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- Cine va ieºi la alegerile care vin?
Cine minte mai bine, Popescule.
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Clinica Medicalã I a Spitalului Munici-
pal Filantropia a fost inauguratã, ieri, de
primarul Lia Olguþa Vasilescu. Lucrãrile de
reabilitare au fost suportate în totalitate de
la bugetul local ºi s-au ridicat la suma de
622.00 de lei, dintre care 500.000 de lei nu-
mai pentru reparaþii ºi amenajãri interioa-
re. Conducerea spitalului a menþionat cã
unitatea medicalã a fost acreditatã „cu feli-
citãri” de comisia naþionalã, dat fiind fap-
tul cã era cunoscutã ca deficitarã la mai toa-
te capitolele, începând cu infrastructura ºi
terminând cu dotãrile medicale. În curând
vor începe lucrãrile ºi la spitalul munici-
pal ºi sunt veºti bune ºi în privinþa spitalu-
lui regional care va fi construit în apropie-
rea aeroportului.
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Când VivianeCând VivianeCând VivianeCând VivianeCând Viviane
Reding se doreaReding se doreaReding se doreaReding se doreaReding se dorea
indusã în eroare!indusã în eroare!indusã în eroare!indusã în eroare!indusã în eroare!

Se spune, ºi precizarea aparþine jur-
nalistului Bogdan Tiberiu Iacob, de la
site-ul inpolitics.ro, cã onorând cu
prezenþa un simpozion intitulat “Dia-
log cetãþenesc”, organizat în Suedia,
în octombrie 2013, vicepreºedintele de
atunci al Comisiei Europene, comisa-
rul european pe probleme de justiþie ºi
drepturile omului Viviane Reding,
“bunã cunoºtinþã a românilor”, pen-
tru zelul cu care s-a ocupat de scanda-
lul suspendãrii ex-preºedintelui Traian
Bãsescu ºi de conflictul privind CCR
de la Bucureºti, ar fi afirmat: “(...) Vor-
bind de România, vã spun doar cã
aceastã þarã a încercat sã-ºi suprime
Curtea Constituþionalã ºi acolo, din
nou, a trebuit sã dau cu pumnul în
masã, ºi astfel Curtea Constituþiona-
lã a României a supravieþuit”.

Alunecãri de teren
la Breasta ºi Murgaºi

O casã dinO casã dinO casã dinO casã dinO casã din
VVVVVeleºti, aproapeeleºti, aproapeeleºti, aproapeeleºti, aproapeeleºti, aproape
de a fi distrusãde a fi distrusãde a fi distrusãde a fi distrusãde a fi distrusã

Ploile abundente din ultimele zile
au provocat pagube la peste 1.600
de hectare agricole cultivate. Bistreþ,
Cârna ºi Catane sunt cele mai afec-
tate de infiltraþiile ºi revãrsãrile de
apã. Totodatã, în comunele Breasta
ºi Murgaºi s-au petrecut alunecãri
de teren, în zona islazurilor, dar ºi la
câteva zeci de metri de casa unei fa-
milii din Veleºti. Cantitãþile de preci-
pitaþii cãzute au fost, ieri, cuprinse
între 14,2 l/mp la Pieleºti ºi 23,4 l/mp
la Craiova. În comuna Scaieºti au fost
semnalate revãrsãri din pârâul Arge-
toaia, ce au provocat calamitarea a
peste 170 ha de teren agricol.
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UNPR îºi alege noul lider,
dupã ce DNA i-a scos din joc
pe preºedinþii Oprea ºi Onþanu
Liderii UNPR se reunesc astãzi în ca-

