, de conducerea Ford,
în prezenþa ministrului Economiei, Costin
Borc, a preºedintelui Senatului, Cãlin Popes-
cu Tãriceanu, a reprezentanþilor Ambasadei
SUA la Bucureºti, precum ºi a oficialitãþilor
locale ºi centrale. Fabrica Ford de la Craiova

urilor de mici dimensiuni sã ajungã
la aproape 1.5 milioane de vehicule
pe an, pânã în 2017, ceea ce repre-
zintã o creºtere de 35% faþã de
2015. Anunþul de azi ( n.r ieri) vine
ca urmare a discuþiilor productive
pe care Ford le-a avut cu Guvernul

României pentru a dezvolta un ca-
dru de lucru pozitiv ºi care sã ajute
compania Ford în perioada de tran-
ziþie de la actuala sa investiþie la
aceastã nouã oportunitate, pentru a

putea menþine competitivitatea la ni-
vel global a fabricii de producþie de
la Craiova. „Când am cumpãrat
uzina din Craiova ºi am anunþat
planurile iniþiale nu aveam nicio
idee cã ne vom cufunda în cea mai
mare crizã economicã din toate tim-
purile. O crizã care a dus doi din-
tre cei trei mari producatori auto ai
Americii – nu Ford –  în pragul fa-
limentului”, a spus Jim Farley, la
Craiova, in fata angajatilor.

“Motorul Internaþional al Anului”
De la preluareauzinei de la Cra-

iova în 2008 ºi pânãîn prezent,
Ford a investit în România peste1
miliard de euro pentru a susþine
operaþiunile sale de producþie. Ford
produce în acest moment la Cra-
iova monovolumul de mici dimen-
siuni B-MAX ºi motorul Ford de
1.0 l EcoBoost - singurul motor
din lume care a primit distincþia de
“Motorul Internaþional al Anu-
lui” pentru trei ani consecutiv.
Totodatã Ford a mai transmis as-
tãzi cã în continuare se cautã opor-
tunitãþi de a construi noi produse
la fabrica sa din Craiova pentru a
folosi în întregime capacitatea de
producþie ºi tehnologia existentã.
“Fabrica de la Craiova are un vii-
tor puternic dacã va continua sã-
ºi îmbunãtãþeascã competitivita-
tea ºi flexibilitatea la nivel opera-
þional. Un pas pozitiv în aceastã
direcþie a reprezentat-o ºi înche-
ierea cu succes a noului contract
de muncã valabil pentru urmãto-
rii doi ani. Trebuie sã continuãm
sã lucrãm împreunã cu Guvernul
României ºi cu autoritãþile locale
pentru a îmbunãtãþi infrastructu-
ra ºi sistemul logistic”, ”, a preci-
zat Farley.

Ford B-MAX va fi produs in
continuare in Craiova, EcoSport

fiind cel de-al doilea model
Anunþul de azi vine ca urmarea

angajamentului pe care Ford ºi l-a
asumat pentru a lansa noi cinci ve-
hicule din gama SUV ºi “Crossover”
în Europa în urmãtorii trei ani, înce-
pând cu noul Ford Edge, ce urmea-
zã a fi lansat în al doilea trimestru al
lui 2016. Pentru prima datã, Ford se
aºteaptã sã depãºeascã în 2016 pra-
gul de 200,000 SUV-uri vândute în
Europa – ceea ce reprezintã o creº-

tere de 30% faþã de 2015. „Noi vom
produce B-MAX atât cat e nevoie,
atâta timp cât va fi cerere pentru el.
E drept cã vorbim de volume mici,
dar nu renunþãm la acest model.
Dacã va exista o a doua generatie a
lui B-MAX, nu comentãm despre
planuri ºi produse viitoare. Pentru
producþia lui EcoSport în Craiova nu-
mãrul de angajaþi va rãmâne acelaºi
ca acum (n.r 2.650 angajaþi), cel pu-
þin pentru urmãtorii doi ani. În func-
þie de evoluþia pe piata, de cerere,
suntem flexibili ºi putem angaja
dacã este nevoie. Ford EcoSport

pentru piaþã europeanã va fi fabri-
cat in Romania, iar in India va fi
produs in continuare acest model
pentru piata de acolo si pentru alte
piete din regiune”, a declarat Ana-
Maria Timiº, directorul de comuni-
care al Ford. Suma de 200 milioane
euro investitã pentru aducerea pro-
ducþiei lui Ford B-MAX în Europa
va fi împãrþitã între mai multe cen-
tre Ford – unele se ocupã cu de-
signul, altele cu ingineria, iar Craio-
va cu producþia. Cu alte cuvinte,
suma de 200 milioane euro nu va fi
investitã exclusiv în România.

va produce modelul EcoSport ce va fi comer-
cializat în toate pieþele europene ale Ford, mai
puþin în Rusia. Producþia modelului EcoSport
va începe la Craiova în toamna anului 2017.
Vânzãrile EcoSport la nivel european au cres-
cut anul acesta cu 30%. Segmentul SUV-uri-
lor de mici dimensiuni este asteptat sã creas-
cã cu 35% pânã in 2017, ajungând la un total
de 1.5 milioane de vehicule.
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În perioadele 21.03-27.03.2016
aferentã Sãrbãtorile Pascale Cato-
lice ºi 14.04-03.05.2016, suprapu-
sã peste Sãrbãtorile Pascale Orto-
doxe medicii saniari-veterinari vor
asigura permanenþa, inclusiv în zi-
lele de sâmbãtã ºi duminicã, vor
afiºa programul de lucru, numele
medicului veterinar responsabil ºi
numãrul de telefon la care consu-
matorii pot sesiza orice aspect pri-
vind nerespectarea normelor sani-
tare veterinare. Controalele urmã-
resc respectarea condiþiilor sani-
tare veterinare ºi pentru siguranþa
alimentelor din toate târgurile de
animale, pieþele agro-alimentare,
unitãþile de tãiere, procesare, de-
pozitare, comercializare ºi unitãþi-
le de alimentaþie publicã. În toate
pieþele agroalimentare ºi în alte lo-
curi special amenajate, în care vor
fi valorificate carnea ºi celelalte
produse de origine animalã, se va
asigura personal de specialitate.

Conducerea medicilor sanitari-vete-
rinari a dispus demararea acþiunilor
specifice perioadei premergãtoare
Paºtelui, intensificarea controalelor
oficiale ºi a mãsurilor care trebuie
aplicate pentru prevenirea toxiinfec-
þiilor alimentare. La aceste acþiuni
tematice vor participa medicii veteri-
nari din cadrul Direcþiei Sanitare Ve-
terinare ºi pentru Siguranþa Alimen-

telor (DSVSA) Dolj, circumscripþiilor
sanitare veterinare ºi pentru siguran-
þa alimentelor (CSVSA) dar ºi ai cir-
cumscripþiilor sanitare veterinare zo-
nale (CSVZ). În judeþ, defilãm tot cu un
singur târg sãptãmânal acreditat sani-
tar-veterinar, cel de la Argetoaia. Mai
mult, specialiºtii vor controla ºi lan-
þul de distribuþie a laptelui crud ce
ajunge în ºcolile doljene.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

„Avem personalul mobilizat în
perioada aceasta, ca sã controleze
unitãþile de sacrificare a mieilor, ce
vor fi prelucraþi, în primã fazã,
pentru Paºtele Catolic. Medicii sa-
nitari-veterinari s-au aprovizionat
cu crotalii în vederea identificãrii
mieilor pentru a putea fi comer-
cializaþi, legal, cãtre abatoare. Avem
deja miei trimiºi din Dolj, în jude-
þul Vâlcea. Este vorba de douã lo-
turi, care au mers la un abator din
judeþul vecin”, ne-a precizat dr.
Costicã Retea, director adjunct al
Direcþiei Sanitare Veterinare ºi pen-
tru Siguranþa Alimentelor Dolj.

Colaborãri între instituþii
Pentru informarea ºi conºtien-

tizarea consumatorilor asupra ris-
curilor pentru sãnãtatea publicã,
care decurg în cazul tãierii anima-
lelor în spaþii neaprobate ºi fãrã
supraveghere sanitarã veterinarã
sau a achiziþionãrii de produse ali-

mentare din spaþii neautorizate,
DSVSA Dolj vor informa în scris
primãriile ºi prefectura asupra
acestor aspecte.

De asemenea, pentru asigura-
rea protecþiei consumatorilor, in-
spectorii sanitari veterinari vor co-
labora cu reprezentanþii altor in-
stituþii competente de la nivel ju-
deþean sau local – primãrii, con-
siliu judeþean, ANAF, ANPC, IPJ
– ºi pot organiza acþiuni comune
de control în unitãþile care pro-
duc, proceseazã, depoziteazã, ºi
comercializeazã produse de origi-
ne animalã, în limita competenþe-
lor stabilite de legislaþia în vigoa-
re ºi în baza protocoalelor de co-
laborare încheiate de ANSVSA cu
alte autoritãþi abilitate.

Abaterile vor fi sancþionate
drastic

În cazul în care, cu ocazia con-
troalelor sanitare veterinare, se

constatã cã, în târgurile de anima-
le, în pieþele agroalimentare, în
unitãþile de procesare sau în unitã-
þile de desfacere nu sunt respecta-
te condiþiile sanitare veterinare de
funcþionare, DSVSA Dolj va apli-
ca mãsura suspendãrii activitãþii,
pânã la remedierea tuturor deficien-
þelor ºi va da sancþiuni, în confor-
mitate cu prevederile legislaþiei sa-
nitare veterinare în vigoare.

