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- Dupã ‘89, Popescule, s-a dat
pãmântul înapoi þãranilor ºi azi
þãranii sunt la pãmânt.

culturã / 10

Ieri, de Ziua Interna-
þionalã a Meteorolo-
gie, specialiºtii
craioveni ºi-au
expus câteva dintre
studiile efectuate cu
privire la evoluþia
climaticã. Pe baza
informaþiilor prelu-
crate în algoritimi
proprii, aceºtia au
conturat unele
imagini îngrijorãtoa-
re ale viitorul clima-
tic din Dolj ºi întrea-
ga þarã. Precipitaþii
din ce în ce mai
puþine, la noi, în
sudul þãrii; zile tot
mai rare cu zãpadã
ºi o creºtere a
perioadei anuale
atinsã de tempera-
turi foarte mari au
fost câteva dintre
concluziile care s-
au desprins din
alocuþiunilor partici-
panþilor.
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La Bruxelles, staþia
Maelbeck, la linia 1 de
metrou, se aflã în inima
“triunghiului de aur” euro-
pean: la mai puþin de 300 de
metri de sediul Comisiei
Europene, Consiliului
European ºi Parlamentului
European. Cu alte cuvinte,
“cartierul european” a fost
lovit, marþi, în inima sa. Este
adevãrat, nici una din
instituþiile comunitare nu a
înregistrat victime sau
rãniþi. Bruxelles-ul mai
gãzduieºte ºi sediul NATO,
nu departe de aeroportul
Zaventem.
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Ieri, directorii instituþiilor de învã-
þãmânt preuniversitar din judeþul Dolj
au fost convocaþi, la sediul Inspec-
toratului Judeþean Dolj, într-o ºedin-
þã în cadrul cãreia s-au discutat re-
zultatele obþinute la simulãrile Evaluãrii
naþionale pentru elevii clasei a VIII-a
, respectiv pentru Bacalaureat. Cum
rezultatele sun departe de a fi mulþu-
mitoare, s-au stabilit paºii de urmat,
pentru remedierea situaþiei, ºi se aº-
teaptã ºi urmãrile, iar dacã acestea
vor fi nesatisfãcãtoare nu sunt ex-
cluse mãsuri disciplinare.
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Comisia Europeanã
a modificat alerta

privind brânza
din România

Comisia Europeanã a
modificat alerta privind
posibila existenþã a bacteriei
Escherichia coli în brânzã
provenind din România,
dupã ce premierul Dacian
Cioloº a cerut clarificãri,
argumentând cã avertizarea
viza un produs de alt tip.
Alerta, emisã iniþial de
Comisia Europeanã pe 16
martie, a fost modificatã
marþi, 22 martie, avertizând
asupra riscului existenþei
bacteriei “Escherichia coli în
brânzã fermentatã din
România”. Iniþial, pe 16
martie, notificarea emisã
prin sistemul Comisiei
Europene privind siguranþa
alimentarã (RASFF) atrãgea
atenþia asupra riscului
existenþei bacteriei Escheri-
chia coli “în brânzã de oaie”
provenind din România.
Comisia Europeanã anunþã
cã existã risc de îmbolnãvire
de la acest produs, avertizând
statele membre UE sã efectu-
eze verificãri în reþeaua de
distribuire. Conform datelor
Comisiei Europene, brânzã
româneascã de acest fel este
comercializatã în principal în
România, Italia, Germania,
Spania ºi Franþa. Premierul
României, Dacian Cioloº, a
declarat, luni, cã a cerut
clarificarea situaþiei cu
Comisia Europeanã privind
alerta care viza produsele
provenind din România,
precizând cã “va lua o poziþie
foarte clarã pentru cã nu
poate accepta astfel de erori”.

Preºedintele Klaus Iohannis denun-
þã, într-un interviu acordat presei tur-
ce, ingerinþele Rusiei în Ucraina ºi în
Siria, afirmând cã România ºi Turcia
au obiectivul comun de a asigura sta-
bilitatea ºi securitatea în regiunea Mã-
rii Negre.

“România ºi Turcia au obiectivul
comun de suplimentare a contribuþii-
lor pentru garantarea securitãþii ºi sta-
bilitãþii regionale. Prin urmare, dialo-
gul nostru în materie de securitate este
intens, în cãutarea soluþiilor pentru
atingerea acestui obiectiv”, a declarat
Klaus Iohannis într-un interviu acor-
dat agenþiei turce Anadolu.

Iohannis, aflat în vizitã de stat în
Turcia, a atras atenþia cã existã ame-
ninþãri regionale. “Securitatea în regiu-
nea Mãrii Negre a fost afectatã recent
de o atitudine de indiferenþã faþã de
reglementãrile internaþionale prin igno-

În noul dosar care-l vizeazã
pe Sebastian Ghiþã, instrumen-
tat de procurorii DNA Ploieºti,
parlamentarul este acuzat de dare
de mitã, folosire, direct sau in-
direct, de informaþii ce nu sunt
destinate publicitãþii ori permi-
terea accesului unor persoane

DNA cere aviz pentru reþinerea ºi arestarea
preventivã a deputatului Sebastian Ghiþã

Procurorii Direcþiei Naþionale Anticorupþie (DNA)
cer Camerei Deputaþilor încuviinþarea reþinerii ºi

arestãrii preventive a deputatului independent Sebas-
tian Ghiþã, acesta fiind acuzat de dare de mitã, ºantaj,

cumpãrare de influenþã ºi alte infracþiuni.

neautorizate la aceste informa-
þii, ºantaj, cumpãrare de influ-
enþã, dar ºi de conducerea unui
vehicul fãrã permis de condu-
cere. “În perioada 2013-2014, în
timp ce pe rolul Parchetului de
pe lângã Curtea de Apel Ploieºti
se afla în curs de urmãrire pe-

nalã o cauzã complexã în care
se efectuau cercetãri cu privire
la sãvârºirea unor infracþiuni de
evaziune fiscalã ºi spãlare de
bani, mai multe persoane vizate
au obþinut informaþii confidenþi-
ale pe mai multe cãi, printre cei
implicaþi în furnizarea ilegalã de
informaþii nedestinate publicitã-
þii fiind ºi Ghiþã Sebastian Aure-
lian – deputat în Parlamentul
României”, se aratã în comuni-
catul de presã emis de DNA.

Potrivit procurorilor antico-
rupþie, informaþiile confidenþia-
le priveau obiectul cercetãrilor,
persoanele fizice ºi juridice cer-
cetate, mãsurile de supraveghe-
re tehnicã dispuse, mãsurile pre-
ventive ce urmau a fi luate, nu-
mele procurorului de caz ºi ale
ofiþerilor de poliþie delegaþi sã

efectueze urmãrirea penalã. Ast-
fel, “folosindu-se de influenþa pe
care o avea ºi pe care o exercita
efectiv pentru menþinerea ºi pro-
movarea în funcþii publice, sus-
pectul Ghiþã Sebastian Aurelian
a capacitat un magistrat ºi o per-
soanã din conducerea Inspecto-
ratului de Poliþie Judeþean Pra-
hova (I.P.J.) Prahova sã-i furni-
zeze informaþii confidenþiale din
dosarul aflat în curs de urmãri-
re penalã pe rolul Parchetului de
pe lângã Curtea de Apel Ploieºti”,
se mai aratã în document.

DNA precizeazã cã parlamen-
tarul ar fi fost interesat sã pro-
tejeze douã persoane vizate de
aceastã cauzã ºi cã ar fi avut afa-
ceri cu mai multe firme implica-
te în anchetã, având astfel un in-
teres personal.

Guvernul a prelungit cu trei luni, respectiv pânã
la 30 iunie 2016, termenul pânã la care contri-
buabilii pot plãti impozitul/taxa pe clãdiri, pe te-
ren ºi pe mijloacele de transport ºi pot beneficia
astfel de bonificaþia stabilitã de cãtre consiliile
locale pentru plata integralã a acestor obligaþii

În acest sens, Executivul a adoptat miercuri
o ordonanþã de urgenþã de modificare a Codu-
lui Fiscal. Potrivit actului normativ, pentru anul
2016, primul termen de platã a impozitului/ta-
xei pe clãdiri, impozitului/taxei pe teren, res-
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cã România ºi Tcã România ºi Tcã România ºi Tcã România ºi Tcã România ºi Turcia vor stabilitateurcia vor stabilitateurcia vor stabilitateurcia vor stabilitateurcia vor stabilitate
rarea aranjamentelor ºi angajamente-
lor de securitate la nivel european ºi
prin acþiuni constante de suplimenta-
re a capacitãþilor militare”, a spus Io-
hannis, afirmând cã aºteaptã de la sum-
mitul NATO programat în iulie la Var-
ºovia mãsuri pentru consolidarea se-
curitãþii maritime în zona Mãrii Negre.
“În Est, am asistat la anexarea ilegalã
a regiunii Crimeea ºi la consolidarea
în mod constant a capabilitãþilor mili-
tare, cu scopul extinderii puterii în re-
giune ºi mai departe, cum s-a întâm-
plat în Siria”, a precizat preºedintele
României.

Rusia a anexat regiunea ucraineanã
Crimeea în 2014, dupã revoltele care
au condus la înlãturarea de la putere a
preºedintelui prorus Viktor Ianukovici.
În octombrie 2015, Rusia a iniþiat ope-
raþiuni militare în Siria, pentru susþi-
nerea regimului Bashar al-Assad.

pectiv impozitului/taxei asupra mijloacelor de
transport se prelungeºte de la 31 martie 2016 la
30 iunie 2016.

Ordonanþa mai prevede prelungirea cu douã
luni, de la 31 martie 2016 la 31 mai 2016, a
termenului pânã la care persoanele fizice ºi ju-
ridice care deþin mijloace de transport radiate
din circulaþie pânã la 31 decembrie 2015, au
obligaþia sã depunã o declaraþie în acest sens,
însoþitã de documente justificative, la compar-
timentele de specialitate ale autoritãþilor locale.

O altã modificare vizeazã prelungirea cu douã
luni, de la 31 martie 2016 la 31 mai 2016, a
termenului pânã la care persoanele fizice care
au în proprietate clãdiri cu destinaþie mixtã sau
nerezidenþialã pot depune declaraþia privind des-
tinaþia clãdirii. Tot cu douã luni, pânã la 31 mai
2016 se prelungeºte ºi termenul pânã la care
persoanele juridice pot depune declaraþia pri-
vind clãdirile pe care le deþineau în proprietate
la data de 31 decembrie 2015, destinaþia ºi va-
loarea impozabilã a acestora.

Termenul pentru plata impozitului
pe clãdiri a fost prelungit pânã la 30 iunie
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Cu prilejul vizitei în Dolj a con-
ducerii centrale a partidului, au fost
validaþi 17 candidaþi ai ALDE pen-
tru o serie de primãrii doljene. Îna-
inte de întâlnirea cu membrii Bi-
roului Executiv Judeþean al ALDE
Dolj, copreºedintele ALDE Cãlin
Popescu-Tãriceanu a avut o întâl-
nire ºi cu reprezentanþii Ford Ro-
mânia. „Motivul principal al vizitei
mele, astãzi ( n.r marþi, 22 mar-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Mâine, militarii Batalionului 26
Infanterie „Neagoe Basarab” ani-
verseazã   20 de ani de la prima
participare la o misiune internaþi-
onalã, misiunea „UNAVEM III” din
Angola. Cei 600 de militari craio-
veni, sub comanda locotenent-co-
lonelului Ion Pîlºoiu, au fãcut par-
te din cea de-a doua structurã care
s-a confruntat cu mediul specific
coastei de vest a continentului
african. „Pe timpul desfãºurãrii
acestei misiuni Armata României
a pierdut un camarad: Slt.(pm)
Leoveanu Gheorghe-Valentin. La
ceas aniversar, militarii Batalionu-

  Joi 24 martie 2016:
10.00-12.00 - Simpozion la Cercul militar Craiova;
12.30-13.30 - Ceremonial de depunere coroane de flori la mormân-

tul Slt.(pm) Leoveanu Valentin (Cimitirul Sineasca)
 Vineri 25 martie 2016:
10.00-11.00 - Ceremonial militar la sediul Batalionului 26 Infanterie

„Neagoe Basarab”;
11.00-14.00 -  Ziua Porþilor Deschise.

Mâine:

lui 26 Infanterie „Neagoe Basa-
rab” au onoarea sã îi invite sã le
fie alãturi, toþi cei care au parti-
cipat la aceastã misiune. Cu acest
prilej sunt organizate mai multe
manifestãri. Jurnaliºtii interesaþi de
acest eveniment sunt aºteptaþi joi
24 martie orele 09.50, la Cercul
Militar Craiova ºi vineri 25 martie
începând cu orele 09.50 la sediul
Batalionului 26 Infanterie “Neagoe
Basarab”, a precizat Lt.col. Oli-
ver Anghel, Ofiþer de relaþii pu-
blice, Brigada 2 Infanterie “Ro-
vine” Craiova, într-un comunicat
de presã.

Copreºedintele ALDE CãlinPopescu-Tã-
riceanu, împreunã cu secretarul general al
ALDE deputatul Damian Florea s-au aflat,
marþi, la Craiova, unde au susþinut o cofe-
rinþã de presã la sediul ALDE Dolj, alãturi

de preºedintele ALDE Dolj Ion Cupã, de
preºedintele executiv Dumitru Ghinea ºi de
preºedintele ALDE Craiova Mircea Nãsta-
se, care este ºi candidatul ALDE pentru
funcþia de primar al Craiovei.

tie), este evenimentul organizat de
Ford România, la Craiova, un eve-
niment foarte important din punc-
tul meu de vedere ºi cred cã ºi al
dumneavostrã, pentru cã el mar-
cheazã o nouã etapã în proiectul
de dezvoltare industrialã al Ford în
România. Dupã cum aþi aflat, Ford
urmeazã sã investeascãîncã 200 de
milioane de euro, ceea ceva duce
valoarea totalã a investiþiei la un

miliard de euro, pentru produce-
rea unui nou model. Mã bucur nu
numai pentru cã am putut sã con-
tribui la iniþierea acestui proiect, mã
bucur mai ales pentru ceea ce re-
prezintã Ford înprezent ºi pentru
ceea ce va reprezenta în viitor. E
un motiv de mare satisfacþie pe
care am vrut sã vi-l împãrtãºesc”,
a declarat copreºedintele ALDE.