drul Conferinþei Naþionale a partidului
pentru a-ºi alege noul lider. Pentru aceas-
tã funcþie ºi-au depus candidaturile de-
putatul Valeriu Steriu, senatorul Ioan Io-
vescu ºi senatorul Iulian Cristache. Cele
mai mari ºanse le are Valeriu Steriu, cel
recomandat de fostul lider Gabriel Oprea
sã-i asigure succesiunea. ‘’Pentru viito-
rul preºedinte al partidului, opþiunea mea
este Valeriu Steriu, un om al cãrui profesi-
onalism este recunoscut de toate parti-
dele ºi un lider cu potenþial deosebit’’,
spunea Gabriel Oprea, în scrisoarea prin
care ºi-a anunþat demisia din fruntea UNPR.
La Conferinþa Naþionalã vor participa apro-
ximativ 500 de delegaþi, care, pe lângã ale-
gerea noului lider al UNPR, vor analiza ºi
traseul politic al partidului în campania elec-
toralã pentru alegerile locale. Conferinþa
Naþionalã a UNPR vine în contextul în care
DNA a scos din joc cei mai importanþi li-
deri ai partidului: Gabriel Oprea ºi Neculai
Onþanu. Cei doi asigurau conducerea par-
tidului ºi erau consideraþi principalele mo-
toare ale UNPR.

 „Nu avem nicio veste
de foarte multã vreme
de la Ministerul Justiþiei”
Inspectorul-ºef al Inspecþiei Judiciare,

judecãtorul Lucian Netejoru, a declarat la
prezentarea raportului de activitate pe
anul 2015 cã instituþia a cerut suplimen-
tarea schemei de personal însã nu s-a
primit un rãspuns de la Ministerul Justi-
þiei. „Am cerut suplimentarea cu 10
posturi de inspectori judiciari ºi opt
posturi privind alte categorii de personal
însã, din nefericire, nu avem nicio veste
de foarte multã vreme de la Ministerul
Justiþiei”, a declarat Lucian Netejoru la
prezentarea raportului de activitate. De
asemenea, acesta a precizat pe parcursul
anului 2015 au fost efectuate 119 cerce-
tãri disciplinare iar la finalizarea acestora
au fost exercitate acþiuni disciplinare în
51 de cazuri. Totodatã, în 2015 s-au efec-
tuat ºase controale, douã de inspectorii
judecãtori ºi patru de procurori, inspec-
þia verificând „eficienþa managerialã ºi
modul de îndeplinire a atribuþiilor ce de-
curg din legi ºi regulamente pentru asi-
gurarea bunei funcþionãri a instanþelor ºi
parchetelor, precum ºi a calitãþii corespun-
zãtoare a serviciului la 18 instanþe ºi 13
parchete”, se aratã în raportul instituþiei.

DNA menþioneazã, în referatul
prin care cere încuviinþarea arestã-
rii deputatului Sebastian Ghiþã, cã
Victor Ponta i-ar oferit o funcþie de
conducere procurorului Liviu Tu-
dose, magistratul fiind în prezent
arestat preventiv pentru cã i-ar fi
furnizat informaþii dintr-un dosar lui
Sebastian Ghiþã.

Procurorii redau în document o
declaraþie datã la începutul lunii mar-
tie de procurorul Liviu Tudose, în
care acesta susþine cã “în primãvara
anului 2014, împreunã cu Ghiþã Se-
bastian Aurelian a mers la Victor Pon-
ta, ocazie cu care premierul i-a oferit
o funcþie de conducere, respectiv
director Departamentului pentru Lup-
tã Antifraudã sau o funcþie de execu-
þie în cadrul ONPCSB, propunere cu
care acesta, în principiu, a fost de
acord, dar care nu a mai fost materia-
lizatã”, se aratã în referatul Direcþiei
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Daniel Horodniceanu, procurorul ºef al DII-
COT, a declarat cã existã suspiciuni de finanþa-
re a terorismului în România, anunþând cã a fost
reînfiinþat Biroul de Terorism în cadrul DIICOT.
„Existã suspiciuni de finanþare de terorism in-
clusiv în România”, a declarat ieri procurorul-
ºef al DIICOT, la Cercul Militar Naþional, unde
a participat la prezentarea raportului de activi-
tate pe anul 2015 al Inspecþiei Judiciare.