Sã mai precizãm cã, în tot Dol-
jul, un singur târg sãptãmânal este
acreditat sanitar-veterinar. Cel de
la Argetoaia. Fireºte, cu bani eu-
ropeni! Cã, pe forþe proprii, nu mai
suntem în stare de mare lucru.
Autorizarea târgurilor sãptãmâna-
le nu este o banalã aprobare pe o
hârtie oficialã. Practic, presupune
investiþii în spaþii sanitare, zone de

sacrificare cu trasabilitate exactã,
mãsuri de igienã corespunzãtoare,
prezenþa unui medic sanitar-vete-
rinar care sã certifice calitatea cãr-
nii, etc. Or, toate acestea înseam-
nã bani, ºi nu puþini.

Nimeni nu se mai încumetã
sã investeascã în târguri

Termenele limitã de depunere
la D.S.V.S.A. Dolj a documenta-
þie spre avizarea târgurilor au fost
prelungite ºi tot prelungite, anul
trecut. Solicitarea conducerii
D.S.V.S.A. Dolj are, putem spu-
ne, caracter de repetabilitate la mai
toate ºedinþele Colegiului Prefec-
tural. Ca mãsurã de sprijin, medi-
cii veterinari îndeamnã la consti-

tuirea unor parteneriate public-pri-
vat prin care persoane interesate
pot lua în administrare târgurile
de animale. „Autorizarea cât mai
grabnicã a acestor târguri ne va
permite sã controlãm miºcarea
efectivelor de animale ºi sã ne în-
deplinim atribuþiile de control ºi
siguranþa alimentelor”, ne-a men-
þionat dr. Costicã Retea, director
adjunct al D.S.V.S.A. Dolj.

Conducerea DSVSA Dolj a tot
transmis primãriilor pe raza cãrora
se aflã târguri de animale o fiºã
de mãsuri ce trebuiesc îndeplini-
te pentru a primi acreditarea. Este
vorba despre Bãileºti, Bechet,
Craiova, Dãbuleni, Filiaºi, Gogo-
ºu, Melineºti, Pleniþa, Poiana
Mare, Scaeºti. Sunt condiþii fireºti,
deloc exigente, care permit redes-

chiderea activitãþii în târguri, mai
ales cã, în mai puþin de câteva
zile, sacrificarea mieilor va fi un
fapt banal în aceste comune. Am
încercat sã aflãm cum a reuºit
conducerea primãriei Argetoaia
sã obþinã, în urmã cu ceva vre-
me, acreditarea târgului de ani-
male. “Graþie accesãrii unui pro-
iect pe fonduri europene am reu-
ºit sã modernizãm târgul ºi, ast-
fel, sã îndeplinim condiþiile sani-
tar-veterinare cerute de DSVSA
Dolj. Fac precizarea cã autoriza-
þia am primit-o în 2015”, ne-a pre-
cizat, contactat telefonic, Mircea
Beznã, fost primar al comunei
Argetoaia.

Suflã ºi-n iaurt!
Andrei Butaru, preºedinte-se-

cretar de stat al ANSVSA a dis-
pus, pentru perioada 22 martie –
6 aprilie 2016, organizarea de con-
troale oficiale care vizeazã respec-
tarea condiþiilor sanitare veterina-
re referitoare la producerea, colec-
tarea ºi procesarea laptelui crud ºi
a produselor lactate. Conducerea
executivã a DSVSA Dolj vor cola-
bora cu Instituþia Prefectului ºi cu
Direcþia de Sãnãtate Publicã, în
vederea organizãrii unor controale
tematice comune DSVSA-DSP în
ferme de animale producãtoare de
lapte, centre de colectare ºi uni-
tãþi de procesare a laptelui, con-
form atribuþiilor ce revin DSVSA
ºi DSP, stabilite de legislaþia în
vigoare ºi, respectiv, în baza Pro-
tocolului de colaborare, încheiat
în anul 2012, între  ANSVSA ºi
Ministerul Sãnãtãþii.

Igiena, înainte de toate!
O atenþie deosebitã va fi acor-

datã respectãrii condiþiilor de igie-
nã ºi a lanþului frigorific pe durata
transportului, a depozitãrii laptelui
ºi a produselor lactate distribuite
prin programul “Laptele ºi cornul”.
În acest sens, vor fi efectuate con-
troale oficiale la depozitele indepen-
dente care asigurã depozitarea pro-
duselor lactate, precum ºi la ope-
ratorii care deþin mijloace de trans-
port ºi asigurã distribuþia laptelui
ºi  a produselor lactate distribuite
în cadrul acestui program.
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În premierã, la Craiova, vineri, 25 martie, Fa-
cultatea de Drept al Universitãþii din Craiova va
organiza , în parteneriat cu mai multe instituþii, o
dezbatere naþionalã, având ca temã „Cartea fun-
ciarã: aspecte ºi probleme practice actuale”.

Facultatea de Drept a Universitãþii din Craiova, în
parteneriat cu Centrul de Studii ºi Cercetãri de Drept
Privat, Camera Notarilor Publici Craiova, INPPA /
Centrul Teritorial Craiova, Baroul Dolj ºi Baroul Olt
organizeazã o dezbatere naþionalã, la care ºi-au  anunþat
participarea mai mulþi reprezentanþi de marcã din þarã.
Dipã cum a precizat prof.univ.dr. Sevastian Cercel,
decanul Facultãþii de Drept a Universitãþii din Craio-
va, s-a luat mãsura ca aici sã se desfãºoare acest
seminar, deoarece este zona în care au fost ºi sunt
cele mai multe probleme legate de cartea funciarã.
Acesta a mai menþionat cã ”dispoziþiile legale în ma-

La Craiova,La Craiova,La Craiova,La Craiova,La Craiova,
se va discuta desprese va discuta desprese va discuta desprese va discuta desprese va discuta despre
cartea funciarãcartea funciarãcartea funciarãcartea funciarãcartea funciarã

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

terie au stabilit cã, pânã la finalizarea lucrãrilor cadas-
trale la nivelui fiecãrui oral, municipiu, comunã se va
trece la întocmirea de cãrþi funciare, în mod sporadic
ºi progresiv, în care actele ºi faptele juridice referi-
toare la terenurile ºi construcþiile situate pe teritoriul
respectiv se vor înscrie numai cu caracter nedefini-
tiv, la cererea oricãrei persoane interesate, urmând ca
procesul definitiv sã aibã loc ulterior, la finalizarea
cadastrului general”. La conferinþã ºi-au anunþat par-
ticiparea prof.univ.dr.  Valeriu Stoica  (Universita-
tea  Bucureºti), prof.univ.dr. Marian Nicolae  (Uni-
versitatea  Bucureºti), prof.univ.dr. Paul Vasilescu
(Universitatea „Babeº-Bolyai” Cluj), prof.univ.dr.
Irina Sferdian  (Universitatea de Vest Timiºoara),
conf.univ.dr.  Adrian Circa  (Universitatea „Lucian
Blaga” Sibiu), lect.univ.dr. Mihai David  (Universita-
tea „Babeº - Bolyai” Cluj)

Deocamdatã, cercetãri la ISJ DoljDeocamdatã, cercetãri la ISJ DoljDeocamdatã, cercetãri la ISJ DoljDeocamdatã, cercetãri la ISJ DoljDeocamdatã, cercetãri la ISJ Dolj

Mai mulþi membri ai Consililiului
de Administraþie al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj au intrat în aten-
þia Serviciului Teritorial Craiova – Di-
recþia Naþionalã Anticorupþie, fiind
audiaþi pentru presupunerea comi-

terii infracþiunii de abuz în serviciu.
Este vorba despre un transfer efec-
tuat în ianuarie 2016, al unui elev de
la Colegiul Naþional „Elena Cuza” la
Colegiul Naþional Pedagogic „ªtefan
Velovan”, la o clasã cu profil vocaþi-

onal. Este bãnuitã încãlcarea legis-
laþiei în acest transfer, deoarece nu
ar fi posibilã în timpul anului ºcolar
în curs. Procurorii investigheazã
doar fapta, deocamdatã, ºi încearcã
sã vadã dacã a fost sau nu respecta-
tã legea. Mai mulþi membri ai CA al
ISJ Dolj au fost la audieri, dar, pânã
în prezent, nu au primit vreo calitate
în dosarul instrumentat. „În acest
moment, niciun inspector nu are
calitatea de suspect sau învinuit.
Transferurile s-au fãcut conform
Legii Educaþiei Naþionale din 2011,
art.21 ºi Ordinului Ministrului Edu-
caþiei Naþionale nr.5115/2014, cu
aplicare la Regulamentul de Organi-
zare ºi Funcþionare a Unitãilor Învã-
ãmântului Preuniversitar ”, a decla-
rat prof.  Lavinia Elena Craiovea-
nu, inspector general al Inspectora-
tului ‘colar Judeean Dolj.

“Flori
celor dragi”
la Grãdiniþa
“Elena Farago”

Grãdiniþa cu Program Prelungit “Ele-
na Farago” – Craiova a fost gazda expo-
ziþiei-concurs “Fori celor dragi” desfã-
ºuratã în perioada 1-21 martie 2016, la
nivel interjudeþean. Expoziþia-concurs a
fost  coordonatã de doamnele director
prof. Odolbaºa Constanþa, prof. Fira Sla-
vu Coreta, prof. Gogoloiu Constanþa,
prof. Coºeran Dorina ºi prof. Tîrºogoiu
Alina Marilena.  Potrivit purtãtorului de

cuvânt al grãdiniþei – dna. prof.
Fira Slavu Coreta la expoziþia-con-
curs s-au înscris cadre didactice
ºi elevi din judeþul Dolj ºi din jude-
þele : Alba, Arad, Argeº, Bihor,
Bistriþa Nãsãud, Botoºani, Bucu-
reºti, Caraº – Severin, Cluj, Con-

stanþa, Covasna, Galaþi, Gorj, Iaºi, Me-
hedinþi, Neamþ, Olt, Suceava, Târgu –
Mureº, Timiº, Tulcea, Vâlcea.  Cele mai
frumoase mãrþiºoare ºi felicitãri au fost
premiate cu premiile l, ll, lll, pentru fie-
care secþiune : - nivel prescolar, nivel
primar ºi nivel gimnazial. Toþi copiii au
dat dovadã de originalitatea ºi creativita-
tea în realizarea lucrãrilor expuse ºi vor
fi rãsplãtiþi cu diplomã de participare.