Capacitate politicã
ºi organizatoricã

În cadrul conferinþei de presã,
Cãlin Popescu – Tãriceanu a subli-
niat faptul cã alegerile locale repre-
zintã o mizã extrem de importan-
tã. „În Craiova, de o bunã bucatã
de vreme, discutând cu conduce-
rea filialei, ne-au întrebat ce pla-
nuri politice avem în contextul în
care noi anticipam semnarea unui
protocol de posibilã colaborare cu
PSD-ul. ªi organizaþia din Dolj ne-
a spus : Domne, noi vrem sã mer-
gem complet separaþi. Avem ob-
iectivele noastre, avem ambiþia

noastrã, vrem sã demonstrãm cã
putem sã participãm singuri în ale-
geri. ªi le-am spus cã dacã vom
ajunge la o eventualã înþelegere cu
PSD-ul, aceastã înþelegere nu va
fi una obligatorie, civa fi una fa-
cultativã pentru organizaþiile care
cred cã pot sã-ºi maximizeze re-
zultatele într-o anumitã direcþie.
Aºadar am salutat aceastã decizie,
am respectat-o, mã bucurã cã au
adoptat aceastã atitudine care do-
vedeºte încredere în sine, curaj, ºi
capacitate politicã ºi organizatori-
cã. Nu pot sã mã laud cã toate or-

ganizaþiile noastre din þarã întru-
nesc aceste calitãþi, dar mã bucu-
rã cã la Dolj avem o conducere
organizatã de domnul deputat
Cupã, de domnul preºedinte exe-
cutiv Ghinea, de domnul profesor
Nãstase, care este preºedintele or-
ganizaþiei municipale Craiova ºi
candidat al nostru la municipiu,
care au hotãrât sã îºi ia soarta în
mâini ºi sã lupte de unii singuri.
Vreau sã le adresez cuvintele mele
de apreciere ºi în acelaºi timp sã îi
asigur de toatã susþinerea mea”, a
precizat preºedintele Senatului.
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Reamintim cã, Andrei Cornel,
primar al comunei Cârna la mo-
mentul respectiv, a fost trimis în
judecatã, în stare de arest preven-
tiv, în luna iunie 2011, pe 24 iunie
dosarul înregistrându-se pe rolul
Judecãtoriei Segarcea, în sarcina
lui fiind reþinute infracþiunile de
abuz în serviciu, instigare la fals
intelectual, uz de fals ºi instigare la
fals în înscrisuri sub semnãturã
privatã, toate în formã continuatã.
Potrivit procurorilor Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Segarcea,
care au instrumentat dosarul, în
sarcina lui Cornel Andrei s-a reþi-
nut cã, în calitate de primar al co-
munei Cârna ºi ordonator princi-
pal de credite, a încheiat  contracte
de executare a unor lucrãri publi-
ce cu nerespectarea procedurii le-
gale privind achiziþiile publice ºi
organizarea de licitaþii. Contracte-
le au vizat reparaþii de drumuri co-

Ieri, în amfiteatrul „G-ral Ion-
Eugen Sandu” de la sediul In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
Dolj, s-a desfãºurat un nou eve-
niment cultural. Este vorba de-
spre lansarea celui de-al treilea
volum al lucrãrii “Din Istoria In-
stituþiei Poliþiei În Judeþul Dolj”,
o operã ce continuã studiul evo-
lutiv istoric al acestei instituþii,
garant al drepturilor ºi libertãþi-
lor cetãþenilor. Cartea a fost scrisã
de comisar ºef de poliþie Emilian
Cojocaru, în colaborare cu Ilea-
na Cioarec, Dinicã Ciobotea ºi
Gabriel Croitoru, ºi sub coordo-
narea ºefului Inspectoratului de
Poliþie Dolj, comisar ºef  Con-

Potrivit procurorilor Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj, fap-
ta s-a petrecut duminicã dupã-
amiazã, în jurul orei 16.00. Poliþiº-
tii au fost anunþaþi cã Marian Lupu,
de 45 de ani, din Ostroveni, a fost
victima unei agresiuni comisã de
Octav Cãtãlin Vasile, de 22 de ani.
Din cercetãrile efectuate de poli-
þiºti ºi procurori s-a stabilit cã, în-
tre victimã ºi autor a izbucnit un
conflict spontan, în staþia de auto-
buz din localitate, iar în timp ce se
certau, Vasile, care oprise acolo
cãruþa, a pus mâna pe coasa pe
care o avea în atelaj ºi l-a lovit pe
Lupu în zona latero-cervical stân-
gã. Mai exact a încercat sã-i ia
gâtul. Victima a fost transportatã
la spital, unde a pri-
mit îngrijiri medicale
ºi s-a constatat cã
avusese mare no-
roc, medicii legiºti
stabilind ulterior cã
are nevoie de 16 zile
de îngrijiri pentru
vindecare, însã, dat
fiind faptul cã lovi-
tura i-a fost aplica-
tã într-o zonã vita-
lã, în cursul zilei de
luni, procurorii Par-

Tânãr arestat dupã ce i-a tãiat
gâtul cu coasa unui consãtean

Un tânãr de 22 de ani, din comuna doljeanã Ostroveni, a
fost arestat preventiv pentru tentativã de omor în baza

mandatului emis pe numele sãu marþi, de judecãtorii Tribuna-
lului Dolj. Tânãrul a fost la un pas sã bage în pãmânt un

consãtean, dupã ce l-a tãiat la gât cu coasa.

chetului de pe lângã Tribunalul Dolj
au decis sã-l reþinã pe agresor pen-
tru 24 de ore, sub acuzaþia de ten-
tativã de omor. Marþi, 22 martie
a.c., a fost prezentat Tribunalului
Dolj cu propunere de arestare pre-
ventivã, propunere admisã de in-
stanþã: „Admite propunerea Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj. Dispune arestarea preventivã
a inculpatului VASILE OCTAV
CÃTÃLIN, pe o duratã de 30 de
zile, începând cu data de
22.03.2016, pânã la 20.04.2016
inclusiv. Dispune emiterea manda-
tului de arestare preventivã. Cu
drept de contestaþie în termen de 48
ore de la pronunþare”, se aratã în
încheierea de ºedinþã a instanþei. 

Dupã ce a fost achitat pe fond,
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Judecãtorii Curþii de Apel Craiova l-au
condamnat, luni, pe fostul primar al co-
munei Cârna, Andrei Cornel, la 2 ani de
închisoare cu suspendare pe durata unui
termen de încercare de 5 ani. Asta dupã
ce, pe fond, la Judecãtoria Segarcea, An-
drei Cornel, acuzat de abuz în serviciu,

fusese achitat. Hotãrârea Curþii de Apel
Craiova este definitivã. Fostul edil al co-
munei Cârna, care a fost arestat preven-
tiv în perioda 22 iunie 2011 – 21 noiem-
brie 2011, trebuie sã plãteascã Primãriei
Cârna, conform deciziei instanþei, despã-
gubiri civile în valoare de 44.000 lei.

munale, întreþinerea unor drumuri
comunale, reabilitare-construcþie
garaj, reabilitare magazie lemne,
demolare ºcoalã generalã, colecta-
rea deºeurilor de pe raza comunei
Cârna, achiziþionarea de ornamen-
te electrice pentru sãrbãtorile de
iarnã, bazã sportivã, alimentare cu
apã în sistem centralizat. Potrivit
anchetatorilor, în scopul eludãrii
prevederilor legale privind organi-
zarea de licitaþii, primarul a dispus
scindarea forþatã a unei lucrãri de
pietruire a drumurilor în douã lu-
crãri distincte pentru a le putea în-
credinþa direct unei anumite firme,
determinându-l prin presiuni psihi-
ce pe consilierul principal din ca-
drul Compartimentului Achiziþii
Publice, Toma Atanasie, sã întoc-
meascã în fals documentaþia nece-
sarã încheierii contractelor. În plus,
primarul a determinat-o ºi pe secre-
tarã, Aurelia Petrescu, sã falsifice

registrul de corespondenþã al Pri-
mãriei, dar ºi pe membrii comisiilor
de recepþie sã semneze procesele
verbale de recepþie, fãrã verificarea
pe teren a lucrãrilor. De asemenea,
s-a reþinut cã, inculpatul a dispus
angajaþilor primãriei sã modifice
actele aferente consumului de car-
burant alocat utilizãrii autovehicu-
lelor instituþiei, prejudiciul cauzat
bugetului local ajungând la 367.000
lei. Nu mai puþin de 26 de persoane
au fost audiate în calitate de mar-
tori în acest proces, majoritatea fi-
ind angajaþi ai Primãriei Cârna, dar
ºi experþi contabili ºi ingineri.

Pe 25 iulie 2014, dupã trei ani
de proces, Judecãtoria Segarcea a
pronunþat sentinþa în acest dosar
în care Andrei Cornel a stat dupã
gratii cinci luni, mai exact în pe-
rioada 22 iunie 2011 – 21 noiem-
brie 2011. Instanþa de fond l-a
achitat pe inculpat pentru toate in-

fracþiunile reþinute în sarcina sa.
Procurorii Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova au declarat
apel, soluþionat acum de Curtea de
Apel Craiova. Astfel, luni, 21 mar-
tie a.c., judecãtorii craioveni au
admis apelul Parchetului ºi l-au
condamnat pe fostul primar, în
baza legii mai favorabile, respectiv
vechiul cod penal, la 2 ani de în-
chisoare cu suspendare pe durata
unui termen de încercare de 5 ani:
“Inculpatul va executa pedeapsa
cea mai grea de 2 ani închisoare.

Deduce detenþia preventivã de la
22.06.2011 la 21.11.2011. Dispu-
ne suspendarea executãrii pedep-
sei sub supraveghere pe durata
unui termen de încercare de 5 ani.
Admite în parte acþiunea civilã.
Obligã pe inculpat cãtre partea
civilã comuna Cârna la 44.014,43
lei despãgubiri civile”, se aratã în
hotãrârea Curþii de Apel Craiova.
În plus, Andrei Cornel are de achi-
tat ºi 10.000 lei cheltuieli judiciare.
Sentinþa Curþii de Apel Craiova este
definitivã.
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stantin Nicolescu. Volumul III,
lansat ieri, trateazã evoluþia Poli-
þiei în judeþul Dolj din anul 1919
ºi pânã în anul 1949 ºi vine în
completarea primelor douã ediþii
lansate în anii precedenþi tot la
sediul inspectoratului. La aceas-
tã festivitate au participat pe lân-
gã autori ºi reprezentanþi de sea-
mã, oameni de culturã ºi istorici
care au avut numai cuvinte de la-
udã pentru realizãrile literare. Ast-
fel, au luat cuvântul rând pe rând,
prof. univ. dr. Dinicã Ciobotea,
din cadrul Catedrei de Istorie,
Facultatea de ªtiinþe Socio-Uma-
ne, Universitatea din Craiova, apoi
dr. Ileana Cioarec – cercetãtor

ºtiinþific în cadrul Institutului de
Cercetãri Socio-Umane „C.S. Ni-
colãescu-Plopºor”, prof. univ. dr.
Vladimir Osiac, din cadrul Cate-
drei de Istorie, Facultatea de ªtiin-
þe Socio-Umane, Universitatea din
Craiova, Jean Bãileºteanu, din ca-
drul Editurii AUTOGRAF MJM
din Craiova ºi prof. univ. dr. Bian-
ca Predescu –profesor în cadrul
Facultãþii de Drept Craiova. Fes-
tivitatea a fost încheiatã de comi-
sar ºef Constantin Nicolescu, co-
mandantul IPJ Dolj, care a înmâ-
nat autorului ºi colaboratorilor sãi,
diplome de excelenþã pentru con-
tribuþia adusã în promovarea ima-
ginii Poliþiei în judeþul Dolj.
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Viceprimarul Craiovei, Mihai
Genoiu, a fost cel care ºi-a asu-
mat greºeala ºi ºi-a cerut scuze
în numele Primãriei Craiova.
Acesta a povestit cã, ieri, dupã
ºedinþa de consiliu, a constatat o
reþinere din partea consilierilor li-
berali, care s-au abþinut de la vot
ºi au cerut sã se consemneze în
scris acest lucru. „Sincer sã fiu,
faptul cã domnul consilier Badea
a solicitat în mod special sã se
consemneze cã sunt abþineri, m-
a pus pe gânduri ºi imediat dupã
ºedinþã, am chemat directorul
Poliþiei Locale ºi pe cel al Direc-
þiei Disciplina în construcþii soli-
citându-le sã facã rapid o verifi-
care în teren. Era singurul lucru
care putea sã fie în neregulã pen-
tru cã documentele au fost veri-
ficate”, spus Genoiu.

Amendã maximã ºi demolare
în 60 de zile

 Când Poliþia Localã a fãcut
descinderea în teren a constatat
cã acolo existã deja o construcþie
la care se lucra în acel moment.
„De urgenþã, în regim de maximã
urgenþã, am decis anularea aces-
tui PUD (n.r. – Plan Urbanistic
de Detaliu). Disciplina în Con-
strucþii a încheiat un proces-ver-
bal cu o amendã consistentã, de
100 milioane de lei ºi un termen
de demolare a clãdirii de 60 de
zile. Am vrut sã vã expun crono-
logic cum s-au întâmplat lucruri-
le, sã îmi cer scuze în numele Pri-
mãriei ºi al Direcþiei de Urbanism
pentru neglijenþã”, a spus vicepri-
marul Craiovei, care i-a asigurat
apoi pe consilieri cã procedura de
verificare va fi foarte durã de
acum încolo.

Liberalii au cerut
comisie de anchetã

Consilierul liberal, Pavel
Badea, a atacat municipalita-
tea ºi a cerut o comisie de an-
chetã a celor care au fãcut
aceastã greºealã.

„Este pentru prima datã dupã
revoluþie când revocãm o hotã-
râre la nici 24 de ore dupã ce am
dat-o. Este o situaþie jenantã.
Doamna primar, ar trebui sã vã
puneþi un semn de întrebare vi-
zavi de echipa pe care aþi format-
o ºi care vã expune la riscuri

Primãria Craiova îºi face mea culpaPrimãria Craiova îºi face mea culpaPrimãria Craiova îºi face mea culpaPrimãria Craiova îºi face mea culpaPrimãria Craiova îºi face mea culpa
în cazul Cantonamentului din Luncãîn cazul Cantonamentului din Luncãîn cazul Cantonamentului din Luncãîn cazul Cantonamentului din Luncãîn cazul Cantonamentului din Luncã
Cantonamentul din Lunca Jiului s-a împiedi-

cat de o construcþie de a cãrei existenþã Primã-
ria Craiova nu avea cunoºtinþã. Acesta a fost
explicaþia pe care autoritãþile locale au oferit-o
consilierilor care au fost convocaþi, ieri, într-o
ºedinþã de îndatã pentru a revoca o hotãrâre pe
care, în necunoºtinþã de cauzã, tocamai ce o vo-
taserã cu o zi în urmã.

majore. Când se construieºte o
clãdire cu trei etaje, de 1.000 de
metri pãtraþi, aproape de centrul
Craiovei, atunci Direcþia Juridicã
dã o vizã de legalitate pentru o
situaþie gravã. Gândiþi-vã cã pre-
decesorul dumneavoastrã are
dosar penal pentru lucruri de zece
ori mai mici decât cele la care v-
au expus. Noi,cei de la PNL, ce-
rem sã se constituie o comisie de
investigare a cazului pentru cã
avem o problemã majorã pe com-
partimentele care sunt în subor-
dinea dumneavoastrã”, a spus Ba-
dea, care a menþionat cã aleºii
PNL nu doresc sã fie traºi la rãs-
pundere din cauza incompetenþei
funcþionarilor din subordinea pri-
marului.

S-a cerut demisia funcþionarilor
Consilierul independent, Ionel

Panã, a fost ºi mai dur ºi a cerut
ca toþi funcþionarii care s-au ocu-
pat de acest proiect de hotãrâre
sã fie daþi afarã.

„Este o situaþie care ne face
pe noi, consilierii, sã nu mai am
încredere ºi sã verific toate aceste
lucruri de o mie de ori toate hotã-
rârile ºi mai ales documentele. Eu
am lucrat într-o echipã multi-na-
þionalã, dacã s-ar fi întâmplat un
asemenea caz, în secunda urmã-

toare, ori îºi dãdea demisia, ori
erau demiºi. Cer executivului sã
ia mãsuri chiar dacã suntem în
campanie electoralã pentru cã
este în joc încredere pe care noi,
consilierii, trerbuie sã o avem în
funcþionari. De ce trebuia sã fim
puºi în aceastã situaþie. La o ase-

menea grativitate, ar trebui sã îºi
dea demisia sau sã fie demiºi”.
Viceprimarul Genoiu a explicat cã
toþi funcþionarii, împreunã cu ar-
hitectul-ºef, vor fi cercetaþi de
comisia de disciplinã a Primãriei
Craiova, care va decide ce se va
întâmpla cu aceºtia.

„Perfecþiunea e atributul zeilor”
Consilierul PSD, Bianca Pre-

descu, a salutat faptul cã gre-
ºeala a fost, totuºi, îndreptatã,

executivul intrând în legalitate
într-un termen foarte scurt, de
nici o zi.

„Eu salut faptul cã este pen-
tru prima datã când se proce-
deazã astfel, de îndatã, cu ma-
ximã urgenþã, se intrã în legali-
tatre, dat fiind faptul cã, prin

culpa unor persoane, neglijenþa
unora, reaua voinþa a altora. E
cazul sã fie pentru ultima datã
când se întâmplã astfel de si-
tuaþii în executivul local ºi cred
cã cã nu este o chestiune de
partid, ci o problemã de con-
ºtiinþã individualã ºi publicã a
celor care facem parte din
CLM”, a spus consilierul Bian-
ca Predescu.