Vineri, 18 martie, s-a încheiat perioada de
înscriere ºi validare a cererilor de încriere în
clasa pregãtitoare la unitãþile de învãþãmânt
preuniversitar. „Au fost depuse , la nivelul
unitãþilor ºcolare, 4.992 de cereri, numãrul

S-a cerut suplimentareS-a cerut suplimentareS-a cerut suplimentareS-a cerut suplimentareS-a cerut suplimentare
total alocat fiind de 5.191 de locuri. Totoda-
tã, în aceeaºi zi, Comisia judeþeanã de în-
scriere a copiilor în învãþãmântul primar a
centralizat solicitãrilor instituþiilor de învã-
þãmânt ºi a înaintat Consiliului de Adminis-

traþie al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj planul privind ajus-
tarea organigramei de ºcolariza-
re cu 9,25% la numãrul de cla-
se (0,25% provenind din mediul
rural), cu o creºtere de la 221
de locuri la 449. Suntem în pri-
ma etapã a înscrierii, aºteptãm
ºi avizul Ministerului Educaþiei
Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifi-
ce ºi, apoi, vor urma ºi alte faze
de înscriere, astfel încât niciun
copil sã nu poatã urma cursuri-
le clasei pregãtitoare”, a decla-
rat prof. Coca Tanciu, inspec-
tor pentru învãþãmântul primar
în cadrul Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj.
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“Suntem în rãzboi” a repetat,
ieri, Manuel Valls, premierul fran-
cez, reacþie la atacurile teroriste
de la Bruxelles. La rândul sãu,
omologul belgian Charles Michel,
a denunþat cu furie atentatele eti-
chetându-le “ca lipsite de discernãmânt, violente ºi
laºe”. Belgia a fost plasatã sub alertã anti-teroris-
tã, la nivelul maximal, prin cele douã deflagraþii
soldate cu numeroase victime. O dublã explozie
groaznicã, la aeroportul internaþional Zaventem -
provocatã probabil de un kamikaze, în evaluarea
fãcutã de parchetul federal, canalului public RTBF
-, din Bruxelles  (ora localã 8), a fãcut sã înregis-
treze 14 de morþi ºi 81 de rãniþi, ºi alta, o orã mai
târziu, într-o staþie de metrou din Molenbeek,
unde se aflã Parlamentul European ºi Comisia Eu-
ropeanã, înregistrându-se cel puþin 20 de morþi ºi
106 rãniþi. Bomba a explodat în al doilea vagon al
metroului, dupã ce acesta se pusese în miºcare.
Capitala belgianã a mai fost plasatã 6 zile, în stare
de alertã maximalã, la sfârºitul lunii noiembrie
2015, din cauza ameninþãrii teroriste “serioase ºi
iminente”. Concret: nivelul maximal semnificã o
prezenþã importantã a forþelor de ordine pe tot

  MIRCEA CANÞÃR
RADU ILICEANU

MARGA BULUGEAN

teritoriul þãrii, dar ºi mãsuri ex-
cepþionale, inclusiv oprirea trans-
portului în comun (autobuze, tram-
vaie, metrouri) anunþatã de ope-
ratori, închiderea frontierei dintre
Franþa ºi Belgia. Atacurile tero-

riste, de ieri, au intervenit, la numai 4 zile dupã
arestarea, la Molenbeek a lui Salah Abdelslam (26
ani), cel mai cãutat om din Europa, suspectul che-
ie al comando-ului care a produs atentatele din 13
noiembrie anul trecut, la Paris ºi Saint Denis, sol-
date cu 130 de morþi. Plasat în detenþie provizo-
rie, la închisoarea de maximã siguranþã din Bru-
ges, ºi inculpat pentru activitãþi teroriste ºi parti-
cipant la grup terorist, Salah Abdeslam, avea emis
pe numele sãu un mandat european, la solicitarea
justiþiei franceze. Nu va fi extrãdat în sensul pro-
priu al termenului, dar transferul presupune res-
pectarea strictã a unor procedee. Deja avocatul,
Zven Mary, un excelent penalist, a declarat “con-
testarea de clientul sãu a transferului în Franþa”.
Singura certitudine: Salah Abdeslam a avut o sus-
þinere consistentã din partea prietenilor, dar ºi a
reþelelor criminale, a declarat ministrul belgian de
externe, Didier Reynders. S-a evocat la un mo-

Bruxelles-ul este un oraº sub ase-
diu dupã atentatele teroriste care au
zguduit capitala Belgiei. Douã explo-
zii puternice s-au produs ieri-dimi-
neaþã, în jurul orei locale 8.00 (9.00 –
ora României), pe Aeroportul Inter-
naþional Zaventem, în urma unui atac
sinucigaº. Potrivit martorilor, iniþial
s-au auzit focuri de armã pe termina-
lul plecãri, iar apoi cineva a început
sã strige în arabã ºi au urmat douã
explozii. Cel puþin 11 persoane ºi-au
pierdut viaþa, alte câteva zeci fiind
rãnite. La scurt timp, alte trei defla-
graþii au avut loc la staþia de metrou
Maelbeek, bilanþul provizoriu fiind
de cel puþin 20 de morþi ºi 106 rãniþi.
Staþia se aflã la doar câteva sute de
metri de principalul sediu al Comi-
siei Europene ºi de sediul Consiliu-
lui European, aflate pe Rue de la Loi,
principala arterã care face legãtura
între instituþiile europene ºi centrul
oraºului.

Aeroporturile ºi gãrile
au fost închise

 La scurt timp autoritãþile bel-
giene au ridicat nivelul de alertã te-
roristã la 4, nivelul maxim, pe în-
treg teritoriul þãrii. Aeroportul a fost
închis ºi toate zborurile spre ºi din-
spre Belgia au fost deviate. Trafi-
cul feroviar spre aeroportul Zaven-
tem a fost suspendat, iar metroul
ºi mijloacele de transport în comun
nu au mai circulat în capitala bel-
gianã. Tot ca o mãsurã de siguran-
þã, ºcolile ºi universitãþile au fost
evacuate ºi închise. De asemenea,
sistemul de supraveghere a fost
„consolidat”, iar mãsurile de secu-
ritate „suplimentate” la centralele
nucleare din Belgia. Vehiculele  au
fost atent controlate, iar poliþia ºi
armata s-au deplasat imediat la faþa
locului. În Belgia funcþioneazã

Deputatul european, Victor Boºtinaru, s-a alaturat, ieri, oficialilor ro-
mâni care au transmis mesaje de sustinere a Bruxelles-ului.

„Bruxelles-ul trebuie sã rãmânã în continuare vigilent”
«La acest moment, oraºul Bruxelles este sub ameninþarea terorista ºi în

zgomotul sirenelor care ii transporta pe cei care au fost raniti sau care si-au
pierdut viata. Nu se mai poate intra în clãdirea Parlamentului European, aici
unde am ajuns, pe jos, cu doar cu 3 minute înainte de explozia de la staþia de
metrou Maelbeek. Toate gândurile mele, compasiunea ºi rugãciunile merg
cãtre victimele acestor atacuri odioase, familiile ºi prietenii care i-au cunoscut.
Bruxelles-ul trebuie sã rãmânã în continuare vigilent, asemenea Europei»

douã centrale nucleare echipate cu
ºapte reactoare.

Premierul Belgiei, Charles
Michel: „Sunt atentate

de o violenþã extremã”
Dupã producerea atentatelor,

premierul Belgiei, Charles Michel,
ºi câþiva membri ai cabinetului au
fost duºi într-un clãdire sigurã, la
o adresã necunoscutã. Acolo a
fost creatã o celulã de crizã de unde
au fost coordonate toate operaþiu-
nile. Prim-ministrul belgian a fãcut
apel la calm ºi solidaritate ºi a pre-
cizat cã prima urgenþã a autoritãþi-
lor este tratarea victimelor. „Sunt
mulþi morþi, mulþi rãniþi, unii grav.
Sunt atentate de o violenþã extre-
mã. Douã atentate s-au produs în
aceastã dimineaþã: unul la aero-
port, un altul la staþia de metrou
Maelbeek. Prima urgenþã este tra-
tarea victimelor. Am adaptat nive-
lul de alertã la nivelul 4, nivel ma-
xim. O serie de mãsuri de securita-
te: întãrirea forþelor militare ºi mã-
suri de restricþionare a transportu-

lui în comun. În acest moment, este
o tragedie, un moment negru al þã-
rii. Vreau sã facem o dovadã de calm
ºi solidaritate, ne confruntãm cu o
probã dificilã cãreia trebuie sã îi fa-
cem faþã, râmânând uniþi, solidari.
Urmãrim situaþia minut cu minut, cu
toþi oficialii implicaþi, cu serviciile
de securitate ºi de sãnãtate. Sun-
tem hotãrâþi sã facem faþã acestor
atentate”, a precizat ºeful guver-
nului belgian.

Mãsuri de securitate sporite
în marile oraºe europene

Atentatele de la Bruxelles au
ºocat întreaga Europã. În mai multe
mari oraºe mãsurile de securitate au
fost sporite, mai ales în gãri ºi aero-
porturi. La Paris, poliþia a ridicat ni-
velul de alertã în aeroporturi, gãri ºi
pe reþeaua de transport public. La
fel s-a întâmplat ºi Olanda. Mãsuri
suplimentare de securitet s-au luat
ºi pe aeroportul londonez Gatwick,
precum ºi cele de la Frankfurt ºi
Moscova. Zborurile dinspre ºi cã-
tre Bruxelles au fost suspendate. ªi
traficul feroviar a avut de suferit.
Operatorii trenurilor de mare vitezã
(TGV) Eurostar ºi Thalys au anun-
þat cã niciunul dintre trenurile lor
nu operau ieri cãtre sau dinspre gara
centralã Bruxelles-Midi. Thalys a
anunþat cã unul dintre trenurile sale,
care a plecat de la Gare du Nord din
Paris a fost redirecþionat cãtre ora-
ºul francez Lille, iar alte trenuri care
urmau sã plece din gãri din Germa-
nia ºi Olanda au fost anulate. ªi tra-
ficul trenurilor Eurostar între Lon-
dra ºi Bruxelles a fost suspendat în
ambele sensuri, iar cele care erau

deja în circulaþie au fost oprite în
oraºul francez Lille.

Liderii europeni
alãturi de Belgia

Liderii europeni au condamnat
aceste noi atacuri teroriste. La mai
puþin de ºase luni dupã atentatele
din 13 noiembrie 2015, de la Paris,
preºedintele francez Francois Hol-
lande ºi-a declarat, ieri, solidarita-
tea cu poporul belgian ºi a trans-
mis condoleanþe familiilor îndolia-
te. „Suntem în faþa unei ameninþãri
globale care are nevoie de un rãs-
puns. Am dat asigurãri de sprijinul
nostru. Trebuie sã luãm noi mãsuri
ºi sã reacþionãm pe plan internaþi-
onal. Ducem aceastã luptã împo-
triva terorismului cu toata vigilen-
þa. Guvernul francez a luat mãsuri
de sporire a controlului la frontiere
ºi a sporit securitatea în toate pla-
nurile. Trebuie sã punem în acest
rãzboi toate mijloacele pe care le
avem la dispoziþie”. În semn de so-
lidaritate, autoritãþile de la Paris au
declarat cã Turnul Eiffel va fi lumi-
nat în culorile drapelului Belgiei.

De la Londra, premierul britanic,
David Cameron, i-a oferit tot spriji-
nul sãu prim-ministrului belgian

Charles Michel. “Nu îi vom lãsa
niciodatã pe aceºti teroriºti sã câº-
tige. Ne confruntãm cu o amenin-
þare teroristã concretã în diferite
þãri europene ºi trebuie sã o înfrun-
tãm prin toate mijloacele. Astãzi
este o zi de compasiune, de con-
doleanþe ºi de asemenea de întãri-
re a propriei noastre securitãþi”, a
declarat Cameron la finalul unei
reuniuni de urgenþã, dupã atenta-
tele de la Bruxelles. Preºedintele
Rusiei, Vladimir Putin, a calificat
drept o „crimã barbarã” seria de
explozii care a zguduit ieri dimi-
neaþã capitala belgianã. De aseme-
nea, purtãtorul de cuvânt al can-
celarului german Angela Merkel,
Steffen Seibert, a postat pe Twit-
ter. „Atacurile demne de dispreþ de
la Bruxelles ar trebui sã ne facã mai
uniþi: solidaritate cu victimele ºi
fermitate împotriva teroriºtilor”. ªi
prim-ministrul spaniol Mariano
Rajoy a scris pe Twitter cã „tero-
rismul nu ne va putea învinge”.
„Unitatea democraþiilor din UE
este ºi va fi întotdeauna deasupra
barbarismului ºi lipsei de raþiune”,
a adãugat el. La rândul sãu, pre-
mierul italian, Matteo Renzi, a
postat pe Twitter: „Cu inima ºi cu
mintea la Bruxelles”.
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Marian Jean Marinescu, europarlamentar, vicepreºedintele Grupului EPP :

„Explozia de la staþia de metrou Maelbeek, un semnal pentru instituþiile europene”
Europarlamentarul Marian Jean Marinescu considerã cã evenimentele de la Bruxelles sunt extrem de serioase,

iar explozia care a avut loc la staþia de metrou Maelbeek este un semnal clar dat de teroriºti insituþiilor europene.

ment dat plecarea lui în Siria, întrucât era de ne-
gãsit, în ciuda intenselor cãutãri din partea poliþii-
lor europene. Capturarea lui Salah Abdeslam nu a
fost deloc simplã, generând multe comentarii ºi
controverse în mass-media. Parchetul federal bel-
gian a cerut deja presei sã se abþinã de la comen-
tariile privind stadiul anchetei judiciare în curs.
Însã, chiar ieri, în jurul prânzului RTBF ºi canalul
belgian de televiziune VTM, au menþionat desco-
perirea unei încãrcãturi explozibile intacte lângã
aeroportul Zavente. Atacurile nu au fost revendi-
cate pentru moment. La 19 martie a.c., Abid Aber-
kan, unul din apropiaþii sãi a fost inculpat pentru
participarea la activitãþi teroriste ºi activitãþi cri-
minale, plasat în detenþie de parchetul federal
belgian. Un alt membru al familiei Aberkan a
fost inculpat de asemenea pentru activitãþi te-
roriste. Potrivit procurorului Parisului, Francois
Molins, Salah Abdeslam declarase poliþiºtilor
belgieni cã, în seara zilei de 13 noiembrie, anul
trecut, îºi propusese sã arunce în aer Stade de
France, pe care se disputa partida internaþiona-
lã de fotbal Franþa - Germania. Pentru aceastã
declaraþie avocatul Zven Mary l-a acuzat de în-
cãlcarea secretului de instrucþie. Multiplicarea

þintelor, diversificarea modurilor de operare, re-
petarea atentatelor, orchestrate de actori de ori-
gine magrebianã, sugereazã cã inspiratorii acþi-
unilor teroriste aparþin Daesh, care revendicã
statutul de stat, în plin exerciþiu, ºi martirii sãi
sunt prezentaþi drept combatanþii unei armate
care luptã împotriva tuturor, pentru cauze, ne-
clare europenilor. Aceºti asasini, greu de înþe-
les, în lumea civilizatã, insinueazã perspectiva
unui rãzboi civil, la care sperã Daesh. Emoþiile
imense suscitate de atentatele de la Bruxelles
potenþeazã capacitatea oricãrei derive, deºi pes-
te tot în Europa, liderii acesteia fac apel la sân-
ge rece, luciditate ºi determinare. Molenbeek
este o comunitate multiculturalã, nu un ghetou.
Dar ºi un lãcaº jihadist ºi o placã turnantã a dro-
gurilor. Anul trecut, Charles Michel prezenta-
se mãsuri spectaculoase: 400 milioane euro
pentru securitate, adicã întãrirea controlului po-
liþienesc la frontiere, desfãºurarea a 520 mili-
tari, creºterea competenþelor serviciilor de in-
formaþii, reþinerea combatanþilor reveniþi din
Siria. Se poate observa însã cã “performanþe-
le” au fost subþire, departe de ale serviciilor
spaniole sau franceze.

Programul jurnaliºtilor
a fost anulat dupã atacuri

O delegaþie formatã din 12 ziariºti, majoritatea din Bucureºti, dar ºi
patru din Craiova, se aflã de luni, 21 martie, la Bruxelles, unde urma sã ia
parte la o serie de conferinþe ºi întâlniri organizate la Parlamentul Euro-
pean. Jurnaliºtii au fost invitaþi de europarlamentarul Victor Boºtinaru.
Temele de discuþii erau diverse de la criza refugiaþilor la poziþia României
pe Brexit. La Bruxelles se aflã ºi colega noastrã, Magda Bratu.

„Întreg programul a fost însã sus-
pendat astãzi ( n.r ieri), dupã atacurile
de la Aeroportul Zaventem ºi staþia
de metrou Maelbeek. Cursa Tarom-
Bruxelles, de dimineaþã (nr ieri), cu care
ºi delegaþia românã a venit luni, a fost
direcþionatã spre aeroportul din Am-
sterdam. Tot de la Amsterdam se în-
cearcã, mâine (n.r astãzi), sã se zboa-
re spre casã. Autoritãþile belgiene au
instituit stare de alertã maximã pe tot
teritoriul þãrii, iar în Bruxelles întreg
sistemul public de transport a fost
suspendat. De asemenea, au fost în-
chise toate magazinele, iar accesul în
hotelul în care delegaþia jurnaliºtilor
români este cazatã, aflat în centrul ora-
sului este restricþionat. Oamenilor re-
comandându-li-se sã rãmânã acasã
sau sã nu pãrãseascã clãdirile în care

se aflã. ªi delegaþiei jurnaliºtilor româ-
ni i s-a sugerat sã rãmânã în hotel pe
tot parcursul zilei. Ni s-a transmis, de
altfel, ºi faptul cã în camerele hotelu-
lui se vor face controale sumare. Încã
de luni, de când am ajuns aici, am re-
marcat prezenþa militarilor înarmaþi in-
clusiv în hotel, însã m-am gândit cã
nu sunt decât mãsuri sporite de secu-
ritate, având în vedere situaþia actua-
lã a Europei. Zona în care ne aflâm
este centralã ºi deci intens circulatã,
cu numeroase centre comerciale ºi o
mulþime de hoteluri (în vecinãtate sunt
Hilton ºi Crown Plaza). Starea de aler-
tã ºi de tensiune se resimte pe strãzi,
iar sirenele poliþiei, pompierilor ºi am-
bulanþelor se aud continuu...”, a pre-
cizat Magda Bratu, jurnalist Cuvân-
tul Libertãþii.