Social-democratul Marin Ni-
coli a recunoscut cã ºi el ar fi

votat proiectul de hotãrâre.
„Cine munceºte, mai ºi greºeº-
te. Perfecþiunea e atributul zei-
lor, nu al nostru”, a fost de pã-
rere Nicoli.

„Nu am ºtiut nici unii
cã se construieºte”

Dupã vot – consilierii votând
pentru revocarea proiectului –
primarul Lia Olguþa Vasilescu a
luat cuvântul ºi le-a spus consi-
lierilor cã nu a ºtiut de aceastã
construcþie, cu toate cã merge
sãptãmânal în acea zonã.

„Evident cã nu am ºtiut nici
unii de faptul cã se construieºte
un astfel de edificiu. Eu merg
sãptãmâmnal la stadion, dar sta-
dionul, cât este de ridicat, aco-
perã acea construcþie, deci nu
se putea vedea. Cert este cã
imediat ce mi-am dat seama cã
e o greºeala am cerut imediat
ºedinþã de îndatã ca sã anulãm
aceastã hotãrâre. Mi se pare
normal sã facem asta, nu tre-
buie sã persistãm într-o greºea-
lã”, a spus primarul. Lia Olguþa
Vasilescu a mai spus cã obiºnu-
ia, în primele sale luni de man-
dat, sã verifice personal situa-
þia în teren, apoi a cerut planºe
fotografice pentru a se putea
ghida ce documente semneazã.
ªi în acest caz, a mers pe buna
credinþã a funcþionarilor, dar fo-
tografiile au fost greºite. „Nici
un funcþionar nu are dreptul sã
greºeascã. Nu e o echipã pe
care mi-am format-o eu, dar le-
gislaþia nu ne permie sã curã-
þãm aceastã echipã”, a mãrtu-
risit primarul Craiovei, care i-a
încredinþat pe consilieri cã va
merge ºi mai departe cu pedep-
sirea vinovaþilor.
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Instituþia Prefectului – judeþul
Dolj a fost, ieri, gazda Simpozio-
nului cu tema  „Adaptarea societã-
þii la un viitor mai cald, mai uscat,
mai umed”, organizat de Centrul
Meteorologic Regional Oltenia, cu
ocazia Zilei Mondiale a Meteorolo-
giei. Au participat specialiºtii Cen-
trului, oficialitãþi publice locale,
reprezentanþi ai ISU Oltenia ºi alþi
invitaþi.

Prefectul judeþului Dolj, Nico-
lae Sorin Rãducan, cu aceastã oca-
zie, a declarat: „Îmi face o deose-
bitã plãcere sã particip la simpo-
zionul cu tema „Adaptarea socie-
tãþii la un viitor mai cald, mai us-
cat, mai umed”, prilejuit de cele-
brarea Zilei Mondiale a Meteorolo-
giei. În calitate de Preºedinte al
Comitetului Judeþean pentru Situaþii
de Urgenþã doresc sã-mi exprim
mulþumirea ºi recunoºtinþa faþã de
specialiºtii din cadrul Centrului
Meteorologic Regional Oltenia pen-
tru buna colaborare pe care o

avem, informaþiile meteorologice
furnizate de cãtre dumnealor fiin-
du-mi de fiecare datã de ajutor. De
asemenea, doresc sã le transmit cã
trebuie sã fie conºtienþi de faptul
cã de calitatea informaþiei ºi a ser-
viciilor pe care le presteazã depin-
de securitatea vieþii oamenilor, pro-
gresul economiei naþionale ºi via-
bilitatea mediului ambiant. În nu-
mele meu ºi al Instituþiei Prefectu-
lui Judeþului Dolj vã urez „La Mulþi
ani!”, mult succes ºi noi realizãri
în importanta activitate pe care o
desfãºuraþi!”
Tendinþele sunt sumbre

Prima care ºi-a prezentat ex-
punerea tematicã a fost Liliana
Velea, specialist climatologic al
CMR Oltenia. „O întrebare de de-
but care se pune trebuie sã fie: este
mai cald, mai uscat, mai ploios?
ªi, asta în condiþiile în care tem-
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Ziua mondialã a meteorologiei este marcatãdin anul 1961 ºi
reprezintã intrarea în vigoare, la 23 martie 1950, a Convenþiei
ONU care a transformat vechea Organizaþie meteorologicã in-
ternaþionalã într-o organizaþie interguvernamentalã, cunoscu-
tã sub numele de Organizaþia Meteorologicã Mondialã.

Ieri, de Ziua Internaþionalã a Meteorologie, specia-
liºtii craioveni ºi-au expus câteva dintre studiile efec-
tuate cu privire la evoluþia climaticã. Pe baza informa-
þiilor prelucrate în algoritimi proprii, aceºtia au contu-
rat unele imagini îngrijorãtoare ale viitorul climatic din
Dolj ºi întreaga þarã. Precipitaþii din ce în ce mai puþi-
ne, la noi, în sudul þãrii; zile tot mai rare cu zãpadã ºi o
creºtere a perioadei anuale atinsã de temperaturi
foarte mari au fost câteva dintre concluziile care s-au
desprins din alocuþiunilor participanþilor.

peratura medie globalã a crescut
cu 0,85 grade Celsius, iar în Eu-
ropa creºterea a fost cu 1 grad
Celsius. De precizat cã, precipi-
taþiile au tendinþe de scãdere în
zona de sud a României. Numãrul
de zile cu strat de zãpadã scade ºi
acesta. Iar numãrul de zile cu tem-
peraturi mari este în creºtere”, a
precizat Liliana Velea, climato-
log în cadrul Centrului Meteoro-
logic Regional Oltenia. Specialis-
ta a mai adãugat cã, pe baza sce-
nariilor climatice derivate din mai
multe surse de analize, concentra-
þia gazelor de serã va duce la
schimbãri profunde. Posibilele
modificãri viitoare, cele mai sum-
bre, ar genera o creºtere a tem-
peraturii medii globale cu 6 grade
Celsius iar iarna cu 1 grad. Pen-
tru România este prognozatã o
creºtere cu 4 grade Celsius. De
asemenea, stratul de zãpadã va
scãdea cu 10-15 cm, în sud-estul
României.

Agricultura va fi afectatã
Efectele schimbãrilor climatice

asupra agriculturii vor putea pro-
voca, în viziunea aceluiaºi specia-
list, noi oportunitãþi. „Durata se-
zonului de creºtere la grâu ºi po-
rumb se reduce. La grâu este po-
sibil, ca prin noile condiþii clima-
tice, sã se poate ajunge la o creº-
tere a productivitãþii. În timp ce,
la porumb, va fi invers”, a averti-
zat Liliana Velea. Disconforul ter-
mic va fi în creºtere. Se are în
vedere un scenariu ce presupune
o majorare cu încã 20 de zile a
perioadei actuale de disconfort
termic, putându-se ajunge ca în-
tregul interval mai-septembrie sã
fie acoperit de temperaturi foarte
ridicate. ªi nu este totul. O altã
proiecþie ia în calcul o creºtere a
intervalului mediu actual cu 50 de
zile de disconfort termic!

„În Dolj, avem cu 45 de zile în
plus faþã de media naþionalã a zile-
lor cu disconfort termic ºi se va
ajunge la un consum energetic con-
sistent exclusiv pentru rãcirea lo-
cuinþelor”, a mai punctat Liliana
Velea.
Seceta, o mare provocare
pentru mileniul al-III-lea

Totul se bazeazã pe bana-
la apã, a afirmat în timpul lu-
crãrilor, un alt expert al Cen-
trului Meteorologic Regional
Oltenia. „Seceta generalizatã
este printre cele mai mari nã-
paste, ce pot lovi omenirea
la ora actualã. Rezultatul va
fi unul de rãu augur. Cu toþii
ºtim cã apa însemanã viaþã,
totul are la bazã banala apã.
În mod normal, seceta apare
atunci când regimul pluvio-
metric este, cu mult, sub
media anualã. De-a lungul
istoriei, perioadele lungi de
secetã au fost cauza marilor
migraþii în lume. Seceta duce
la rãzboaie pentru controlul
rezervelor de apã”, a preci-
zat Viorel Vãtãmanu, spe-

cialist agrometeorologic al CMR
Oltenia.

Domnia sa a fãcut referiri
ºi la impactul secetei asupra
agriculturii, arãtând cã, fermie-
rii tradiþionali sunt cei mai pre-
dispuºi sã migreze. Seceta
creºte foarte mult ºi eroziunea
solurilor, influenþeazã negativ
prin acþiunea mai puternicã a
substanþelor nocive din sol,
care în lipsa apei cresc în con-
centraþie ºi procesul de diluþie
nu se realizeazã.

„În 30 de ani vom fi
într-o crizã a apei
ºi alimentelor”

Arãtând care sunt cartiere-
le generale ale secetei – Saha-
ra, sud-vestul SUA, sud-ves-
tul Africii; Viorel Vãtãman atra-
ge atenþia cã, acum, inclusiv

bazinul Amazonului vine spre gru-
pa zonelor atinse de secetã. „În
2005 mari regiuni de aici, din Ama-
zon, au secat semnificativ. Feno-
menul El Nino – oscilaþia sudicã este
cel care cauzeazã seceta în zona
americanã. Sã punctãm cã, avem
trei tipuri de secetã: meteorologicã,
agricolã ºi hidrologicã. Pânã în anul
2100 nivelul secetei va atinge cote
nemaiîntâlnite. În urmãtorii 30 de
ani, omenirea va fi atinsã de criza
apei ºi alimentelor, ce vor genera
rãzboaie. Zonele cele mai atinse de
secetã, pe viitor, sunt vestul ºi cen-
trul SUA, mare partea din America
latinã, regiunile din sudul Meditera-
nei, sud-vestul Asiei, China, precum
ºi mare parte din Africa” a arãtat
Viorel Vãtãman. Totodatã, nordul
Europei, Rusia, Canada ºi Alaska
vor fi cele mai supuse ariditãþii. Mai
mult peste 55% din teritoriul SUA
va fi afectat de secetã.

Creºte numãrul zilelor caniculare
Calafatul a fost, de departe, cel

mai atins de caniculã în anul
2015. Zilele caniculare, adicã cele
cu temperaturi de peste 35 de
grade Celsius au fost în numãr
de 35, anul trecut, în oraºul de la
extremitatea sud-vesticã a Dol-
jului. Tot anul trecut, nopþile ge-
roase, respectiv cu temperaturi
sub 10 grade Celsius, au atins
mult timp Bãileºtiul. „Climatul
nostru se schimbã din cauza acu-
mulãrii gazelor cu efect de serã
în atmosferã. Efectele situaþiilor
de vreme severã au generat 30
de decese ºi 19.000 de spitalizãri
în 2007; în ianuarie 2012, 86 de
decese ºi 7.500 de persoane afec-
tate” a precizat Adriana Bãcescu,
ºef serviciu în cadrul Serviciului
Regional de Prognozã a Vremii
Craiova.
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 În cadrul ºedinþei publice, au fost depu-
se 65 de dosare de evaluare, pentru care au
aplicat 54 de cadre didactice. „În general,
nu au fost foarte multe imperfecþiuni, dar,
recunosc cã au existat dificultãþi la catedra
de Limba ºi literatura românã, unde au fost
zece profesori, dar unii dintre ei nu au ac-
ceptat restrângerea ºi au optat pentru deta-
ºarea în interesul învãþãmântului. De aseme-
nea, au fost probleme la disciplina Matema-
ticã, unde au fost ºase posibilitãþi de restrân-
gere, dar s-a solicitat, fiind vorba în princi-
pal de Craiova, de o posibilitate de a fi lângã
localitatea de domiciliu. Toate cazurile vor
intra ºi vor fi dezbãtute în faza urmãtoare
a miºcãrii de personal”, a declarat prof.

Marþi, 22 martie, la sediul Inspectoratului ªcolar Ju-
deþean Dolj a avut loc ºedinþa publicã pentru restrânge-

rea de activitate a cadrelor didactice, aºa cum prevãd
normativele în vigoare. Au fost ceva probleme, rãmase

pentru soluþionare, cu atât mai mult cu cât se intrã într-
o nouã etapã a mobilitãþii cadrelor didactice.

Janina Elena Vaºcu , inspector general ad-
junct al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj
ºi preºedinte al Comisiei judeþene de mobili-
tate a personalului didactic.

Începe o altã etapã
S-a intrat, acum, în etapa de pretransfer

consimþit între unitãþile de învãþãmânt preuni-
versitar. „Cadrele didactice care participã în
aceastã fazã pot depune cererile, într-un do-
sar, pânã pe 30 martie, la ora 12:00, la sediul
ISJ Dolj, în secretariat, conform unui orar bine
stabilit. Mapa trebuie sã conþinã, pe lângã do-
cumentele de identitate, unitatea de învãþãmânt
la care solicitantul este titular; disciplina la care
doreºte sã participe la pretransfer (dacã are

mai multe doleanþe, pentru fiecare este nece-
sar un dosar); proba practicã, acolo unde este
cazul. Referitor la cea din urmã probã, aceasta
se va desfãºura pe 4 aprilie, conform unei pla-
nificãri care va fi efectuatã pe 31 martie. Mai

este de adãugat cã, pentru aceastã etapã, ca-
drele didactice pot opta atât pentru posturile
vacante, cât ºi pentru cele care se vor disponi-
biliza”, a mai menþionat Janina Elena Vaºcu.

CRISTI PÃTRU

 Directorii instituþiilor e învãþãmânt preu-
niversitar au participat, ieri, la o ºedinþã în
cadrul cãreia s-au discutatrezultatele obþinu-
te la simulãrile examenelor naþionale. Cum re-
zultatele obþinute la aceste examinãri sunt
departe de a fi mulþumitoare, s-au pus în dis-
cuþie paºii de urmat. Se va merge pe ontensi-
ficarea unspecþiilor tematice, pe urmãrirea
frecvenþei la cursuri a copiilor ºi pe punerea
în balanþã a notelor obþinute la ore cu cele
care au venit în urma examenelor naþionale,
nelipsind verificare implicãrii pãrinþilor în pro-
cesul educaþional al tinerilor. „Sigur, rezulta-
tele sunt departe de a ne mulþumi, de aceea
am convocat aceastã ºedinþã. Am solicitat, la
nivelul fiecãrei ºcoli, analiza întregii activitãþi.
Inspecþiile vor fi riguroase ºi, pe lângã tema-
ticã, se va urmãri ºi frecvenþa la cursuri a
elevilor, ºi respectarea programului de pregã-
tire suplimentarã. Eu consider cã nu numai
în clase terminale ale ciclurilor ºcolare trebu-
ie sã se desfãºoare o instruire temeinicã , ci ºi
în cele de mijloc. Vom evalua întreaga pregã-
tire ºi vom urmãri dacã notele care sunt în
cataloage sunt în concordanþã cu situaþia re-

Primul pas a fost înscrierea ºcolii într-o
bazã de date ºi  acolo au gãsit o  ºcoalã
situatã pe acelaºi meridian cu care sã
schimbe datele. Astfel, 28 de elevi ºi
doamnele profesoare Tobescu Gabriela ºi
Pungã Carmen din ªcoala Gimnazialã
”Sf.Dumitru”, au fãcut echipã cu Experi-
mental High School Evangheliki of Smyrna
din Atena, Grecia, fiind aproximativ pe
acelaºi meridian (23,79 L.E. ºi 23,70
L.E.). Dupã o prezentare a experimentului
fãcutã de doamna profesor Tobescu
Gabriela, elevii împãrþiþi în 3 grupe au
realizat propriile mãsurãtori. Am folosit
metoda lui Eratostene: la echinocþiu, razele
Soarelui cad perpendicular pe Ecuator,
deci acolo un bãþ vertical nu are umbrã.
Cele douã oraºe, Atena ºi Craiova, fiind
mai departe de ecuator, vor fi atinse de
razele soarelui sub diferite unghiuri. Aceste
unghiuri au fost gãsite fãcând raportul

Ieri, directorii instituþiilor de învãþãmânt preuniversitar din judeþul Dolj au fost
convocaþi, la sediul Inspectoratului Judeþean Dolj, într-o ºedinþã în cadrul cãreia s-
au discutat rezultatele obþinute la simulãrile Evaluãrii naþionale pentru elevii clasei
a VIII-a , respectiv pentru Bacalaureat. Cum rezultatele sun departe de a fi mulþu-
mitoare, s-au stabilit paºii de urmat, pentru remedierea situaþiei, ºi se aºteaptã ºi

urmãrile, iar dacã acestea vor fi nesatisfãcãtoare nu sunt excluse mãsuri disciplina-
re. Se cere, în plus, participarea mai activã a pãrinþilor în procesul educaþional.

alã ºi cu nivelul lor de pregãti-
re”, a declarat prof.  Lavinia
Elena Craioveanu, inspector
general al Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj.

Pãrinþii, chemaþi
la instruirea copiilor

Situaþia este cât se poate de
îngrijorãtoare ºi trebuie adop-
tate mãsuri urgente. Cel puþin
la acest moment, se pare cã
vor fi luate unele mãsuri, dar
dacã nu sunt urmate ºi de une-
le disciplinare, ºi vorbim de

cele adresate managerilor ºi cadrelor didac-
tice, totul pare în van. „Este îngrijorãtor ca,
la clasa a VIII-a, sã avem acest procent mic
de promovabilitate. Trebuie sã o luãm de la
început. ªtim cã, mai ales în mediul rural,
este un interes scãzut pentru Bacalaureat.
Acolo, argumentul principal a venit din fap-
tul cã, fiind acceptaþi cu medii scãzute la
liceu, este greu sã-i capacitezi în timpul li-
ceului ºi sã-i aduci la media minimã de ab-
solvie a „Maturitãþii”. Acum, este ºansa în-
vãþãmântului profesional ºi, personal, cred
cã situaþia se va remedia. S-a mai adus, ca
ºi scuzã, problema oboselii copiilor. Or, toc-
mai aici vrem sã intervenim ºi sã-i respon-
sabilizãm, atât cât putem, ºi pe pãrinþi. Tre-
buie sã se implice foarte mult ºi cãutãm sã
realizãm proiecte care sã-i cuprindã. În
ceea ce priveºte paºii care trebuie urmaþi
de cãtre cadrele didactice ºi managerii in-
stituþiilor de învãþãmânt, fiþi siguri cã, dacã
rezultatele nu vor fi mulþumitoare, vom
adopta mãsurile prevãzute de lege”, a mai
precizat Lavinia Craioveanu.

CRISTI PÃTRU

În 21 martie 2016, în ziua echinocþiului de primãvarã, când ziua este egalã
cu noaptea ºi Soarele trece deasupra eclipticii, anunþând venirea primãverii
în emisfera nordicã ºi începutul toamnei în cea sudicã, mai multe ºcoli din

lume au reconstituit experimentul Eratostene,  intrând in competiþia lansata
de proiectul „Inspiring Science Education”.

dintre umbra unui bãþ lung de 100 cm ºi
lungimea bãþului, în momentul când
soarele e cel mai sus pe cer (ora 12 ºi
24min, ora localã), în ziua de 21 martie
2016, la echinocþiu. În timp ce la Atena
bãþul forma o umbrã de 75,5cm, la
Craiova acelaºi bãþ forma o umbrã de 95
cm. Cunoscând distanþa dintre cele douã
ºcoli, mãsuratã cu Google Earth,folosind
valorile unghiurilor determinate ºi aplicând
cunoºtinþele de   geometrie pe care le
au,elevii au determinat, reconstituind
raþionamentul lui Eratostene, circumferinþa
aproximativã a Pãmântului. Astfel, valoarea
gãsitã de echipã este de 40807,1 Km.

Eratostene gãsise 250000 de stadii ce
echivaleazã cu 40000-46000 Km. Cu
ajutorul navetelor spaþiale care orbiteazã
în jurul planetei noastre, astronomii au
mãsurat circumferinþa polarã a pãmântu-
lui. Rezultatul? 40 008 de kilometri.

Aºadar, calculele fãcute de
Eratostene cu peste 2 000
de ani în urmã sunt aproape
identice cu cele actuale,
ceea ce e cu adevãrat
uluitor. Ce precizie extraor-
dinarã, dacã ne gândim cã
acest om de ºtiinþã nu s-a
folosit decât de un bãþ ºi de
raþionamentul geometric!
Astronomii din zilele
noastre folosesc ºi ei
aceastã metodã geometricã
de mãsurare a distanþelor
din afara sistemului nostru
solar. Deci, echipa este
mulþumitã de rezultatul
aºteptat cu emoþie.

ªCOALA GIMNAZIALÃ
„SF DUMITRU”
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La Bruxelles, staþia Maelbeck,
la linia 1 de metrou, se aflã în
inima “triunghiului de aur”

european: la mai puþin de 300 de me-
tri de sediul Comisiei Europene, Con-
siliului European ºi Parlamentului Eu-
ropean. Cu alte cuvinte, “cartierul eu-
ropean” a fost lovit, marþi, în inima sa.
Este adevãrat, nici una din instituþiile
comunitare nu a înregistrat victime sau
rãniþi. Bruxelles-ul mai gãzduieºte ºi
sediul NATO, nu departe de aeropor-
tul Zaventem. Marþi, Bruxelles-ul a cu-
noscut cea mai neagrã zi din istoria sa
recentã, nu trei ceasuri rele, cum se
spune pe la noi, aruncat fiind în oroare,
depresie ºi haos, de un comando de trei
teroriºti. Este debutul unei vieþi diferi-
te? Al unei vieþi care se schimbã? Po-
sibil. Belgia, se spune, oricât ar suna
de straniu, se aºtepta la o tragedie. Lu-
mea politicã, experþii, analiºtii, toþi vor-
beau dupã atentatele de la Paris, din
13 noiembrie anul trecut, cã ameninþa-
rea rãmâne iminentã ºi Bruxelles-ul nu

Autoritãþile belgiene au identi-
ficat doi fraþi belgieni, Khalid ºi
Brahim El Bakroui, ca fiind presu-
puºii atacatori kamikaze, autori ai
atentatelor de marþi, de la Bruxel-
les, soldate cu 31 de morþi ºi 271 de
rãniþi. Din câte se pare Brahim El
Bakraoui s-a detonat pe aeroportul

din Zaventem, unde au murit 11
persoane ºi au fost rãnite peste 100.
În schimb, fratele sãu Khalid ar fi
comis atentatul sinucigaº din sta-
þia de metrou Maalbeek, unde au
murit 20 de persoane. Aceºtia erau
cãutaþi ºi în cadrul anchetei ce vi-
zeazã atentatele de la Paris din luna
noiembrie a anului trecut, soldate
cu 130 de morþi. Înainte de atenta-
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are cum scãpa, sã nu fie atins, dupã
atentatul de la Muzeul evreiesc, dar nu
ca New York-ul, Londra, Parisul sau Is-
tanbulul. De ce nu a fost ridicat nivelul
de ameninþare la IV, dupã arestarea la
Molenbeek, a lui Salah Abdeslam (26
ani) “piatra unghiularã” a anchetei pe
marginea atentatelor de la Paris din 13
noiembrie anul trecut, care îºi propu-
sese cu alþi 3 kamikaze sã arunce în
aer “Stade de France”, refugiindu-se
apoi în cartierul belgian Schaerbeck, nu
se cunoaºte. În cursul conferinþei de
presã, care a urmat evenimentelor tra-
gice, procurorul federal, Frederic van
Leeuw, a confirmat cã 2 kamikaze, fra-
þii Khalid ºi Ibrahim el Bakraoui, cu-
noscuþi de serviciile de poliþie pentru
actele de banditism sãvârºite, dar ºi ra-
dicalismul lor, s-au detonat. Ibrahim el
Bakraoui a lãsat un testament, gãsit
într-o pubelã, în care afirmã cã “nu ºtie
ce face”, potrivit procurorului belgian.
Ancheta deschisã de secþiunea anti-te-
roristã a Parchetului federal, încredin-

þatã la 3 judecãtori, spe-
cializaþi în materie de te-
rorism, va lãmuri multe
lucruri, poate ºi cine
sunt principalii suspecþi
în acestã reþea franco-
belgianã, care a organi-
zat atentatele din 13 no-
iembrie anul trecut, de
la Paris, dar ºi pe cele de
Bruxelles. Probând o
solidã relaþie între Salah
Abdeslam ºi Abdelha-

mid Abaaoud, care polarizaserã în jurul
lor o echipã sudatã de mici traficanþi.
Aceastã solidaritate pe orizontalã,
având ca liant delincvenþa ºi “priete-
nia”, dispunea ºi de un centru de co-
mandã? Anchetatorii cautã “cam târ-
ziu”, - fiindcã Molenbeekul era cunos-
cut ca o bazã a terorismului islamist -
sã rãspundã la chestiuni principale. În
Siria, SI este dotat cu o administraþie
structuratã ºi piramidalã. Potrivit mai
multor jihadiºti, reveniþi din Siria, Ad-
belhamid Abaaoud ocupa un post în ie-
rarhia intermediarã a “Amni”, serviciul
de securitate al SI. Rolul sãu: forma-
rea viitorilor kamikaze ºi pregãtirea re-
întoarcerii acestora în Europa. Opera-
þiunile de anvergurã se decid de SI. Tot
acesta decide ºi þintele. De acolo, din
Siria. Mulþi jihadiºti magrebieni sunt
daþi în cãutare, cum ar fi Najin Laac-
hroui (24 ani) a cãrui identitate exactã
nu este cunoscutã, utilizat fiind pseu-
donomul Saufiane Kayal, bãnuit a fi de
Mohamed bel Caid, unul dintre coor-

donatori, înainte de Bruxelles, a atacu-
rile pariziene.

Sentimentul care dãinuie este
cã nimic nu va mai fi ca înain
te. Nu e un cliºeu, pe care îl

tot rostogolim, ci o dureroasã evi-
denþã. În schimb, destinul nostru,
mai mult ca niciodatã, rãmâne unul co-
mun. Ameninþãrile rãmân imense, în
Europa, iar atacurile de marþi confirmã
amploarea riscului terorist. În faþa unei
drame de proporþii sentimentul solida-
ritãþii devine unul firesc. Dupã atenta-
tele care au îndoliat Belgia, Federica
Mogherini, ºefa diplomaþiei europene, nu
a putut spune, în cursul vizitei sale în Ior-
dania, la Amman decât “este o zi dificilã”,
înainte de a fi sprijinitã, de braþele minis-
trului de externe iordanian, Nasser Judeh-
,evitându-i prãbuºirea. Obsesiv revine în-
trebarea dacã masacrele puteau fi evitate.
Aeroporturile ºi metrourile constituie per-
manente þinte facile. Serviciile de informa-
þii belgiene aveau habar de iminenþa aces-
tei ameninþãri. Oricum ar întoarce lucru-
rile, nu ies neboþite din aceastã poveste
descumpãnitoare. Unul dintre cei trei te-
roriºti a fost arestat în iunie anul trecut, în
sudul Turciei, la Gaziantep, expulzat în Bel-
gia ºi pus în libertate acolo, a declarat pre-
ºedintele turc Recep Tayyip Erdogan în
faþa presei turce. Dupã arestarea lui Salah
Abdeslam, ameninþarea nu fusese elimina-
tã. Ci potenþatã. Un alt Charlie Hebdo, un
nou Bataclan erau posibile. Cifrele sunt lim-
pezi. La 31 ianuarie statisticile publicate de
organul de coordonare ºi analizã a amenin-
þãrii (OCAM) proba cã 117 jihadiºti s-au
reîntors în þarã. Un sfert din cei 451 de bel-
gieni, care în ultimii ani s-au aflat în Siria
pentru a se integra în Daesh. Europol fur-
nizeazã date mai îngrijorãtoare: între 3.000
ºi 5.000 formaþi de Daesh contituie azi o
ameninþare majorã pentru Europa.

te, Khalid El Bakraoui ar fi închiriat
sub un nume fals un apartament
din zona Forest, din suburbiile
Bruxelles-ului, chiar în locul în
care, sãptãmâna trecutã, s-au des-
fãºurat operaþiuni de amploare ale
poliþiei pentru prinderea lui Salah
Abdeslam, islamistul dat în urmã-

rire generalã timp de patru luni
pentru implicare în atentatele te-
roriste din Paris ºi care a fost
arestat vinerea trecutã.

Cel de-al treilea atacator care a
fost surprins de camerele de supra-
veghere de pe aeroportul Zaven-
tem, Najim Laachraoui, cunoscut
sub numele de Soufiane Kayal, a
reuºit sã scape ºi este cel mai cãu-

tat terorist din Europa. Laac-
hraoui este vizat ºi de anche-
ta cu privire la atentatele din
Paris, amprentele sale fiind
descoperite în douã din adre-
sele ocupate de atacatorii din
Paris ºi pe mai multe centuri
explozive. În vârstã de 24 de
ani, el este cãutat de autori-
tãþi din decembrie sub numele
de Soufiane Kayal. La fel ca
fraþii El Bakroui, identificaþi
drept presupuºii atacatori ka-
mikaze de pe aeroportul Za-
ventem, Laachraoui se aflã în
vizorul poliþiei belgiene pen-
tru activitãþile sale infracþio-
nale ºi pe numele sãu a fost
emis un mandat internaþional
de arestare din martie 2014.

Atentatele de la Bruxelles,
în presa europeanã

Marile publicaþii europene au
acordat în ediþiile de ieri, aºa cum
era de aºteptat, spaþii importante
atentatelor de la Bruxelles. O în-
trebare, deocamdatã fãrã rãspuns
pentru jurnaliºti, este dacã în spa-
tele  atacurilor de la aeroport ºi
metrou s-a aflat un plan bine pus
la punct cu mult timp înainte sau
a fost vorba de o ripostã a tero-
riºtilor dupã arestarea lui Salah
Abdeslam. “Este o rãzbunare
dupã arestarea lui Abdeslam?”, se
întreabã cotidianul britanic “The
Guardian”. Jurnaliºtii britanici
amintesc cã atentatele vin la pa-
tru zile dupã arestarea singurului

supravieþuitor din grupul celor
care au comis atentatele de la Pa-
ris pe 13 noiembrie 2015. “Tero-

riºtii lovesc deseori în apropiere”,
mai scrie „The Guardian”, averti-
zând cã ameninþarea teroristã din
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Skender Saqipi, albanain journalist,
Publisher of Informative Portal-TITULLI :

„Exploziile de la Bruxelles au dorit
sã creeze un mediu al fricii”

Skender Saqipi este un jurnalist albanez, de religie mu-
sulmanã, care locuieºte în Serbia, în renumita Valea Prese-
vo,  o zonã de conflict multietnic. El ºtie foarte bine ce în-
seamnã teroare, rãzboi, fricã. Skender, colegul nostru publi-
cã la ziarul on line www.titulli.ro ºi este un jurnalist curajos
ºi respectat. De felul lui un pacifist. Ieri vorbea cu teamã. Îºi
pune mari speranþe în Uniunea Europeanã, prin integrarea
Serbiei în UE sperã ca ºi albanezii din Valea Presevo sã aibã
mai multe drepturi, sã devinã, cetãþeni europenei.  „Nu nu-
mai ca jurnalist, dar ºi ca om, sunt solidar cu familiile victi-
melor în atacurile cu bombã din Bruxelles.  Exploziile din
inima Europei, este un atac al persoanelor care doresc sã
creeze un mediu al fricii în întreaga lume. Atacurile nu sunt
un mod de rezolvare a problemelor, indiferent care ar fi ele.
În niciun caz atacurile prin bombardarea unor oameni nevi-
novaþi care lucreazã pentru familie ºi îmbunãtãþirea vieþii
umane, nu pot fi acceptate ca soluþie. Uniunea Europeanã
ar trebui sã ia serios aceste atacuri ºi sã lucreze mai mult
pentru a fi un apãrãtor puternic al cetãþenilor ei, în toate
þãrile UE”, a spus jurnalistul Skender Saqipi.