Comisarul european Corina Creþu:

„Sunt ºocatã ºi extrem de îngrijoratã de ce se întâmplã la Bruxelles”
Purtãtorul de purtãtorul de cuvânt al Comisiei Europene, Margaritis Schinas a precizat cã

Uniunea Europeanã ºi instituþiile europene trebuie sã rãmânã ºi vor rãmâne ferme. „Aici, în capitala
Uniunii Europene, vom sta împreunã uniþi împotriva terorismului, în deplinã solidaritate cu popo-
rul. Vom continua sã lucrãm calm ºi eficient — suntem aici, ne simþim în siguranþã”, a adãugat el. Pe
de altã parte, comisarul european pentru Politicã regionalã, Corina Creþu, ºi-a exprimat îngrijora-
rea faþã de atacurile de la Bruxelles. “Sunt ºocatã ºi extrem de îngrijoratã de ce se întâmplã astãzi în
Bruxelles! Toate gândurile mele se îndreaptã cãtre victime ºi familiile lor!”, a scris Corina Creþu
pe Facebook. La rândul sãu preºedintele UE, Donald Tusk a spus cã „Uniunea Europeanã va ajuta
Bruxellesul, Belgia ºi Europa ca un întreg pentru a contracara ameninþarea teroristã cu care ne
confruntãm cu toþii”. Iar ºefa diplomaþiei europene, Federica Mogherini, aflatã în vizitã în Iorda-
nia, a afirmat cã este „o zi foarte tristã pentru Europa”, subliniind cã bãtrânul continent „suferã
acum aceeaºi durere” pe care Orientul Mijlociu „a cunoscut-o ºi o cunoaºte în fiecare zi”.

Preºedintele Partidului Popular European, Joseph Daul :

„Un atac asupra Belgiei este un atac asupra fiecãrui cetãþean european”
În urma atacurilor din Belgia, preºedintele Partidului Popular European, Joseph Daul, a spus cã atât

el, cât ºi grupul EPP condamnã cu fermitate atacurile multiple de la aeroportul din Bruxelles ºi staþia de
metrou Maelbeek. „Sunt profund ºocat ºi întristat de aceste evenimente tragice. Gândurile mele sunt
la victimele ºi familiile lor. În aceste momente de încercare, vom sta lângã oamenii din Belgia. Noi nu
vom ceda terorii ºi nu vom lãsa pe nimeni sã submineze libertatea noastrã ºi valorile noastre în Europa.
Astãzi, inima Europei este sub atac. Un atac asupra Belgiei este un atac asupra fiecãrui cetãþean
european. Trebuie sã rãmânem uniþi pentru a proteja democraþiile noastre ºi ceea ce reprezentãm noi.
Evenimentele de astãzi ( n.r ieri) reafirmã doar convingerea de a continua sã luptãm împotriva teroris-
mului. Vom lucra fãrã încetare pânã când fiecare dintre noi este în siguranþã. Numai acþionând împreu-
nã, putem proteja cetãþenii europeni împotriva unor astfel de atrocitãþi. Acum, mai mult ca oricând,
avem nevoie de o politicã puternicã de securitate comunã pentru a apãra poporul nostru. “

„Este o situaþie foarte gravã. De-
claraþia premierului belgian, Charles
Michel – „ce ne aºteptam de mul-
t...a venit”, ne pune serios pe gân-
duri. Cu toate controalele, cu toate
descinderile pe care autoritãþile bel-
giene le-au fãcut, nu au reuºit sã con-
tracareze sau sã anticipeze aceste
atacuri teroriste. Este foarte greu de
evitat, mai ales când cineva este dis-
pus sã-ºi ia viaþa. Se vorbeºte mult
de cum s-ar putea anticipa aceste
atacuri. Cred cã printr-o activitate de
supraveghere atentã, prin gãsirea ºi
monitorizarea celor care intenþionea-
zã sã comitã astfel de atentate. Fap-
tul cã una din explozii s-a produs la
staþia de metrou Maelbeek, cred cã

putem considera cã este un semnal
dat cãtre instituþiile europene, pen-
tru cã nici la 200 de metri de locul
unde a avut loc deflagraþia este ºi
Parlamentul European ºi Consiliul
dar ºi Comisia Europeanã. De la ace-
ea staþie, foarte mulþi europarlamen-
tari, consilieri, funcþionari ai instuþii-
lor europene iau metroul. Nu ºtiu
dacã aceste atacuri au legãturã cu
summit-ul UE-Turcia sau cu ce s-a
hotãrât recent la Bruxelles vizavi de
refugiaþi, mai degrabã par pregãtite
din timp. În Parlamentarul European
a fost foarte mare agitaþie la momen-
tul exploziilor, mã refer mai ales la cele
din aeroport ºi staþia de metrou Ma-
elbeek, colegii mei, funcþionarii de

aici au început sã sune la telefoane,
disperaþi, pentru cã avem cunoºtiin-
þe, prieteni, colegi în drum spre Par-
lament sau la aeroport. Ulterior, si-
tuaþia s-a mai calmat în parlament, dar
s-au anulat toate activitãþile, inclu-
siv ºedinþiile de comisii. Avem chiar
vot dupã amiazã ( ieri) ºi nu se mai
þine. Pe strãzi e haos, e blocatã circu-
laþia, sunt militari înarmaþi, zici cã e
rãzboi...Personal, cred cã acasã nu
avem deocamdatã sã ne temem de
un astfel de atac. Serviciul Român
de Informaþii îºi face treaba alãturi
de celelalte instituþii cu atribuþii în
prevenirea terorismului, dar preven-
þia este cea mai bunã armã împotriva
acestui flagel...”

anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!anti-teroristã maximalã!
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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

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Ploaie ºi vântmiercuri, 23 martie - max: 7°C - min: 5°C

$
1 EURO ........................... 4,4694 ............. 44694
1 lirã sterlinã................................5,6863....................56863

1 dolar SUA.......................3,9848........39848
1 g AUR (preþ în lei)........160,5003.....1605003

Cursul pieþei valutare din 23 martie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA

RECOMANDÃRI TV
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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 !

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu!
SCM MULTI SERVICE SCM CRAIO-

VA cu sediul în str. Calea Unirii,nr.1,bl.M1
anunþã cã în data de 07.04.2016,ora 11,00
va avea loc ADUNAREA GENERALÃ
ORDINARÃ la sediul societãþii cu urmã-
toarea ordine de zi; 1. Raportul privind ac-
tivitatea economico-socialã în anul 2015
inclusiv modul de îndeplinire a programe-
lor ºi a hotãrârilor adunãrilor generale an-
terioare. 2. Ratificarea deciziilor Consiliu-
lui de Admnistraþie. 3. Raportul cenzori-
lor. 4. Raportul privind realizarea bugetu-
lui de venituri ºi cheltuieli, aprobarea si-
tuaþiilor financiare anuale. 5. Raportul pri-
vind modul de îndeplinire de cãtre admi-
nistratori a obligaþiilor ce le-au revenit po-
trivit contractelor de administrare ºi crite-
riile de performanþã. 6. Raportul consiliu-
lui social. 7. Contul de profit ºi pierderi ºi
propunerile privind repartizarea profitului
net, sau dupã caz, propunerile privind
modul de acoperire a pierderilor neimpu-
tabile înregistrate la sfârºitul exercitiului fi-
nanciar. 8. Aprobarea cooptãrii ºi retrage-
rii de membrii cooperatori. 9. Descarcarea
de gestiune a presedintelui si a consiliului
de administratie 10. Alegerea preºedinte-
lui. 11. Aprobarea numarului membrilor
consiliului de administraþie ºi alegerea
consiliului de administraþie. 12. Aprobarea
numãrului de cenzori ºi supleanþi ºi ale-
gerea acestora. 13. Alegerea unui respon-
sabil cu probleme sociale. 14. Prezenta-
rea ºi aprobarea programului economico-
social de dezvoltare ºi modernizare a pla-
nului de investiþii ºi a programului de se-
lectare,pregãtire ºi perfecþionare a perso-
nalului. 15. Prezentarea ºi aprobarea B.V.C.
pentru anul 2016. 16. Prezentarea ºi apro-
barea criteriilor de performanþã ce se sta-
bilesc admninistratorilor ºi se prevãd  în
anexele contractelor de administrare. 17.
Prezentarea ºi adoptarea Hotãrârii referi-
toare la clauzele generale privind raportu-
rile de muncã ºi sistemul de salarizare al
societãþii cooperative,cu respectarea nor-
melor de reglementare a raporturilor de
muncã ce au ca temei legal convenþia indi-
vidualã de muncã aprobate prin Hotãrârea
nr. 11/2006 a Consiliului Naþional Republi-
catã (anexa 5). ATENÞIE Pânã pe data de
30.03.2016,orele 10,00 se vor depune la se-
cretariatul societãþii candidaturile pentru
ocuparea funcþiei eligibile de preºedinte.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Anunþ În conformitate cu prevede-

rile art. 1 din Regulamentul-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupa-
re a unui post vacant sau temporar va-
cant corespunzãtor funcþiilor contractua-
le ºi a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioa-
re a personalului contractual din secto-
rul bugetar plãtit din fonduri publice,
aprobat prin Hotãrârea nr.286/2011, astfel
cum a fost modificat prin Hotãrârea de
Guvern nr.1027/2014, Direcþia Judeþeanã
de Pazã ºi Servicii Dolj  organizeazã con-
curs la sediul din str. Constantin Lecca,
nr. 32, pentru ocuparea a unui ( unui )
post vacant în regim contractual, pe pe-
rioadã nedeterminatã de ºef serviciu gra-
dul II din cadrul Serviciului Financiar
Contabilitate. Concursul pentru ocupa-
rea postului vacant va consta în 3 etape
succesive, dupã cum urmeazã: - selecþia
dosarelor de înscriere; - proba scrisã -
14.04.2016 ora 10,oo; - interviul –
19.04.2016 ora 10,oo. Potrivit art.3 din ace-
laºi Regulament-cadru, în vederea parti-
cipãrii la concurs, candidatul trebuie sã
îndeplineasca urmãtoarele condiþii: Con-
diþii generale: a) are cetãþenia românã, ce-
tãþenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparþinând Spa-
þiului Economic European ºi domiciliul
în România;  b) cunoaºte limba românã,
scris ºi vorbit; c) are vârsta minimã regle-
mentatã de prevederile legale; d) are ca-
pacitate deplinã de exerciþiu; e) are o sta-
re de sãnãtate corespunzãtoare postului
pentru care candideazã, atestatã pe baza
adeverinþei medicale eliberate de medi-
cul de familie sau de unitãþile sanitare
abilitate; f) îndeplineºte condiþiile de stu-
dii ºi, dupã caz, de vechime sau alte con-
diþii specifice potrivit cerinþelor postului
scos la concurs; g) nu a fost condam-
natã definitiv pentru sãvârºirea unei in-
fracþiuni contra umanitãþii, contra statu-
lui ori contra autoritãþii, de serviciu sau
în legãturã cu serviciul, care împiedicã
înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor fap-
te de corupþie sau a unei infracþiuni sã-
vârºite cu intenþie, care ar face-o incom-
patibilã cu exercitarea funcþiei, cu excep-
þia situaþiei în care a intervenit reabilita-
rea. Condiþii specifice: - studii universita-