Europa nu va dispãrea dupã ares-
tarea unei singure persoane. “Pen-
tru teroriºti, scopul este sã arate
cã pot sã terorizeze în continuare
ºi sã se mobilizeze violent. Nu
este vorba atât de rãzbunare, ci
de dorinþa de a arãta cã încã au o
capacitate puternicã de a lovi”.
Cotidianul francez “Le Monde” a
titrat ieri pe prima paginã “Bru-
xellesul lovit de terorism”, apre-
ciiind cã “Belgia a intrat, marþi 22
martie, într-un scenariu de coº-
mar”. “Europa lovitã în inimã”, a
scris ºi “Le Figaro”, subliniind cã
“în faþa unui inamic care i se im-
pune, Europa trebuie sã existe ca
forþã de lovire ºi de protecþie”.

“La Libre Belgique” scrie cã ares-
tarea lui Abdeslam ar putea fi un
semnal. “Putem spune cã teroriºtii
au considerat arestarea lui Salah
Abdeslam drept un element declan-

ºator. Arestarea lui Abdeslam i-a
împins pe teroriºti, din anturajul sãu
sau nu, veniþi din Belgia sau din alte
pãrþi atât timp cât oamenii aceºtia
nu au frontiere ºi se miºcã cu uºu-
rinþa, sã loveascã Bruxelles-ul”. Jur-
nalistul Roland Planchar, citat de
“La Libre Belgique”, criticã decizia
autoritãþilor de a ridica nivelul de
alertã teroristã de la 3 la 4. “Ceea ce
constat este cã, în timp ce am trecut
la nivelul 4 în timpul sãrbãtorilor de
iarnã din 2007 ºi din 2015 fãrã ca
aceastã mãsurã sã se impunã cu
adevãrat, am rãmas la nivelul 3 dupã
arestarea lui Abdeslam, atunci când
ameninþarea era maximã. Ne putem
întreba cum funcþioneazã OCAM
(organul de coordonare pentru ana-
liza ameninþãrilor)”.

În Germania, “Frankfurter Allge-
meine Zeintug” se întreabã: “Un act
de rãzbunare pentru arestarea lui

Salah Abdeslam?”. Jurnaliºtii ger-
mani precizeazã cã, potrivit exper-
þilor francezi, reþeaua teroristã a
a lui Abdeslam “a fost mult mai
importantã decât ne imaginam”.
“Anterior, la Bruxelles, procuro-
rul francez Francois Molins a
avertizat cã ar putea urma atacuri.
Abdeslam ºi complicii sãi aduna-
serã multe arme”.

Zi de doliu naþional în România
Capitala Belgiei este încã în sta-

re de ºoc, dupã atentale ce au lo-
vit inima Uniunii Europene. Þara
întreagã este în doliu pentru trei
zile. Ieri, la Bruxelles, s-a þinut ºi
un moment de reculegere, drept
omagiu adus victimelor atentate-
lor care au avut loc cu o zi înainte.
Sute de persoane s-au adunat la
evenimentul de comemorare.  Ofi-
ciali, inclusiv premierul Charles

Michel, au pãstrat un minut de tã-
cere în apropiere de sensul girato-
riu „Schuman” din Bruxelles.

În memoria victimelor atenta-
telor de la Bruxelles, astãzi, în Ro-
mânia, va fi zi de doliu naþional.
Guvernul a luat ieri aceastã deci-
zie în semn de solidaritate cu ce-
tãþenii belgieni. “Guvernul a de-
cis declararea zilei de 24 martie
(n.r. -astãzi) zi de doliu naþional,
drapelele la instituþii vor fi cobo-
râte în bernã”, a declarat purtãto-
rul de cuvânt al Executivului, Dan
Suciu, dupã ºedinþa Executivului.
El a mai spus cã Guvernul reco-
mandã posturilor de radio ºi tele-
viziune, precum ºi instituþiilor
culturale sã-ºi adapteze progra-
mele acestei decizii. “Este un
semn de omagiu ºi solidaritate
pentru locuitorii capitalei Euro-
pei”, a mai spus Dan Suciu.

Mai multe meciuri
de la EURO 2016 s-ar putea
disputa cu porþile închise

Cum pânã la meciul inaugural al
Campionatului European de Fotbal
(10 iunie) mai sunt doar câteva luni,
ameninþarea teroristã planeazã ºi asu-
pra turneului final. Dupã atentatele
de marþi, UEFA a anunþat cã pregã-
teºte mãsuri stricte de securitate ºi,
dacã va fi nevoie, unel meciuri s-ar
putea disputa cu porþile închise.

UEFA nu agreazã nici mutarea tur-
neului final în altã þarã ºi nici anula-
rea competiþiei, considerând cã nu e
cazul ca fotbalul sã facã un pas îna-
poi din cauza terorismului. În schimb
forul fotbalistic european a precizat
într-un comunicat de presã cã „sigu-
ranþa ºi securitatea vor fi pe primul
loc în organizarea EURO 2016”.

Nerdin Bari, reprezentantul Centrului Cultural IslamulAzi:
„Islam înseamnã
pace....musulmanii
sunt în rãzboi”

Imediat, dupã anunþul atacurilor de la Bruxelles, o voce puter-
nicã a musulmanilor din România, Nerdin Bari, reprezentantul
Centrului Cultural IslamulAzi, dar ºi membru al Asociaþiei Musul-
manilor din România a subliniat faptul cã dacã într-adevãr cei
care au comis aceste acte teroriste sunt musulmani, sau se decla-
rã musulmani, aceºtia au greºit de douã ori. Pe de parte,  când au
transmis mesajul islamului, iar pe de altã parte, când l-au aplicat.
„Vieþile dãruite de Allah nu pot fi curmate de om, nu existã nicio
scuzã pentru cei ce ucid suflete nevinovate iar pedeapsa lui Allah
va fi aspra!!! Suntem musulmani, suntem adepþii unei religii care
ne îndeamnã sã facem tot ce este folositor omului, sã îl ferim de
ceea ce este dãunator, sã îndepãrtam din drum un obstacol ce
poate provoca rãni trecãtorilor etc. Însã de la vorbe pânã la fapte
se pare cã este cale lungã.....practica contrazice teoria....”, susþi-
ne Nerdin Bari pe pagina sa de facebook.

„Unde se regãsesc musulmanii care comit crime
în numele religiei, în care capitol din Coran?!”

Unul dintre cei mai respectaþi musulmani din România, Nerdin
Bari, susþine ºi o lecþie de religie ºi le reaminteºte musulmanilor ºi
nu numai, ce scrie în Coran ºi ce ar trebui sã se ºtie despre Coran.
„Prima poruncã în Coran a fost: citeste! Dar din pãcate musulma-
nii nu citesc. Aproape fiecare paginã ne cheamã sã meditãm, dar
din pãcate creierul l-am închiriat. Islam înseamnã pace dar musul-
manii sunt în rãzboi. Omul a fost creat pentru a-l adora pe Creator
însã el trãieºte pentru a ucide.  Suntem creaþi diferiþi pentru a ne
cunoaºte dar noi ne rãzboim. Resursele ne sunt suficiente dar
pentru ele noi râvnim.  Uciderea unui suflet nevinovat este echi-
valent cu uciderea întregii omeniri, acesta este adevarul pe care
Coranul l-a subliniat, însã crima este foarte rãspânditã. Unde se
regãsesc musulmani care comit crime în numele religiei, în care
capitol din Coran?!”, se întreabã Nerdin Bari.

Naim Belgim, preºedintele Uniunii Democrate Tãtare:
„Turcia nu poate vinde petrol
lumii, dar ISIS totuºi vinde fãrã
nici un fel de problemã... ”

Naim Belgim este cunoscut ca un reprezentantant al musul-
manilor din România care spune lucrurilor pe nume. Acesta ºi-a
arãtat ieri, nemulþumirea vizavi de modul în care sunt reflectate
evenimentele în presã. Prin faptul cã solidaritatea se aratã doar
faþã de anumite þãri, deºi atacuri teroriste au loc ºi în alte state,
mult mai mari ºi cu mult mai multe victime. „În Turcia în “capitala
Europei Istanbul” are loc un atentat cu o grãmadã de morþi.
Musulmani care omoarã musulmani? Sau creºtini teroriºti care
omoarã musulmani nevinovaþi? În cel mai mare oraº al Europei -
Istanbul - mor oameni ºi nimeni nu zice nimic pe nici un post TV
din România. Într-un stat în Europa are loc un atentat cu mai
putini morþi decât în Turcia dar non stop la tv, la talk show-uri se
vorbeºte despre teroriºti islamiºti. 

Poþ sã te minþi cât vrei tu care gândeºti aºa, dar pânã nu
înþelegem cu adevãrat sistemul de opresiune, lipsire de libertate
ºi de creere de conflicte al marilor puteri, noi toþi dar cel mai
important tu eºti în pericol sã fii victima acestor nesatui...”, sus-
þine Naim Belgim.

„Despre ce vorbim noi aici?”
Preºedintele UDT îºi pune niºte întrebãri vizavi de ISIS ºi

Turcia, pe pagian sa de facebook. „Turcia nu poate vinde petrol
lumii, dar ISIS totuºi vinde fãrã nici un fel de problemã.  Un stat
creat cu 5000 de oameni are structurã, logisticã, conturi în Israel,
SUA Europa etc ºi nimeni nu poate sã-i opreascã. În loc sã îi
dãm jos pe cei care ne conduc ºi care vor sã ne ia ºi ultima
fãrâmã de libertate noi “urlãm” ca din gurã de javre cã ar trebui
sã facem percheziþii sa oprim orice grup mai mare de trei persoa-
ne etc etc. Despre ce vorbim noi aici? Noi ºtim ce se întâmplã, ºi
voi ºtiþi dacã analizaþi informaþiile dar e mai simplu sã dãm vina
pe “islamiºti”....”.



10 / cuvântul libertãþii joi, 24 martie 2016culturãculturãculturãculturãculturã

Micii jurnaliºti au luat loc di-
rect pe scenã ºi au pus întrebãri
actorilor Geo Dinescu, Mugur
Prisãcaru ºi Marin Fagu, cei care
joacã în piesa „Poveste despre
Hansel ºi Gretel”, dar ºi tuturor
reprezentanþilor presei. Întrebã-
rile copiilor, care au fãcut pasul
din sala de spectacole ºi se pre-
gãtesc acum sã devinã viitorii
cronicari de teatru, nu au fost
deloc uºoare ºi i-au pus pe toþi
în încurcãturã. Aºa cum îi stã
bine unui jurnalist, gazetarii au
fost extrem de curioºi sã afle atât
lucruri din culise: dacã li s-a în-
tâmplat vreodatã actorilor sã li se
strice recuzita, dacã le-au mai
cãzut decorurile sau dacã au avut

Atunci când  au zburat la o adâncime
de -140m, reuºind sã evolueze de aceas-
tã datã în aceeaºi salinã dar în Sala Uni-
rea la o adâncime de -208m, cu o distan-
þã de zbor neîntrerupt de aproximativ 4
km, ocazie cu care cei doi piloþi au zbu-
rat simultan. Aceasta este a doua reuºitã
de zbor a celor doi piloþi în spaþiu închis,
unicã în lume, unde durata zborului a fost
de aproximativ 12 minute. Precedentul
record mondial al celor doi a fost înscris
în Cartea Recordurilor “ World Record
Academy “ din Statele Unite ale Americii,
urmând, sperãm, o reomologare.

Din partea Asociaþiei „Învaþã sã În-
veþi” ºi-au dar concursul preºedinta Va-
leria Tivdã ºi Liviu Tãtaru, pilotul Ionuþ
Riteº este antrenorul Secþiei de Motopa-
rapanta a CS Universitatea de Vest din
Timiºoara, pilotul Adrian Buzan a repre-
zentat Asociaþia Spoariva Phoenix Club
89. „ Iar directori Alexandru Duca, Cos-
min Marinescu ºi Costin Nicolescu din
partea SC Salrom SA, au facut ca toatã
aceastã aventurã sã fie posibilã...” a mai
spus Ionuþ Ritiº, preºedintele “Centrului
de Strategii Aplicate”.

MARGA BULUGEAN

Asociatia “Învaþã sã Înveþi” ºi “Centrul de Strategii Aplicate” în partene-
riat cu SC Salrom SA au organizat marþi, 22 martie 2016, în Mina Unirea din
staþiunea Slanic Prahova evenimentul “Zbor în adâncuri”. Prin acest eveni-
ment, maeºtrii ai sportului Ionuþ Riteº ºi Adrian Buzan, piloþi de paramotor,

ºi-au doborât propriul record mondial de Cartea Recordurilor de zbor cu
motoparapanta în Salina Slanic Prahova, Sala Mihai, stabilit în 2009.

Ieri, în cadrul sãptãmânii dedicate
Teatrului, a avut loc o conferinþã ine-
ditã susþinutã de copiii de la atelierul
„Gazetarul de teatru”, atelier al Te-
atrului de Copii ºi Tineret „Colibri”.
„Poveste despre Hensel ºi Gretel”

este însã surpriza cu care actorii-pã-
puºari îi aºteaptã pe toþi în sala de
spectacol, fie cã sunt copii, tineri ºi
bunici. ªi nu este un cliºeu! Pentru a
vã convinge, nu pierdeþi premiera de
sâmbãtã seara.

emoþii când au urcat pe scenã.
Actorii-pãpuºari au fost chestio-
naþi ºi la modul mult mai serios,
copiii fiind interesaþi sã afle de
ce au ales sã facã teatru pentru
copii, ºi nu teatru tematic. Rãs-
punsul actorilor a fost extrem de
frumos. „Pentru cã voi, spre de-
osebire de publicul matur, sun-
teþi sinceri. ªi, în plus, mã în-
carc de energie ºi de optimism
ori de câte ori vã vãd în sala de
spectacole”, a mãrturisit actriþa
Geo Dinescu.

Micii gazetari s-au adresat ºi
jurnaliºtilor din salã, întrebându-i
cum a fost prima lor conferinþã
de presã, dacã îi ceartã ºeful ºi
care a fost cel mai important mo-

ment din cariera lor.
Nici managerul Adriana Teo-

dorescu, care s-a aflat ºi ea în
mijlocul lor, nu a fost iertat de
tirul întrebãrilor, copiii fiind in-
teresaþi sã ºtie dacã este scump
teatrul. Au primit un alt rãspuns
frumos, managerul de la Colibri
spunându-le cã, în general, cul-
tura este costisitoare, dar foar-
te importantã, deoarece este lu-
crul care ne diferenþiazã ca fiin-
þe umane.

O premierã
de neratat

Dar cea mai frumoasã supri-
zã le este pregãtitã copiilor pen-

tru seara de sâmbãtã, când, de
la ora 18.00, va avea loc pre-
miera piesei „Poveste despre
Hensel ºi Gretel”, un spectaco-
lul care se anunþã a fi unul mi-
nunat. Fãrã sã dezvãluie prea
mult pentru a le lãsa copiilor plã-
cerea sã descopere, Adriana Te-
odorescu a povestit cã subiec-
tul porneºte de la finalul poveº-
tii clasice.

„Povestea spectacolului este
puþin rãsturnatã, noi ne întrebãm
dupã ce se terminã povestea cla-
sicã, fie cã o citim sau o vedem
montatã în cheie clasicã: s-au
întors copiii acasã, s-au regãsit
cu tatãl ºi apoi ce se întâmplã?
Noi am mers puþin mai departe
ºi scenariul astfel e construit –
proporþie foarte mare este me-
ritul lui Mugur Prisãcaru. O sã
îi vedem pe Hensel ºi Gretel dupã
ce se terminã povestea din car-
te, aºa începe spectacolul. Nu o
sã vã dezvãluim acum, asta ar
însemnsa sã vã dezvãluim sur-
priza ºi mirarea pe care trebuie
sã le descoperiþi în timpul spec-
tacolului, stând în salã”, a mãr-
turisit Adriana Teodorescu.

 Piesa este pusã în scemã în
stilul steampunk, despre care s-
a spus cã este un stil vizual care

se potriveºte cu povestea, fiind
foarte atractiv ºi foarte îndrãgit
de tineri.

„Este o poveste despre fami-
lie, despre ceea ce se întâmplã
azi, ce se poate întâmpla ºi azi
cu o familie. Este o poveste de-
spre dulciuri, cât sunt de bune
sau nu ºi ce capcane pot sã as-
cundã ele. Povestea are mai mul-
te straturi de moralã, dar vizual
este steampunk ºi pentru cã
vrem sã aducem din ce în ce mai
mulþi tineri la teatru, e un dezi-
derat al nostru – sã vinã tinerii
la teatru. Teatrul de pãpuºi este
pentru toate vârsele, este mixt,
este cu costume, cu mãºti, cu
actori la vedere, cu luminã, cu
decor, cu de toate”, a subliniat
Adriana Teodorescu.

Sãptãmâna teatrului va conti-
nua la Colibri. În aceste zile, cei
care vor trece pragul teatrului
vor admira expoziþia de pãpuºi,
confecþionate cu 15-30 de ani în
urmã, de maestrul Eustaþiu Gre-
gorian. Vã îndemnãm ºi noi sã
vizitaþi aceastã minunatã expo-
ziþie, în care cele mai frumoase
ºi îndrãgite pãpuºi vã aºteaptã
cuminþi de parcã v-ar invita sã
le cunoaºteþi.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Piramida

Se difuzeazã la HBO ºi HBO HD,
ora 22:50

O echipã de arheologi ame-
ricani dezgroapã o piramidã
veche, îngropatã adânc sub
deºertul egiptean. În timp ce
aprofundeazã cercetãrile, ei
se pierd în infinitele cata-
combe întunecate, rãmâ-
nând fãrã speranþã. Cãutând
o cale de ieºire, realizeazã
cã nu sunt doar blocaþi, dar
sunt bântuiþi ºi vânaþi de
spirite.

Karate Kid II

Se difuzeazã la PRO Cinema,
ora 18:15

Incurajaþi de fulminantul
succes înregistrat cu filmul
“Karate Kid”, vedetele ºi regi-
zorul au decis sã continue
aventurile celor doi prieteni,
Daniel ºi maestrul sãu Miyagi.
Tânãrul îºi însoþeºte mentorul
în Japonia, la Okinawa, cãlãto-
rie care are pentru ei semnifi-
caþii diferite Miyagi are ºansa
sã îºi mai vadã o datã tatãl, pe
moarte, sã reinnoade idila cu
Yukie, iubita din copilãrie...

Un caz de crimã

Se difuzeazã la Antena 1, ora  01:00

Jack Hammett este un tânãr
avocat al apãrãrii agresiv,
care urcã uºor pe scara
ierarhicã a corporaþiei în care
e angajat. În tribunal e cu-
noscut cã poate sã câºtige
cazuri aparent fãrã nicio
ºansã. Când unul dintre
avocaþii corporaþiei este
ucis, iar soþia acestuia e
învinuitã, Hammett este de-
semnat avocatul apãrãrii...

JOI - 24 martie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Starea naþiei
09:50 Opinii fiscale
10:00 Tot ce conteazã
11:00 Viaþa dublã a lui Eddie

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

parlamentare
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:50 Sãptãmâna generozitãþii
17:00 Interes general
18:00 Lozul cel mare
18:30 În culisele energiei
19:00 Mediatorii
19:45 Sport
19:57 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:10 Între bine ºi rãu
22:25 Starea zilei
22:30 Starea naþiei
23:25 Sãptãmâna generozitãþii
23:35 Maladii
2012, SUA, Dramã
01:15 Vorbeºte corect!
01:20 În culisele energiei
01:50 Sport
02:00 Telejurnal
02:50 Vorbeºte corect!
02:55 Interes general
03:45 Mediatorii

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

Adrian Cioroianu
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 Fotbal . Meci amical:

Armenia-Belarus
19:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 Poveste dupã poveste
21:00 Arte , carte ºi capricii
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 În umbra legii
2005, Canada, Crimã
23:20 5 minute de ºtiinþã
23:30 Interviurile Festivalului

Internaþional George Enescu
00:30 Naturã ºi sãnãtate
01:00 A doua emigrare
01:30 Arte , carte ºi capricii

TVR 2

08:00 Clopoþica ºi Zâna Pirat
09:20 Crãciunul în Conway
11:00 Comoara
12:30 Filme ºi vedete
13:05 Eu sunt Sam
15:15 Houdini
18:15 Marea aventurã Lego
20:00 Ganduri criminale: cazul

canibalului
21:25 Nicio faptã bunã
22:50 Piramida
00:20 ...ªi ne izbãveºte de Cel

Rãu...
02:15 Cinci ani
03:50 Sunset Park
05:30 Pe platourile de filmare
06:00 Nu eºti tu

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 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30  Atletico Textila
2016, România, Comedie
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 Lista neagrã
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Mister, Thriller
00:00 Spitalul de demenþã
2012, România, Comedie
01:00 ªtirile Pro Tv (R)
02:15 Vorbeºte lumea (R)
04:00 La Mãruþã (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

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

07:45 La Mãruþã (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Karate Kid (R)
14:15 Privind în urmã (R)
16:00 La bloc
18:15 Karate Kid II
20:30 Ingrata
22:45 Onoare pãtatã
01:00 Ingrata (R)
03:00 Cine A.M.
06:00 I s-a intamplat lui Jane

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 Next Star
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Un caz de crimã
1993, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
03:00 Observator (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

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

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Îmblânzirea scorpiei (R)
08:45 Focus din inima României

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

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

bine
20:15 Cronica cârcotaºilor
21:00 Ramân cu tine
1982, România
23:00 La TV
2015, Comedie
23:45 Focus din inima României
00:15 Focus Magazin
01:00 Mama mea gãteºte mai

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

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 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
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Ploaiejoi, 24 martie - max: 11°C - min: 4°C

$
1 EURO ........................... 4,4641 ............. 44641
1 lirã sterlinã................................5,6551....................56551

1 dolar SUA.......................3,9876........39876
1 g AUR (preþ în lei)........158,2224.....1582224

Cursul pieþei valutare din 24 martie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!
CONVOCATOR al Adunãrii Generale Extraordi-

nare a Acþionarilor Societãþii CLÃDIREA  PROIECT S.A.
cu sediul în Craiova, str. Ion  Maiorescu, nr. 4, demisol,
cam. D1, jud. Dolj CUI 2291704, înmatriculatã sub nr.
J16/130/1991. Administratorul Unic al societãþii CLÃDI-
REA PROIECT S.A., (“Societatea”), convoacã Aduna-
rea Generalã Extraordinarã a Acþionarilor, la data de
25.04.2016, ora 11.30, la sediul Societãþii din Craiova,
str. Ion  Maiorescu, nr. 4, demisol, cam. D1, jud. Dolj la
care sunt îndreptãþiþi sã participe toþi acþionarii Socie-
tãþii înregistraþi în Registrul Acþionarilor al societãþii
CLÃDIREA PROIECT S.A.  la sfârºitul zilei de 24.03.2016
(data de referinþã), având urmãtoarea: ORDINE DE ZI 1.
Ratificarea mandatului administratorului unic, dl. CIU-
CIU ION-CONSTANTIN, în ceea ce priveºte semnarea,
în numele ºi pentru Societate a Actului Adiþional nr. 17
din data de 08.03.2016, la Contractul de Facilitate de
Credit nr. 08453 din 06.08.2008 cu toate modificãrile ºi
completãrile ulterioare, încheiat cu ING BANK NV AM-
STERDAM, Sucursala Bucureºti ( “Banca”). 2. Ratifi-
carea mandatului administratorului unic, dl. CIUCIU
ION-CONSTANTIN, în ceea ce priveste semnarea, în
numele ºi pentru Societate a Actului Adiþional nr. 1 din
data de 08.03.2016, la Contractul de Ipoteca Mobiliarã
asupra conturilor bancare nr. 08453/G2 din 29.09.2015
încheiat cu ING BANK NV AMSTERDAM, Sucursala
Bucureºti ( “Banca”). 3. Ratificarea mandatului admi-
nistratorului unic, dl. CIUCIU ION-CONSTANTIN, în ceea
ce priveºte semnarea, în numele ºi pentru Societate a
Actului Adiþional nr. 12 din data de 08.03.2016, la Con-
tractul de Facilitate de Credit nr. 08453/09 din 25.11.2009
cu toate modificãrile ºi completãrile ulterioare, înche-
iat cu ING BANK NV AMSTERDAM, Sucursala Bucu-
reºti ( “Banca”). 4. Ratificarea mandatului administra-
torului unic, dl. CIUCIU ION-CONSTANTIN, în ceea ce
priveste semnarea, în numele ºi pentru Societate a
Actului Adiþional nr. 1 din data de 08.03.2016, la Con-
tractul de Ipotecã Mobiliarã asupra conturilor banca-
re nr. 12084/G15 din 29.09.2015 încheiat cu ING BANK
NV AMSTERDAM, Sucursala Bucureºti ( “Banca”). 5.
Ratificarea mandatului administratorului unic, dl. CIU-
CIU ION-CONSTANTIN, în ceea ce priveºte semnarea,
în numele ºi pentru Societate a Actului Adiþional nr. 6
din data de 08.03.2016, la Contractul de Facilitate de
Credit nr. 12084 din 23.02.2012 cu toate modificãrile ºi
completãrile ulterioare, încheiat cu ING BANK NV AM-
STERDAM, Sucursala Bucureºti ( “Banca”). 6. Ratifi-
carea mandatului administratorului unic, dl. CIUCIU
ION-CONSTANTIN, în ceea ce priveste semnarea, în
numele ºi pentru Societate a Actului Adiþional nr. 7 din
data de 08.03.2016, la Contractul de Ipoteca Mobiliarã
nr. 12084/G9 din 23.02.2012 cu toate modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, încheiat cu ING BANK NV AMSTER-
DAM, Sucursala Bucureºti ( “Banca”). 7. Imputernici-
rea dlui DOBRE CRISTIAN sã reprezinte societatea în
relaþia cu ING BANK NV AMSTERDAM, Sucursala Bu-
cureºti ºi sã semneze în numele ºi pentru societate
actele adiþionale la contractele de facilitate de credit
ce se vor perfectata între ING BANK NV AMSTERDAM,
Sucursala Bucureºti ºi societate, indiferent de conþi-
nutul acestora ºi indiferent de valoarea sumelor men-
þionate în actele respective, semnãtura sa fiind pe de-
plin opozabilã societãþii. In caz de neîntrunire a cvoru-
mului la data convocãrii, se reconvoacã Adunarea
Generalã  Extraordinarã în aceleaºi condiþii cu aceeaºi
ordine de zi pentru data de 26.04.2016, ora 11.30, la
sediul Societãþii. Acþionarii pot participa la ºedinþa Adu-
nãrii Generale Extraordinare personal sau prin repre-
zentanþi, în baza unei procuri speciale, conform dispo-
ziþiilor legale, modelul procurii putând fi disponibil la
sediul societãþii mai sus indicat. Un exemplar original
al procurii de reprezentare se depune la sediul socie-
tãþþii, cel târziu cu 48 de ore înainte de adunare. Admi-
nistratorul Unic al Societãþii CLÃDIREA PROIECT S.A.
CIUCIU ION-CONSTANTIN.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
CONVOCATOR Al Adunãrii Generale Extraor-

dinare a Acþionarilor Societãþii comerciale IDP  PRO-
IECT S.A. cu sediul in Craiova, str. Ion  Maiorescu, nr.
4, demisol, cam. D7, jud. Dolj. CUI RO 30454254, înma-
triculatã sub nr. J16/1137/2012. Administratorul Unic
al  soc.  IDP PROIECT S.A., (“Societatea”), convoacã
Adunarea Generalã extraordinarã a Acþionarilor, la
data de  25.04.2016, ora 10.30, la sediul Societãþii din
Craiova, str. Ion  Maiorescu, nr. 4, demisol, cam. D7,
jud. Dolj, la care sunt îndreptãþiþi sã participe toþi ac-
þionarii Societãþii înregistraþi în Registrul Acþionarilor
al S.C. IDP PROIECT S.A. la sfârºitul zilei de 24.03.2016
(data de referinþã), având urmãtoarea: ORDINE DE ZI
1. Ratificarea mandatului dlui DOBRE CRISTIAN în
ceea ce priveste semnarea, în numele ºi pentru So-
cietate a Actului Adiþional nr. 17 din data de 08.03.2016,
la Contractul de Facilitate de Credit nr. 08453 din
06.08.2008 cu toate modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, încheiat cu ING BANK NV AMSTERDAM, Su-
cursala Bucureºti ( “Banca”). 2. Ratificarea mandatu-
lui dlui DOBRE CRISTIAN în ceea ce priveºte semna-
rea, în numele ºi pentru Societate a Actului Adiþional
nr. 1 din data de 08.03.2016, la Contractul de Ipotecã
Mobiliarã asupra conturilor bancare nr. 08453/G2 din
29.09.2015 încheiat cu ING BANK NV AMSTERDAM,
Sucursala Bucureºti ( “Banca”). 3. Ratificarea man-
datului dlui DOBRE CRISTIAN în ceea ce priveºte sem-
narea, în numele ºi pentru Societate a Actului Adiþio-
nal nr. 12 din data de 08.03.2016, la Contractul de Fa-
cilitate de Credit nr. 08453/09 din 25.11.2009 cu toate
modificãrile ºi completãrile ulterioare, încheiat cu ING
BANK NV AMSTERDAM, Sucursala Bucureºti ( “Ban-
ca”). 4. Ratificarea mandatului dlui DOBRE CRISTIAN
în ceea ce priveste semnarea, în numele ºi pentru
Societate a Actului Adiþional nr. 1 din data de
08.03.2016, la Contractul de Ipotecã Mobiliarã asu-
pra conturilor bancare nr. 12084/G15 din 29.09.2015
încheiat cu ING BANK NV AMSTERDAM, Sucursala
Bucureºti ( “Banca”). 5. Ratificarea mandatului dlui
DOBRE CRISTIAN în ceea ce priveºte semnarea, în
numele ºi pentru Societate a Actului Adiþional nr. 6
din data de 08.03.2016, la Contractul de Facilitate de
Credit nr. 12084 din 23.02.2012 cu toate modificãrile
ºi completãrile ulterioare, încheiat cu ING BANK NV
AMSTERDAM, Sucursala Bucureºti ( “Banca”). 6. Ra-
tificarea mandatului dlui DOBRE CRISTIAN în ceea ce
priveºte semnarea, în numele ºi pentru Societate a
Actului Adiþional nr. 7 din data de 08.03.2016, la Con-
tractul de Ipotecã Mobiliarã nr. 12084/G9 din
23.02.2012 cu toate modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, încheiat cu ING BANK NV AMSTERDAM, Su-
cursala Bucureºti ( “Banca”). 7. Imputernicirea dlui
DOBRE CRISTIAN sã reprezinte societatea în relaþia
cu ING BANK NV AMSTERDAM, Sucursala Bucureºti
ºi sã semneze în numele ºi pentru societate actele
adiþionale la contractele de facilitate de credit ce se
vor perfectata între ING BANK NV AMSTERDAM, Su-
cursala Bucureºti ºi societate, indiferent de continu-
tul acestora ºi indiferent de valoarea sumelor menþi-
onate în actele respective, semnatura sa fiind pe de-
plin opozabilã societãþii. In caz de neîntrunire a cvo-
rumului la data convocãrii, se reconvoacã Adunarea
Generalã  Extraordinarã în aceleaºi condiþii cu ace-
eaºi ordine de zi pentru data de 26.04.2016, ora 10.30,
la sediul Societãþii. Acþionarii pot participa la ºedinþa
Adunãrii Generale extraordinare personal sau prin
reprezentanþi, în baza unei procuri speciale, conform
dispoziþiilor legale, modelul procurii putand fi dispo-
nibil la sediul societãþii mai sus indicat. Un exemplar
original al procurii de reprezentare se depune la se-
diul societãþii, cel târziu cu 48 de ore înainte de adu-
nare. Administratorul Unic al Societãþii IDP PROIECT
S.A. TOADER GABRIEL.