re de licenþã absolvite cu diplomã, res-
pectiv studii superioare de lungã duratã
absolvite cu diplomã de licenþã sau echi-
valentã- economice, specializarea finan-
þe contabilitate; - vechime în specialita-
tea studiilor necesare exercitãrii funcþiei:
10 ani. Dosarele de înscriere la concurs
se vor depune pânã pe data de 06.04.2016,
la sediul Direcþiei Judeþene de Pazã ºi Ser-
vicii Dolj  din str. Constantin Lecca, nr.
32. Detalii privind condiþiile specifice ºi
bibliografia de concurs sunt disponibile
la sediul Direcþiei Judeþene de Pazã ºi Ser-
vicii Dolj Compartiment Resurse Uma-
ne la telelefon  0251/415841.

SCM MULTI SERVICE SCM CRA-
IOVA,cu sediul în Craiova, str. Calea Uni-
rii, nr. 1, bl. M1 PARTER, anunþã cã în
data de 07.04.2016,ora 15,00 va avea loc
ADUNAREA GENERALÃ EXTRAORDI-
NARÃ cu urmãtoarea ordine de zi; 1.Re-
ducerea sau marirea capitalului social
prin cooptarea respectiv retragerea unor
membrii cooperatori. 2.Actualizarea ur-
mãtorului articol din STATUTUL socie-
tãþii Cap.II,Art.10(3) referitor la activitãþile
ºi punctele de lucru pe care le deþine so-
cietatea.

COLEGIUL Tehnic „Costin D. Ne-
niþescu” scoate la licitaþie publicã în ve-
derea închirierii pe o perioadã de 4 ani a
unui teren în suprafaþã de 18mp aparþi-
nând domeniului public al Municipiului
Craiova, administrat de Colegiul Tehnic
„Costin D. Neniþescu”, situat în Munici-
piul Craiova, str. Paºcani, nr. 9. În vede-
rea participãrii la licitaþie ofertanþii vor
achiziþiona caietul de sarcini ºi documen-
taþia de atribuire a contractului de închi-
riere în cuantum de 50Lei, taxa de partici-
pare la licitaþie- 80Lei ºi garanþia de parti-
cipare în sumã fixã de 1.000Lei, sume ce
se vor plãti la casieria ºcolii. Ofertele se
vor depune pânã la data limitã de
12.04.2016, ora 16.00. Preþul minim de por-
nire al licitaþiei este de 750Lei/lunã. În ca-
zul ofertelor depuse dupã data de
12.04.2016, ora 16.00 sunt excluse de la
licitaþie. Clarificãri în vederea întocmirii
dosarului de participare la licitaþie se pot
obþine la sediul Colegiului Tehnic „Cos-
tin D. Neniþescu” Craiova, str. Paºcani,
nr. 9, judeþul Dolj.
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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.

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.

ANUNÞ

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ, titular al pro-
iectului : „MODERNIZARE DJ 561A, GIURGI-
ÞA(DJ 561) - URZICA MARE – URZICUÞA -
AFUMAÞI - BOURENI - BÃILEªTI - BALASAN
- MOÞÃÞEI GARÃ - MOTÃÞEI - DOBRIDOR -
UNIREA - PLENIÞA - Lim.Jud. MEHEDINÞI, Km
0+000 ÷ 71+905”, anunþã publicul interesat asupra luã-
rii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru
Protecþia Mediului Dolj, în cadrul procedurilor de eva-
luare a impactului asupra mediului ºi de evaluare adec-
vatã pentru „MODERNIZARE DJ 561A, GIURGI-
ÞA(DJ 561) - URZICA MARE – URZICUÞA -
AFUMAÞI - BOURENI - BÃILEªTI - BALASAN
- MOÞÃÞEI GARÃ - MOTÃÞEI - DOBRIDOR -
UNIREA - PLENIÞA - Lim.Jud. MEHEDINÞI, Km
0+000 ÷ 71+905”, propus a fi amplasat pe raza locali-
tãþilor GIURGIÞA, URZICUÞA, AFUMAÞI, BÃI-
LEªTI, MOÞÃÞEI, UNIREA, PLENIÞA, judeþul
Dolj: proiectul nu se supune evaluãrii impactului
asupra mediului ºi se supune procedurii de evaluare
adecvatã.

Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj din Municipiul Craiova, str. Petru
Rareº, nr.1, jud. Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 8ºº-
16ºº ºi vineri între orele 8ºº-14ºº, precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de Internet http:// apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la
data publicãrii prezentului anunþ.

OFERTE SERVICIU
Angajez vânzãtoare
Electroputere Mall. Te-
lefon: 0771/780.018.

CERERI SERVICIU
Pensionar serios
asigur pazã locuinþã
contra cazare indife-
rent localitatea. Tele-
fon: 0748/313.683.
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat la
un patron cu maºina
proprie, marca Es-
pero. Telefon: 0760/
084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la
domiciliu Telefon:
0 2 5 1 / 4 4 6 . 5 3 5 ;
0760/071.644.

Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

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

3 - 4 CAMERE

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

CASE
Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
dependinþe, apã
curentã, canaliza-
re la poartã, teren
4300 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
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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.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

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

Casã mare boie-
reascã cu toate utili-
tãþile superîmbunã-
tãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.
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
(nelocuibilã) sat Do-
bromira, 3700 mp.
25000 lei, negociabil
Telefon: 0744/648.927;
0741/197.391.

Vând casã comuna
Periºor,  cadastru, te-
ren 2000 mp, fântânã
în curte, vie, pomi fruc-
tiferi + Anexe, zonã
centralã. Telefon:
0751/035.819; 0730/
366.954.
Vând casã nouã
Bordei cu 700 m
teren vie, pomi sau
schimb cu aparta-
ment + diferenþa.
Telefon: 0752/
641.487.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
418.864.

Vând casã boiereas-
cã mare - central,
pretabilã clinicã, pen-
siune, firmã. Telefon:
0741/219.483.

TERENURI
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând – sau schimb
teren intravilan 4300
mp la 10 km de Craio-
va, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0727/884.205.
VÂND teren împrej-
muit zona Selgros,
750 mp, 22 Euro/
mp. Telefon: 0729/
170.160.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea
tarlaua 17. Telefon:
0721/ 995.405.
Vând teren Lot 500
mp Craiova - Cartier
ªimnicu de Jos la DJ
– cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua
Naþionalã Craiova-
Bechet, localitatea
Secui. Preþ convena-
bil. Telefon: 0764/
214.269.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000 Euro.
Telefon: 0752/641.487.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.

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
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar- de
nouã, super întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.

Vând auto Volkswa-
gen Golf 4 din 2002,
înmatriculat în Ro-
mânia, benzinã. De-
talii la telefon: 0768/
954.944.
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.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând car bãtrânesc,
original, stare foarte
bunã, pretabil terase,
grãdini. Telefon:
0729/033.903.
Vând covor persan
2200/1800 bine în-
treþinut- 80 lei, cru-
ce marmurã scrisã
1200/400/100- 80
lei, sãpun de casã
5 lei kg, televizor
color Grunding cu
telecomandã- 70
lei. Telefon: 0770/
303.445
Vând cutie metali-
cã pentru pãstrat
armã de vânãtoa-
re. Telefon: 0721/
995.405.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 23 martie 2016
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asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
Vân combinã JOHN
DEERE-730. Tele-
fon 0772/ 096.357.
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 ga-
ranþie. Telefon: 0723/
984.309.
Vând maºinã de go-
goºi ineluº, chiuvetã
inox dublã pentru
Restaurant sau Co-
fetãrie tãietor meze-
luri, plitã fast food,
mese inox. Telefon:
0760/958.921;
0737/128.396.
Vând TV color D-
102 cm, cãrucior
handicapat, pat me-
canic, schelã con-
strucþii, sobã cãrãmi-
dã completã, polizor
2500W. Telefon:
0768/083.789.

Vând 8 jaluzele
metalice (4 gri ºi 4
albe). Telefon:
0251/452.233.
Vând 1 loc de veci
Cimitir Lascãr Catar-
giu - Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând COMBINÃ
CP.12 ºi LADA 1025
(eventual suban-
samble). Telefon:
0730/304.591.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând maºinã de cu-
sut Ileana, maºinã
Singer, casã de mar-
cat Samsung pentru
firme. Telefon: 0727/
884.205.
Vând robot (PLA-
NETARIA) 3 funcþii
marcã germanã, hai-
nã de piele de cã-
prioarã nouã lungã ºi
Mouline  pentru cu-
sut goblen. Telefon:
0752/236.667.

Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pan-
tofi militari noi piele
negru, piese Dacia
noi, calculator instrui-
re copii prin televo-
zor, telefon Eboda
sigilat, piei bovinã ºi
oaie vopsite. Telefon:
0735/445.339.
Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse, bocanci
din piele mãrimea 43
îmblãniþi. Telefon:
0771/385.734.
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã
ora 16.00.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu  20
litri noi, reductor oxi-
gen sudurã, alterna-
tor 12vV nou, arzã-
toare gaz sobã D
600.  Telefon: 0251/
427.583.
Vând bicicletã copiii
cu 3 roþi - 60 lei ne-
gociabil, cãruþ copil
sport - 50 lei. Tele-
fon: 0351/181.202.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de trico-
tat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. Te-
lefon: 0745/589.825.