DIRECÞIA Sanitarã Veterinarã ºi pentru Si-
guranþa Alimentelor Dolj organizeazã în data de
18.04.2016, ora 11.00 (susþinerea probei scrise) ºi
22.04.2016, ora 09.30 (susþinerea interviului), con-
curs pentru ocuparea urmãtoarelor posturi con-
tractuale, pe perioada determinatã vacante (pânã
la data de 31.12.2016): Ordinul Preºedintelui AN-
SVSA nr.64/2007: -medic veterinar, grad profesio-
nal I- 7 posturi. Poate ocupa un post vacant per-
soana care îndeplineºte condiþiile prevãzute de
art.3 lit. a)- g) din Regulamentul-cadru privind sta-
bilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzator func-
þiilor contractuale ºi a criteriilor de promovare în
grad sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plã-
tit din fonduri publice, aprobat prin Hotãrârea Gu-
vernului nr.286/2011 ºi Ordinul nr.168 din 2 decem-
brie 2015 pentru aprobarea Normelor privind ocu-
parea prin concurs ori prin examen a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzãtor func-
þiilor contractuale existente la nivelul Autoritãþii
Naþionale Sanitare Veterinare ºi pentru Siguranþa
Alimentelor ºi al unitãþilor din subordinea aceste-
ia. Termenul limitã pentru depunerea dosarelor:
06.04.2016, ora 16.30. Dosarele se vor depune la
secretariatul Direcþiei Sanitare Veterinare ºi pen-
tru Siguranþa Alimentelor Dolj. Condiþii specifice
pentru ocuparea posturilor de medic veterinar, gra-
dul profesional I: -studii universitare de licenþã
absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare
de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã
sau echivalentã, în domeniul medicinã veterinarã,
specializarea medicinã veterinarã; -vechime în spe-
cialitatea studiilor absolvite- 7 ani; -experienþã în
domeniul controlului oficial în unitãþile sanitar-ve-
terinare care produc, prelucreazã, depoziteazã ºi/
sau distribuie alimente de origine animalã. Infor-
maþii suplimentare privind bibliografia ºi actele ne-
cesare in vederea participarii la concurs se vor so-
licita de la sediul Direcþiei Sanitare Veterinare ºi
pentru Siguranþa Alimentelor Dolj, str.Fântâna Po-
pova, nr.30, telefon 0251/428.791, interior 115.

C.N.T.E.E. “Transelectrica” S.A., Bucureºti –
Sucursala de Transport Craiova, cu sediul în mun.
Craiova, str. Brestei nr. 5, jud. Dolj scoate la con-
curs 1 post vacant de “ajutor ºef turã staþie electri-
cã” (duratã nedeterminatã)  la  Staþia  220 kV Tr. Se-
verin Est – Centrul Exploatare Tr. Severin. Relaþii
suplimentare se pot obþine la numerele de telefon
0251/307115, 0251/307117.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!
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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.

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.

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ anun-
þã publicul interesat asupra depunerii so-
licitãrii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul ”ELIMINARE ZONA
CARE PREZINTÃ RISC DE ALUNECA-
RE A BENZII CAROSABILE, CUPRIN-
SÃ ÎNTRE  KM 33+200-33+500,  LA OB-
IECTIVUL DE INVESTIÞII DJ 643A,
LIM. JUD. OLT – PICÃTURILE –
MURGAªI – GAIA – BUªTENI – BA-
LOTA DE JOS – BALOTA DE SUS –
VELEªTI”, propus a fi amplasat în comu-
na Murgaºi, satele: Buºteni, Balota de Jos.

Informaþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr.1 ºi la sediul Consiliului Jude-
þean Dolj, Calea Unirii nr. 19 în zilele de
luni pânã joi, între orele 8,00 – 16,00 ºi
vineri între orele 8,00 -14,00.

Observaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, Craiova, str. Petru Rareº
nr. 1, fax 0251/419035, e-mail: office@ap-
mdj.anpm.ro.

CERERI SERVICIU
Pensionar serios asi-
gur pazã locuinþã con-
tra cazare indiferent
localitatea. Telefon:
0748/313.683.
Ionescu Nicolae doresc
sã fiu angajat la un pa-
tron cu maºina proprie,
marca Espero. Telefon:
0760/084.961.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Bucu-
reºti, ªoseaua Panduri
(vis-a -vis de Spitalul
Clinic Panduri) Telefon:
0741/072.812.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere - parter Nicolae Ti-
tulescu, preþ 200.000 lei.
Telefon: 0744/581.777.
Vând apartament 2
camere decomandate,
microcentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10
- Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.

Amaradiei 2 camere
decomandate etaj 1.
Telefon: 0763/857.756.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4
camere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3
camere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + dependinþe, apã
curentã, canalizare la
poartã, teren 4300 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile su-
perîmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Vând casã 2 camere,
bucãtãrie, hol, toate
utilitãþile, 400 mp teren,
str. Râului nr. 162. Te-
lefon: 0760/958.921;
0737/128.396.
Casã bãtrânescã (ne-
locuibilã) sat Dobromi-
ra, 3700 mp. 25000 lei,
negociabil Telefon:
0744/648.927; 0741/
197.391.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.

Vând casã comuna Pe-
riºor,  cadastru, teren
2000 mp, fântânã în cur-
te, vie, pomi fructiferi +
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. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/418.864.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând – sau schimb te-
ren intravilan 4300 mp
la 10 km de Craiova,
cadastru fãcut. Tele-
fon: 0727/884.205.
VÂND teren împrejmuit
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 ªim-
nicu de Jos la DJ –
cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua Naþi-
onalã Craiova- Bechet,
localitatea Secui. Preþ
convenabil. 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 uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare
roºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi.
Telefon: 0744/780.550.

STRÃINE
Vând auto Volkswa-
gen Golf 4 din 2002,
înmatriculat în Româ-
nia, benzinã. Detalii la
telefon: 0768/954.944.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar- de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; - An
fabricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airba-
guri; - Geamuri Electri-
ce; Inchidere centrali-
zata; ABS; Servodirec-
tie; 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.
Vân combinã JOHN
DEERE-730. Telefon
0772/096.357.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat armã de
vânãtoare. Telefon:
0721/ 995.405.
Vând fotolii vechi în
stare bunã, aparat de
radio cu Pickup, timbre
(clasoare). Telefon:
0729/684.222.
Vând covor persan
2200/1800 bine între-
þinut- 80 lei, cruce mar-
murã scrisã 1200/400/
100- 80 lei, sãpun de
casã 5 lei kg, televizor
color Grunding cu tele-
comandã- 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 24 martie 2016

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

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

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

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

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

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

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

Telefon: 0766/581.157.

Vând radio MPT Sony
4x45w, USB, telecom-
andã, în garanþie. Te-
lefon: 0723/984.309.
Vând maºinã de gogoºi
ineluº, chiuvetã inox
dublã pentru Restau-
rant sau Cofetãrie tãie-
tor mezeluri, plitã fast
food, mese inox. Tele-
fon: 0760/958.921;
0737/128.396.
Vând TV color D- 102
cm, cãrucior handica-
pat, pat mecanic, sche-
lã construcþii, sobã cã-
rãmidã completã, poli-
zor 2500W. Telefon:
0768/083.789.
Vând 8 jaluzele metali-
ce (4 gri ºi 4 albe). Te-
lefon: 0251/452.233.
Vând 1 loc de veci Ci-
mitir Lascãr Catargiu -
Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând COMBINÃ CP.12
ºi LADA 1025 (eventual
subansamble). Tele-
fon: 0730/304.591.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã de cusut
Ileana, maºinã Singer,
casã de marcat Sam-
sung pentru firme. Te-
lefon: 0727/884.205.

Vând robot (PLANETA-
RIA) 3 funcþii marcã
germanã, hainã de pie-
le de cãprioarã nouã
lungã ºi Mouline  pen-
tru cusut goblen. Tele-
fon: 0752/236.667.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pantofi
militari noi piele negru,
piese Dacia noi, calcu-
lator instruire copii prin
televozor, telefon Ebo-
da sigilat, piei bovinã
ºi oaie vopsite. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând loc de veci Sineas-
ca douã gropi suprapu-
se, bocanci din piele
mãrimea 43 îmblãniþi.
Telefon: 0771/385.734.
Vând douã cuþite de ghi-
lotinã noi-1,15ml preþ 100
lei. Telefon: 0351/
808.490 dupã ora 16.00.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu  20
litri noi, reductor oxigen
sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoare
gaz sobã D 600.  Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Telefon:
0351/459.314.

Vând bicicletã copiii cu
3 roþi - 60 lei negociabil,
cãruþ copil sport - 50 lei.
Telefon: 0351/181.202.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj
5 litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de trico-
tat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor co-
lor Philips 100 lei, bici-
cletã copii 50 lei, 2 gropi
fãcute Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.

Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Telefon:
0770/687.430.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament 3
camere, mobilat, cu
centralã, zona A Ciu-
percã. Preþ negociabil.
Telefon: 0251/510.581.
Închiriez camere la
casã (zona Brestei).
Telefon 0762/484.755;
0351/464.628.
Închiriez apartament 3
camere mobilat cu cen-
tralã, zona A, Ciupercã,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/510.581.

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

SOMAÞII
Reclamantul posesor
Lupuleþ Ovidiu, domi-
ciliat în Craiova, str.Ca-
lea Bucureºti, nr.303,
jud.Dolj, invocã în do-
sarul 41520/215/2014
al Judecãtoriei Craio-
va, dobândirea pro-
prietãþii prin uzucapiu-
ne asupra imobilului
compus din teren în
suprafaþã de 1.074
mp, situat în Craiova,
Str. Aeroportului, nr.
500, judeþul Dolj.

DIVERSE
Achiziþionez cãrþi pen-
tru bibliotecã. Telefon:
0351/449.469 dupã
ora 20,30.
Solicit menajerã curã-
þenie generalã în
apartament, o zi pe
sãptãmânã, vârsta
peste 55 ani. Telefon:
0727/ 226.367.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

PIERDERI
PIERDUT ºtampilã rotun-
dã, fãrã semn distinct,
aparþinând CMI Dr. Aninoiu
Bogdan, CUI: 33783260.
Se declarã nulã.
IONESCU GHEOR-
GHE MARINEL anunþã
publicul interesat asupra
amplasãrii recipient 2750
litri Gaz. Observaþii se
primesc la Agenþia Pro-
tecþia Mediului Dolj.
CONDOLEANÞE
Organizaþia PNL Dolj
îºi exprimã regretul
deplin la stingerea
din viaþã a celui ce a
fost ªTEFAN GAURÃ,
viceprimar al comu-
nei  Gighera. Condo-
leanþe familiei îndo-
liate. Dumnezeu sã-l
odihneascã în liniº-
te ºi pace.
Familiile Adrian Enu-
ca ºi Costel Bazãver-
de anunþã cu profund
regret dispariþia neaº-
teptatã a lui COSTICÃ
FOANÞÃ din Verbi-
cioara ºi sunt alãturi
de familia greu încer-
catã în aceste mo-
mente triste. Dumne-
zeu sã-l odihneascã în
liniºte ºi pace!
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Calificate direct în manºa se-
cundã a turneului Premier Man-
datory de la Miami, dotat cu pre-
mii totale în valoare de 6,8 mili-
oane de dolari, Simona Halep (5
WTA) ºi Monica Niculescu (33
WTA) au aflat, marþi searã, cã se
vor duela în aceastã fazã cu Da-
ria Kasatkina (Rusia, 36 WTA),
respectiv cu Shuai Peng (China,
664 WTA).

Fapt devenit posibil dupã ce
Kasatkina, una dntre cele mai pro-
miþãtoare tinere din circuit (18
ani), a trecut de Kateryna Bonda-
renko (Ucraina, 59 WTA), scor
6-2, 1-6, 6-2, iar Peng, într-o
mare surprizã, de Alison van Uyt-
vanck (Belgia, 63 WTA), scor 6-
3, 7-5.

Dacã Halep, semifinalistã anul
trecut în Florida, nu s-a mai în-
tâlnit pânã în prezent cu Kasatki-
na, Niculescu s-a ciocnit în alte

Halep ºi Niculescu ºi-au aflatHalep ºi Niculescu ºi-au aflatHalep ºi Niculescu ºi-au aflatHalep ºi Niculescu ºi-au aflatHalep ºi Niculescu ºi-au aflat
adversarele din turul doi de la Miamiadversarele din turul doi de la Miamiadversarele din turul doi de la Miamiadversarele din turul doi de la Miamiadversarele din turul doi de la Miami

patre ocazii cu Peng, împãrþindu-
ºi victoriile. ªi, fapt interesant,
toate partidele au avut nevoie de
set decisiv. Monica a câºtigat la
Dubai (2009) ºi Hobart (2013), iar
asiatica la Tashkent (2008) ºi
Roma (2013). Ciocnirea din “Ce-
tatea Eternã” a fost ºi ultima din-
tre cele douã, iar slãtineanca a pier-
dut cu 6-4, 3-6, 2-6.

Ambele confruntãri vor fi de-
searã sau mâine, în direct la Dol-
ce Sport 2.

Altfel, într-un meci din runda
inauguralã, Alexandra Dulgheru
(91 WTA) a fost eliminatã de bie-
lorusa Lesya Tsurenko (46 WTA),
scor 7-6 (5), 3-6, 3-6. Asearã a
luptat pentru un loc în turul doi ºi
Irina Begu (35 WTA), contra ele-
nei Maria Sakkari (131 WTA), ve-
nitã din calificãri.

Încheindu-ne periplul la sim-
plu, dupã ce Patricia Þig (129

WTA) a eºuat în primul tur al ca-
lificãrilor (3-6, 3-6 contra kaza-
hei Yaroslava Shvedova, 71 WTA),
pe tabloul principal n-a ajuns nici
Sorana Cîrstea (147 WTA), care
s-a înclinat în manºa secundã în
faþa vârstnicei italience Frances-
ca Schiavone (35 ani, 105 WTA),
scor 2-6, 4-6. Anterior, Cîrstea
dispusese de 7-5, 7-5 de sportiva
niponã Kurumi Nara (78 WTA).

În proba de dublu, reprezentan-
tele României sunt implicate în trei
partide (turul I, toate astãzi), dupã
cum urmeazã: Raluca Olaru/Lara
Arrubarrena (Spania) – Martina
Hingis/Sania Mirza (Elveþia/India;
liderele mondiale), Monica Nicu-
lescu/Margarita Gasparyan (Ru-
sia) – Monica Puig/Heather Wat-
son (Puerto Rico/Marea Britanie),
Simona Halep/Daniela Hantucho-
va (Slovacia) – Sara Errani/Carla
Suarez Navarro (Italia/Spania).

Principalul punct de atracþie al
etapei cu numãrul 5 din prelimi-
nariile sud-americane pentru CM
din 2018 este reprezentat de re-
venirea la naþionala Uruguayului a
lui Luis Suarez, convocat de Os-
car Washington Tabarez pentru

Rundã marcatã de revenirea
“canibalului” Suarez

Etapa a 5-a
Desearã: Bolivia – Columbia (22:00), Ecuador – Paraguy (23:00).
La noapte: Chile – Argentina (1:30), Peru – Venezuela (4:15).
Mâine-noapte: Brazilia – Uruguay (2:45).
1. Ecuador 12 6. Argentina 5
2. Uruguay 9 7. Columbia 4
3. Brazilia 7 8. Bolivia 3
4. Paraguay 7 9.Peru 3
5. Chile 7 10. Venezuela 0
La CM acced direct primele 4 clasate, în vreme ce locul 5 va susþine

un baraj inter-continental.
“dubla” cu Brazilia (d) ºi Peru (a).