Vând hotã nouã,
mãturã electricã. Te-
lefon: 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. Tele-
fon: 0770/687.430.
Calorifere fontã – 10
lei elementul, televi-
zor color Philips 100
lei, bicicletã copii 50
lei, 2 gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202;
0773/970.204.

Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un
calorifer de tablã 1,20
/ 0,60 nefolosit. Te-
lefon: 0720/231.610.
Vând loc de veci ci-
mitirul Sineasca –
Craiova dimensiuni
1,50 x 3 m zona N.
Telefon: 0764/
271.285.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Inchiriez apartament
3 camere, mobilat,cu
centralã, zona A Ciu-
percã. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
510.581.
Închiriez camere la
casã (zona Brestei).
Telefon 0762/484.755;
0351/464.628.
Închiriez apartament
3 camere mobilat cu
centralã, zona A,
Ciupercã, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0251/
510.581.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restaurant
50 locuri (Piaþa Gãrii).
Telefon: 0744/629.775.
MATRIMONIALE
Domn, 44 - servici,
permis auto, doresc
doamnã cu locuinþã
fãrã obligaþii, pentru
cãsãtorie. Telefon:
0764/816.927.

DIVERSE
Achiziþionez cãrþi
pentru bibliotecã. Te-
lefon: 0351/449.469
dupã ora 20,30.
Solicit menajerã cu-
rãþenie generalã în
apartament, o zi pe
sãptãmânã, vârsta
peste 55 ani. Tele-
fon: 0727/ 226.367.
Singura argintãrie
din Craiova, situatã în
ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon:
0351/423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Dupã ce în urmã cu o sãptãmânã a condus pentru
întâia oarã un meci din faza eliminatorie a Ligii Cam-
pionilor, returul optimii de finalã dintre Manchester
City ºi Dinamo Kiev (0-0), Ovidiu Haþegan a fost de-
legat acum, de asemenea o premierã, la un joc din

50 de copii din cadrul progra-
mului educaþional “Pot fi cam-
pion”, iniþiat de ªcoala Specialã
„Sfântul Mina” din Bãnie, au par-
ticipat, ieri, la antrenamentul
echipei masculine de volei a SCM
Craiova. Dupã aceea, timp de
aproape o jumãtate de orã, jucã-
torii lui Dan Pascu ºi cei mici au
fãcut schimb de pase, apoi s-au
fotografiat.

“Nu este doar o întâlnire inte-
resantã, ci ºi plãcutã. Este o bu-
curie foarte mare atât din partea
copiilor, dar ºi din partea bãieþilor
mei. Ne bucurã foarte mult aceas-
tã niþiativã, proiectul educaþional
al ªcolii ”Sf. Mina”. Mã bucurã
foarte mult prezenþa lor aici, ne
încarcã cu energie ºi ne motivea-
zã pentru acþiunile urmãtoare. Sã
sperãm cã va fi de bun augur pre-
zenþa copiilor în salã, sã ne aducã
noroc, pentru cã în sport avem
nevoie ºi de puþin noroc”, a spus
tehncianul Dan Pascu.

VVVVVoleibaliºtii craioveni, schimburioleibaliºtii craioveni, schimburioleibaliºtii craioveni, schimburioleibaliºtii craioveni, schimburioleibaliºtii craioveni, schimburi
de pase cu copiii de la “Sfântul Mina”de pase cu copiii de la “Sfântul Mina”de pase cu copiii de la “Sfântul Mina”de pase cu copiii de la “Sfântul Mina”de pase cu copiii de la “Sfântul Mina”

„În acest moment încercãm sã
promovãm sportul ºi meciurile pe
care le vom disputa, chiar dacã
este vorba despre copii cu pro-
bleme. Este o plãcere pentru noi
sã-i avem alãturi. M-am jucat cu
câþiva dintre ei, au arãtat cã îºi
doresc sã facã sport sau miºca-
re”, a completat Mihai Ghionea.

Ziua de ieri a fost una aniver-
sarã pentru doi dintre componen-
þii echipei, Andrei Georgescu ºi
Bogdan Ene.

„Ne bucurãm cã suntem alã-
turi de copii ºi cã au putut sã vinã
în aceastã dimineaþã în Sala Po-
livalentã. Se vede bucuria pe faþa
lor ºi sentimentul este reciproc.
Sper ca în viitor sã mai avem ase-
menea acþiuni, pentru cã sunt be-
nefice ºi au impact foarte mare
asupra lor. De ziua mea, cel mai
frumos cadou ar fi calificarea în
finala campionatului”, a declarat
Andrei Georgescu.

„Ne bucurãm cã am reuºit sã

îi facem fericiþi pe copii pentru
câteva clipe, altfel decât erau
obiºnuiþi pânã acum. Se vede
bucuria în ochii lor ºi mã bucur
cã am reuºit sã ne detensionãm
dupã un antrenament, într-o pe-
rioadã destul de încãrcatã. Ne

aºteaptã douã meciuri foarte im-
portante ºi mã bucur cã au fost
alãturi de noi sã ne vindecãm re-
ciproc sufleteºte ºi mental. De
ziua mea îmi doresc sã fiu, în
primul rând, sãnãtos, ºi apoi pot
sã realizez orice”, a aformat ºi

Bogdan Ene.
Sâmbãtã (14:00) ºi duminicã

(16:00), SCM U Craiova dispu-
tã, la Polivalentã, primele douã
meciuri din cadrul semifinalei Di-
viziei A1, cu Expolorãri Baia
Mare.

Cristian Dulca, selecþione-
rul reprezentativei de tineret
a României, a anunþat, luni

FOTBAL – PRELIMINARII EURO 2017

Lotul naþionalei U21 pentru meciul contra Þãrii Galilor
Clasament grupa 5

Câºtigãtoarea grupei se va califica direct la turneul final, iar cele mai
bune 4 din 9 ocupante ale locurilor secunde vor disputa un play-off
pentru a decide ultimele douã selecþionate care vor merge la EURO 2017
din Polonia.

În afarã de meciul cu Þara Galilor, cu care a remizat în tur (1-1, la
Wrexham; gol Nedelcearu), România mai are de jucat cu Luxemburg (2
septembrie, acasã), cu Danemarca (6 septembrie, deplasare) ºi cu Bul-
garia (11 octombrie, deplasare).

searã, lista jucãtorilor
convocaþi, în numãr de 18,
pentru partida din 29 martie,

de la Mediaº, contra Þãrii
Galilor.

FC Voluntari ºi Dinamo
Bucureºti dau cei mai mulþi
jucãtori, câte trei, în timp ce
echipa lui Gheorge Hagi, FC
Viitorul, a trimis la lot doar
doi fotbaliºti.

Lista fotbaliºtilor
convocaþi:
Portari: Valentin Cojocaru

(Steaua), Relu Stoian (ACS
Berceni);
Fundaºi: Ionuþ Nedelcea-

ru, Vlad Olteanu (ambii
Dinamo), Robert Hodorogea
(FC Viitorul), George Miron
(FC Botoºani), Deian Boldor
(Virtus Lanciano / Italia),
Bogdan Þâru (FC Voluntari);
Mijlocaºi: Ovidiu Popes-

cu (ACS Poli Timiºoara),
Alexandru Pãun (CFR Cluj),

Rãzvan Marin (FC Viitorul),
Dorin Rotariu (Dinamo),
Claudiu Bumba (Hapoel Tel
Aviv / Israel), Iulian Cristea
(Gaz Metan Mediaº), Ale-

xandru Ioniþã (Astra);
Atacanþi: George Puºcaº

(FC Bari / Italia), Alexandru
Tudorie, Mihai Voduþ (ambii
FC Voluntari).

DIGI SPORT 1
15:30 – FOTBAL – Liga a II-a: Chin-

dia Târgoviºte – UTA Bãtrâna Doamnã.
DIGI SPORT 2
17:00 – TENIS (M) – Turneul de la

Miami, în SUA.
DIGI SPORT 3
18:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþio-

nalã: CSM Ploieºti – Dinamo / 21:30 –
BASCHET (M) – Euroliga: Laboral Kut-
xa Vitoria Gasteiz – Barcelona.

DIGI SPORT 4
17:30 – VOLEI (M) – Liga Campioni-

lor: Halkbank Ankara – Cucine Lube Ci-
vitanova / 19:30 – HANDBAL (M) –
Liga Campionilor: THW Kiel – Pick Sze-
ged / 21:30 – VOLEI (F) – Liga Campio-
nilor: Nordmeccanica Piacenza – Dina-
mo Kazan.

DOLCE SPORT 1
20:00 – FOTBAL – Meci amical: Ro-

mânia – Lituania / 2:00 – BASCHET
NBA: Cleveland Cavaliers – Milwaukee

Haþegan, premierã dupã premierã
sferturile de finalã, dar în Liga Europa.

Românul, care face parte din categoria ”Ellite”, a
primit vestea luni searã, fãrã a se i se comunica ºi
meciul în sine. Însã, mai mult ca sigur cã arãdeanul i
se va atribui una dintre partidele Villarreal – Sparta
Praga sau Borussia Dortmund – Liverpool.

Celelalte douã sferturi de finalã sunt Athletic Bilbao –
Sevilla ºi Braga – ªahtior Doneþk, dar la aceste partide
are ºanse infime de a fi delegat, deoarece în actualul
sezon Haþegan a mai arbitrat ºi pe Bilbao ºi pe ªahtior,
iar UEFA þine cont de aceste detalii la delegãri.

Ovidiu Haþegan a condus de la centru partida dintre
Zilina ºi Bilbao, scor 3-2, din manºa tur a play-off-ului
EL, la 20 august, precum ºi meciul ªahtior – Malmo,
scor 4-0, din grupele UCL, disputat la 3 noiembrie.

Haþegan va reprezenta România ºi la CE din Franþa,
iar din brigada sa fac parte Octavian ªovre ºi Sebastian
Gheorghe – asistenþi, Radu Ghinguleac – rezervã, Ale-
xandru Tudor ºi Sebastian Colþescu – adiþionali.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Bucks.

DOLCE SPORT 2
15:30 – FOTBAL – Liga a II-a: Chin-

dia Târgoviºte – UTA Bãtrâna Doamnã
/ 19:30 – HANDBAL (M) – Liga Cam-
pionilor: THW Kiel – Pick Szeged /
21:00 – TENIS (F) – Turneul de la Miami,
în SUA.

EUROSPORT 1
16:30 – CICLISM – Turul Cataluniei, în

Spania: etapa a 3-a / 19:00 – FOTBAL
(F) – Liga Campioanelor / 21:00 – SNO-
OKER – Campionatul Players, la Man-
chester, în Regatul Unit: etapa a 2-a.

EUROSPORT 2
15:00 – SNOOKER – Campionatul Pla-

yers, la Manchester, în Regatul Unit: eta-
pa a 2-a / 21:00, 22:45 – BASCHET
(M) – Eurocupa: Emporio Armani Mila-
no – Trento, Gran Canaria – Zielona Gora.

TVR 1
20:00 – FOTBAL – Meci amical: Ro-

mânia – Lituania.
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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 3 1 2 0 4-2 19
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 3 0 1 2 1-3 5

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

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

Straton – A avut douã interven-
þii bune, una cu piciorul la ºutul lui
Javi Hernandez ºi alta la lovitura
liberã a lui Elek, la care era ºi Nuno
Rocha la post, pe partea cu zidul.
Portarul Craiovei a avut ºi ºansã
la ºutul în barã al lui Ov. Popescu
ºi când Bãrbuþ a scãpat singur ºi
n-a nimerit poarta. A fost meciul
din 2016 în care au fost cele mai
multe ºi mai clare ocazii la poarta
ªtiinþei.

Popov – Apariþie suprinzãtoa-
re în flancul drept al defensivei a
bulgarului. A mai jucat acolo într-
un meci la Târgu Mureº. Parado-
xal, a fost mai bun pe atac, a avut
câteva centrãri excelente, pe care
nu le vedem la Achim sau Dumi-
traº, dar în apãrare a fost depãºit
de câteva ori, viteza nefiind punc-
tul sãu forte. N-a reuºit sã-l blo-
cheze pe Popescu la ºutul în trans-
versalã.

Acka – Din nou un meci bun al
ivorianului, care în acest sezon a
fost aproape fãrã greºealã. Poate
cã seria negativã a echipei a fost
cauzatã ºi de absenþa sa, în retu-
rul sezonului regulat.

Iliev – A câºtigat douã puncte
pentru echipã cu intervenþia din
ultimul minut, o eliminare asuma-
tã, dar necesarã. Experienþa ºi se-
riozitatea sa sunt indiscutabile, însã
uneori nu pot compensa lipsa mo-
bilitãþii. Inclusiv la prima pasã gre-
ºitã a lui Bancu putea gestiona mai
bine faza, e expus maxim în faþa
unui atacant cu vitezã.

Vãtãjelu – Din pãcate, acci-
dentarea din primul sfert de orã l-

ACS Poli Timiºoara – Petrolul Ploieºti, mari, 29 martie, ora 20.30 
FC Voluntari – CFR Cluj, miercuri, 30 martie, ora 16
Concordia Chiajna – CSMS Iaºi, miercuri, 30 martie, ora 18.30
„U” Craiova – FC Botoºani, joi, 31 martie, ora 16

Play-out, etapa viitoarePlay-out, etapa viitoarePlay-out, etapa viitoarePlay-out, etapa viitoarePlay-out, etapa viitoare

Pandurii Tg. Jiu – Steaua, miercuri, 30 martie, ora 21
ASA Tg. Mure’ – Viitorul, joi, 31 martie, ora 20.30
Dinamo – Astra Giurgiu, vineri, 1 aprilie, ora 20.30

Play-off, etapa viitoarePlay-off, etapa viitoarePlay-off, etapa viitoarePlay-off, etapa viitoarePlay-off, etapa viitoare

Dupã ce a debutat în naþionalã cu numãrul 24,
în amicalul de la Bologna cu Italia, Andrei Ivan
ºi-a ales numãrul 25 pentru meciul de astãzi cu
reprezentativa Lituaniei, programat de la ora 20
(în direct la TVR1 ºi Dolcesport), pe arena „Ma-
rin Anastasovici” din Giurgiu. Ultima disputã a
tricolorilor contra Lituaniei a fost în 2008, la Cluj,
în debutul preliminariilor pentru Mondialul din
2010, balticii impunându-se cu 3-0. A fost sin-
gura înfrângere din istorie a României în faþa

Vârful Craiovei a avut cea mai consistentã evoluþie în meciul cu Timiºoara, oferind ºi pasa de gol pentru
Nuno Rocha. Din pãcate, „Maza” n-a putut sã se bucure prea mult de prestaþia sa, deoarece ieri, la

douã zile de la victoria cu Timiºoara, tatãl sãu a încetat din viaþã
a privat de o convocare la naþio-
nalã. Putea fi titular cu Spania ºi
Lituania, Raþ ºi Sepsi având ºi ei
probleme.

Ivan – A devenit deja jucãtorul
de la care se aºteaptã sã tragã echi-
pa dupã el. Creazã pericol cu min-
gea la picior, este foarte bun ºi la
serviciu, se apãrã foarte bine, are
o incredibilã disponibilitate la efort.
Fãrã el, probabil Craiova ar fi fost
condamnatã la retrogradare în
acest play-out. Cu Timiºoara a avut
un ºut în barã ºi a declanºat faza
din care s-a marcat.

Madson – O evoluþie mai bunã
ca de obicei, nici adversarii direcþi
n-au fost unii cu mare calitate. Îl
aºteptãm totuºi pe Mateiu pe postul
sãu.

Zlatinski – În 2016 este un alt
jucãtor decât anul trecut, mult mai
dispus la efort, acoperã mai bine
terenul. A executat bine o loviturã
liberã în repriza secundã, foarte
aproape de vinclu.

Bancu – Pãcat de cele douã
adevãrate assist-uri date adversa-
rilor pe final, fiindcã evoluþia sa a
fost bunã. A început mijlocaº stân-
ga, a fost retras fundaº dupã ac-
cidentarea lui Vãtãjelu, apoi a re-
venit la mijloc, când a intrat Izvo-
ranu. O fazã superbã creatã de el
în stânga a fost finalizatã cu un
ºut cu dreptul paralel cu poarta,
indicatã acolo fiind o pasã spre
coechipierii liberi pe ºase metri.

Nuno Rocha – A fost invizibil
pe teren, aºa cum este de câteva
meciuri, însã a apãrut la momen-
tul oportun pentru a marca. Golu-

rile de la 3-4 metri de poarta goalã
sunt specialitatea sa. În ciuda evo-
luþiei modeste, a devenit dupã
acest meci golgheterul echipei, cu
ºapte reuºite.

Mãzãrache – A fost cel mai bun
jucãtor de pe teren în meciul de
duminicã. A pus presiune perma-
nentã pe fundaºii adverºi, a fost
eficient la redublãri, s-a demarcat
bine pe spaþiile libere. La faza go-
lului, a apãrut ideal la pasa lui Ivan,
luându-le prim-planul ambilor fun-
daºi adverºi care-l talonau ºi i-a
centrat perfect lui Nuno Rocha.
Din pãcate, atacantul ªtiinþei n-a
putut sã se bucure prea mult de
prestaþia sa, deoarece ieri, la douã
zile de la victoria cu Timiºoara,
tatãl sãu a încetat din viaþã.

Bãluþã – A intrat în locul lui
Vãtãjelu ºi a fãcut un meci penibil.
Îl aºteptam sã scape de momente-
le „moarte” din jocul sãu, în
schimb el le-a uitat ºi pe cele bune.
S-a enervat fãrã motiv când a fost
înlocuit, trebuia sã fie suprins cã
a fost introdus, evoluþia sa a fost
jalnicã, stârnind critici vehemente
din partea suporterilor. Poate cã
Robert Petre ar fi mai motivat dacã
ar fi folosit.

Izvoranu – Intrat la 1-0 ca fun-
daº stânga, s-a remarcat printr-un
sprint pânã în careul advers, la
care a aºteptat în van pasa, dar ºi
printr-un fault eficient la centrul
terenului, prin care a oprit un con-
traatac advers, cu preþul unui car-
tonaº galben.

Herghelegiu – Doar a bifat altã
prezenþã în tricoul Craiovei.

TTTTTricolorii întâlnesc Lituania, la Giurgiuricolorii întâlnesc Lituania, la Giurgiuricolorii întâlnesc Lituania, la Giurgiuricolorii întâlnesc Lituania, la Giurgiuricolorii întâlnesc Lituania, la Giurgiu
Lituaniei din cele 10 dispute directe, restul de
nouã fiind victorii ale tricolorilor. Echipa de
atunci a României a fost: Lobonþ - Sãpunaru,
Tamaº, Goian, Radu ªtefan (45 M. Niculae) -
Rãdoi (71 Lazãr) - Contra, Cociº, Dicã, D. Ni-
culae - Marica (52 Bratu). Singurul supravieþui-
tor al întâlnirii de atunci care se aflã ºi acum în
lotul României este Sãpunaru. Duminicã, 27 mar-
tie, la Cluj-Napoca, ”tricolorii” vor întâlni cam-
pioana europeanã en titre, Spania.
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