Atacantul a fost suspendat
nouã meciuri la echipa naþiona-
lã ºi patru luni total din fotbal,
dupã ce l-a muºcat pe Giorgio
Chiellini, în partida cu Italia, de
la Cupa Mondialã din 2014, în

faza grupelor.
Astfel, acesta poate fi pe te-

ren la Recife, mâine noapte, în
meciul în care-i va avea ca ad-
versari pe coechipierii sãi de la
Barcelona, Neymar ºi Dani Al-
ves, convocaþi de Dunga la na-
þionala “Selecao”..

Suarez e cel mai bun marca-
tor din istoria reprezentativei
“celeste”, cu 44 de goluri în 89
de partide.

Pânã la jocul menþionat mai
sus, un veritabil derby, desearã ºi
la noapte are loc grosul etapei.
Mãcar la fel de interesantã se
anunþã ºi încleºtarea de la Santia-
go, unde, într-o reeditare a due-
lului pentru trofeu de la ultima

ediþie a Copei America, Chile, tri-
umfãtoare atunci, pe aceeaºi are-
nã, primeºte vizita Argentinei.
Messi ºi compania nu prea mai au
voie sã facã paºi greºiþi, în con-
textul în care au început slab ca-

lificãrile, acumulând doar 5 puncte
din 12 posibile. Un meci aºteptat
va fi ºi cel de la Quito, acolo unde
marea surprizã Ecuador, singura
formaþie cu punctaj maxim, pri-
meºte vizita Paraguayului.

Meciul de pregãtire dintre Bel-
gia ºi Portugalia se va juca, pânã
la urmã, la Leiria (tot în 29 mar-

Amicalul Belgia – Portugalia se va disputa
pânã la urmã, dar pe pãmânt lusitan

tie, 21:45), deºi iniþial acesta fu-
sese anulat, la cererea primãriei
din Bruxelles, dupã atentatele de

marþi din capitala Belgiei, pe mo-
tiv cã nu ar putea fi asiguratã
securitatea suporterilor.

Anunþul a fost fãcut ieri dupã-
amiazã de selecþionerul Marc Wil-
mots, într-o conferinþã de pre-
sã. Forul de la Lisabona va achi-
ta toate cheltuielile legate de de-
plasarea ºi cazarea delegaþiei
Belgiei.

Anterior, Federaþia belgianã de
fotbal anunþase, ieri, prin inter-
mediul unui comunicat de pre-
sã, cã meciul amical Belgia –
Portugalia va fi anulat.

Douã atentate au zguduit,
marþi dimineaþã, Bruxelles-ul. În
acestea ºi-au pierdut viaþa 32 de
persoane, iar peste 230 au fost
rãnite, dintre care câteva zeci
sunt în stare criticã.

DIGI SPORT 1
20:00 – FOTBAL – Liga a II-a:

Rapid Bucureºti – SC Bacãu.
DIGI SPORT 2
17:00 – TENIS (M) – Turneul

de la Miami, în SUA.
DIGI SPORT 3
18:00 – HANDBAL (F) – Liga

Naþionalã: HCM Baia Mare – HCM
Roman / 19:30 – HANDBAL (M)
– Liga Naþionalã: Steaua – CSM
Bucureºti / 21:45 – BASCHET (M)
– Euroliga: Brose Bamberg –
ÞSKA Moscova.

DIGI SPORT 4
17:00 – VOLEI (F) – Divizia

A1: CSM Bucureºti – CSM Târ-
goviºte / 19:00 – BASCHET (M)
– Euroliga: Lokomotiv Kuban
Krasnodar – Steaua Roºie Belgrad
/ 21:00 – VOLEI (F) – Liga Cam-

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

pionilor: Volero Zurich – Vakfbank
Istanbul.

DOLCE SPORT 1
20:00 – FOTBAL – Liga a II-a:

Rapid Bucureºti – SC Bacãu.
DOLCE SPORT 2
19:00 – TENIS (F) – Turneul

de la Miami, în SUA.
EUROSPORT 1
16:30 – CICLISM – Turul Ca-

taluniei, în Spania: etapa a 4-a /
21:00 – SNOOKER – Campiona-
tul Players, la Manchester, în Re-
gatul Unit: etapa a 3-a.

EUROSPORT 2
15:00 – SNOOKER – Campio-

natul Players, la Manchester, în
Regatul Unit: etapa a 3-a.

TVR 2
17:00 – FOTBAL – Meci ami-

cal: Armenia – Belarus.
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Goana dupã puncte necesare
evitãrii retrogradãrii poate aduce
în aceºaºi timp ºi participarea în
cupele europene pentru echipa
care câºtigã play-out-ul. În acest
moment, Universitatea Craiova
ocupã locul 7 în grupa echipelor
implicate în play-out, la egalitate
cu CSMS Iaºi. În condiþiile în
care douã dintre echipele din
play-off nu vor putea evolua în
cupele europene, prima poziþie
din play-out va deveni una de
Europa League. Anul trecut, FC
Botoºani s-a clasat pe locul 8 ºi
a participat în preliminariile Eu-
ropa League, deoarece trei din-
tre echipele care au devansat-o,
Craiova, Petrolul ºi Dinamo, nu
au avut dreptul de a juca în cu-
pele europene. Formaþia lui Mir-
cea Rednic are ºi anul acesta in-
terdicþie de participare în Euro-
pa, deoarece ieºirea din insolven-
þã s-a produs dupã startul cam-
pionatului, iar ocupanta ultimu-
lui loc din play-off, ASA Târgu
Mure’, are datorii ’i va intra în
insolvenþã, deoarece s-au acumu-
lat datorii din momentul în care
Primãria a încetat sã mai finane-
ze echipa, din cauza unei anche-
te DNA. Astfel, alãturi de patru
echipe din play-off, Astra, Stea-
ua, Viitorul ’i Pandurii, în cupele
europene ar putea participa ºi
câºtigãtoarea play-out-ului.

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 IVPlay-out, etapa IVPlay-out, etapa IVPlay-out, etapa IVPlay-out, etapa IV-a-a-a-a-a

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

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-ofPlay-ofPlay-ofPlay-ofPlay-off, etapa IVf, etapa IVf, etapa IVf, etapa IVf, etapa IV-a-a-a-a-a

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 3 1 2 0 4-2 29
4. Dinamo 3 0 3 0 2-2 26
5. Viitorul 3 0 1 2 2-6 24
6. ASA 3 0 1 2 0-3 19

Astãzi, naþionala under 19 a Ro-
mâniei debuteazã la Turul de Elitã
din Austria, care se desfãºoarã în
perioada 24-29 martie. “Tricolo-
rii” fac parte din grupa a treia, gãz-
duitã de Austria, alãturi de þara gaz-
dã, Cehia ºi Slovacia. Pentru a se
califica la turneul final al EURO
2016, care se va disputa în perioa-
da 11-24 iulie în Germania, repre-
zentativa pregãtitã de Andrei Spier
va trebui sã câºtige grupa. Cele
ºapte câ’tigãtoare ale grupelor din
Turul de Elitã vor fi prezente în
ultima fazã a competiiei, alãturi de
Germania, þara organizatoare a
EURO U19. Astãzi, de la ora 12,
România întâlneºte Cehia, apoi
sâmbãtã, de la ora 16.30, joacã îm-
potriva Austriei, pentru ca marþi,
29 martie, de la ora 19, sã evolue-
ze contra Slovaciei. Primele douã
partide se vor disputa pe stadionul
Thermen din Bad Waltersdorf, iar
ultima se va juca pe stadionul SV
Rohrbach din Rohrbach an der
Lafnitz. Delegaþia este condusã de
Aurel Þicleanu, managerul Depar-
tamentului Scouting al Federaþiei
Române de Fotbal, iar din lotul de
18 jucãtori face parte ºi juniorul

Alin Manea, printre tricolorii underAlin Manea, printre tricolorii underAlin Manea, printre tricolorii underAlin Manea, printre tricolorii underAlin Manea, printre tricolorii under
19 care debuteazã azi la T19 care debuteazã azi la T19 care debuteazã azi la T19 care debuteazã azi la T19 care debuteazã azi la Turneul de Elitãurneul de Elitãurneul de Elitãurneul de Elitãurneul de Elitã

Universitãþii Craiova, Alin Manea.
Lotul este compus din: Portari: Ar-
pad Tordai (Viitorul), Cãtãlin Suciu
(Unirea Alba Iulia), Alexandru Vla-
se (Concordia Chiajna II); Fundaºi:
Florentin Pham (Academica Clin-
ceni), Alin Dudea (Rapid CFR Su-
ceava), Denis Ciobotariu (Dinamo-
 II), Marius Chelaru (Metalurgistul
Cugir), Rãzvan Popa (Inter Mila-
no), Dan Panait (Viitorul II), Bog-
dan Niacºu (Alcorcon), Cristian

Manea (Mouscron); Mijlocaºi: Alin
Manea (“U” Craiova II), Dragoº
Cojocaru (Anderlecht Bruxelles),
Patrick Petre (Dinamo II), Alexan-
dru Cicâldãu (Viitorul II), Daniel
Mih (Ardealul Cluj), Robert Vâlcea-
nu (FC Voluntari), Alexandru Stoi-
ca (Dunãrea Cãlãraºi), Daniel Ben-
zar (Academica Clinceni), Dragoº
Nedelcu (Viitorul); Atacanþi: Theo-
dor Botã (Gloria Buzãu), Cristian
Ene (Viitorul II).

Dinamo nu are dreptul de a evolua  în Europa,
iar ASA intrã în insolvenþã, aºa încât ocupanta

locului 7 va juca în cupele europene

Preºedintele Iaºiului, Florin
Prunea, spune cã sunt ºanse mari
ca primele douã locuri din play-
out, sã joace în preliminariile Eu-
ropa League. Conform oficialul
ieºean, dupã ASA Tg. Mureº,
sunt ºanse mari ca ºi un alt club
din play-off sã rãmânã fãrã licen-
þã de cupã europeanã, fãcând re-
ferire la Pandurii Târgu Jiu, care
a rãmas fãrã finanþarea CEO. „Eu
am spus-o mai demult, în mod
normal, locul 7 va juca în cupele
europene ºi sunt ºanse mari ca
ºi locul 8 sã aibã drept de joc în
Europa League. Foarte probabil,
pe lângã ASA Tg. Mureº, un alt
club din play-off va rãmâne fãrã
licenþã pentru cupele europene.
Astfel, douã echipe din play-out
ar putea juca în Europa. În aces-
te condiþii, locul 7 devine o þintã
pentru noi. Trebuie sã strângem
rândurile, sã ne punem pe treaba
ºi sã facem tot posibilul sã în-
cheiem campionatul pe locul 7.
La Iaºi este liniºte din punct de
vedere financiar, nu ne compa-
rãm cu alte echipe. Domnul pri-
mar Chirica ºi-a respectat pro-
misiunea, iar Fundaþia Sportului
Ieºean a virat o sumã de bani în
contul clubului. Suntem la zi cu
salariile ºi cu datoriile la stat. În
momentul de faþã, CSMS are li-
cenþã pentru cupele europene.

Îmi doresc acest lucru, ar fi o
încununare a muncii noastre din
ultimii ani”, a declarat Prunea.

Cârþu e sceptic:
„Dacã se dorea performanþã,

se investea acum un an”
Fostul director tehnic al Univer-

sitãþii Craiova, Sorin Cârþu, nu este
optimist în privinþa intenþiilor de
performanþã ale finanþatorilor clu-
bului din Bãnie, socotind cã un
moment oportun pentru a forþa
participarea în play-off ºi implicit
în cupele europene este în vara tre-
cutã. „Se poate orice în România,

cu aceste probleme, dar nu vãd la
Craiova sã se doreascã perfor-
manþã. Dacã se voia acest lucru,
se investea atunci când era mo-
mentul, echipa chiar putea sã
prindã play-off-ul cu anumite în-
tãriri. Acum lotul este ºi mai slã-
bit” a declarat “Sorinaccio” la di-
gisport. Dacã va termina pe locul
7 ºi va participa în Europa Lea-
gue, Universitatea Craiova ar juca
în preliminarii cel mai probabil la
Severin, iar dacã va trece de aces-
tea va avea de ales între “Cluj Are-
na”, stadionul din Giurgiu ºi “Na-
þional Arena”.

Echipele din Liga I, obligate
sã foloseascã un sub 21 de ani

Comitetul Executiv al Federa-
þiei Române de Fotbal a anunþat,
ieri menþinerea regulii conform
cãreia fiecare dintre echipele din
Liga 1 va trebui din sezonul viitor
sã aibã câte un jucãtor sub 21 de
ani în teren pe toatã durata parti-
delor. Liga Profesionistã de Fot-
bal solicitase anterior eliminarea
acestei prevederi. Echipele din
Liga 1 au susþinut cã nu au fost
notificate din timp în privinþa
acestei intenþii.

Câºtigãtoarea play-out-uluiCâºtigãtoarea play-out-uluiCâºtigãtoarea play-out-uluiCâºtigãtoarea play-out-uluiCâºtigãtoarea play-out-ului
va juca în Europa Leagueva juca în Europa Leagueva juca în Europa Leagueva juca în Europa Leagueva juca în Europa League

Câºtigãtoarea play-out-uluiCâºtigãtoarea play-out-uluiCâºtigãtoarea play-out-uluiCâºtigãtoarea play-out-uluiCâºtigãtoarea play-out-ului
va juca în Europa Leagueva juca în Europa Leagueva juca în Europa Leagueva juca în Europa Leagueva juca în Europa League

Câºtigãtoarea play-out-uluiCâºtigãtoarea play-out-uluiCâºtigãtoarea play-out-uluiCâºtigãtoarea play-out-uluiCâºtigãtoarea play-out-ului
va juca în Europa Leagueva juca în Europa Leagueva juca în Europa Leagueva juca în Europa Leagueva juca în Europa League

Câºtigãtoarea play-out-uluiCâºtigãtoarea play-out-uluiCâºtigãtoarea play-out-uluiCâºtigãtoarea play-out-uluiCâºtigãtoarea play-out-ului
va juca în Europa Leagueva juca în Europa Leagueva juca în Europa Leagueva juca în Europa Leagueva juca în Europa League

Câºtigãtoarea play-out-uluiCâºtigãtoarea play-out-uluiCâºtigãtoarea play-out-uluiCâºtigãtoarea play-out-uluiCâºtigãtoarea play-out-ului
va juca în Europa Leagueva juca în Europa Leagueva juca în Europa Leagueva juca în Europa Leagueva juca în Europa League

Câºtigãtoarea play-out-uluiCâºtigãtoarea play-out-uluiCâºtigãtoarea play-out-uluiCâºtigãtoarea play-out-uluiCâºtigãtoarea play-out-ului
va juca în Europa Leagueva juca în Europa Leagueva juca în Europa Leagueva juca în Europa Leagueva juca în Europa League

Câºtigãtoarea play-out-uluiCâºtigãtoarea play-out-uluiCâºtigãtoarea play-out-uluiCâºtigãtoarea play-out-uluiCâºtigãtoarea play-out-ului
va juca în Europa Leagueva juca în Europa Leagueva juca în Europa Leagueva juca în Europa Leagueva juca în Europa League

Câºtigãtoarea play-out-uluiCâºtigãtoarea play-out-uluiCâºtigãtoarea play-out-uluiCâºtigãtoarea play-out-uluiCâºtigãtoarea play-out-ului
va juca în Europa Leagueva juca în Europa Leagueva juca în Europa Leagueva juca în Europa Leagueva juca în Europa League

Câºtigãtoarea play-out-uluiCâºtigãtoarea play-out-uluiCâºtigãtoarea play-out-uluiCâºtigãtoarea play-out-uluiCâºtigãtoarea play-out-ului
va juca în Europa Leagueva juca în Europa Leagueva juca în Europa Leagueva juca în Europa Leagueva juca în Europa League