“DIICOT a reînfiinþat Biroul pentru Terorism
în cadrul Serviciului de Terorism preexistent ºi
a participat în grupul de lucru pentru modifica-
rea legii 535 pentru prevenirea ºi combaterea
terorismului. Una dintre propunerile noastre a
fost introducerea ca infracþiune a accesului în
mod repetat a site-urilor cu caracter jihadist.
Celelalte infracþiuni sunt constituirea unui grup
infracþional specializat pentru infracþiunea de
terorism ºi pedepsirea unor infracþiuni privind
luptãtorii strãini, pentru cã nu aveam un text de

Federaþia Sindicalã Hipocrat ºi Camera Federa-
tivã a Sindicatelor Medicilor din Romania
(C.F.S.M.R.), care sunt în grevã japonezã de luni,
cer într-o scrisoare deschisã adresatã Guvernului,
„demisia Ministrului Sãnãtãþii ºi orientarea Sãnã-
tãþii într-o nouã direcþie, aceea a reformei adevãra-
te”. De asemenea, reprezentanþii medicilor mai cer
Guvernului sã gestioneze funcþionarea sistemului
sanitar ºi sã stopeze umilinþele la care sunt supuºi
medicii. „Întregul corp medical din România este
revoltat de faptul cã opinia publica este perma-
nent intoxicatã cu mesaje care induc responsabili-
tatea noastrã pentru lipsa de performanþã a siste-
mului sanitar”, spun medicii în scrisoare.

Mai departe, ei atrag atenþia cã statisticile euro-

infracþiune iar România este parte la semnarea
convenþiei împotriva terorismului a Consiliului
Europei din 2005 devenind parte în 2007. A sem-
nat ºi protocol adiþional cred ca acum douã sãp-
tãmâni”, a mai precizat procurorul ºef al DII-
COT.

Biroul pentru Terorism va fi format din doi
procurori, acesta fiind reînfiinþat dupã o pauzã
de doi ani. Ordinul de înfiinþare a fost trimis la
Ministerul Justiþiei iar ulterior va ajunge la CSM
pentru a fi avizat.

„România este parte a Europei ºi trebuie sã
fim pregãtiþi tot timpul pentru ceea ce e mai rãu.
Uitaþi-vã nu mai devreme de zilele trecute ce s-
a întâmplat la Bruxelles , ce s-a întâmplat anul
trecut în Franþa ºi aºa mai departe. Ne vom pre-
gãti chiar dacã la noi la momentul acesta sun-
tem la nivelul pe care l-a precizat ºi directorul
Serviciului Român de Informaþii”, albastru pre-
caut, a mai declarat Daniel Horodniceanu.

Referat DNA: Victor Ponta i-a oferit o funcþie
de conducere procurorului Liviu Tudose

Naþionale Anticorupþie.
Informaþia a fost confirmatã ºi

de unul dintre martorii din dosar,
susþin procurorii, potrivit cãruia “în
cursul anilor 2013-2014, în timp ce
Parchetul de pe lângã Curtea de
Apel Ploieºti instrumenta dosarul,
pentru a-l recompensa pentru spri-
jinul informativ acordat, Ghiþã Se-
bastian i-a facilitat lui Tudose Li-
viu o întâlnire cu premierul Victor
Ponta, care a avut loc în Bucureºti,
prilej cu care procurorului i s-a ofe-
rit funcþia de ºef al Departamentu-
lui pentru Luptã Antifraudã” aces-
ta precizând ºi cã “pentru a justifi-
ca desele întâlniri pe care le are cu
procurorul general Tudose Liviu,
Ghiþã Sebastian i-a propus acestu-
ia sã devinã naºul de cununie al
unui apropiat de-al sãu, lucru care
s-a ºi materializat în cursul lunii au-
gust 2013, la eveniment fiind pre-

zent ºi Victor Ponta care a stat la
masã cu procurorul general”, se
precizeazã în documente.

Potrivit declaraþiei date de Liviu
Tudose, începând cu toamna anu-
lui 2013, parlamentarul Sebastian
Ghiþã a început sã îl viziteze tot mai
des “solicitându-i, în mod insistent,
„sã-l salvez pe moºu” referindu-se
la Mircea Cosma întrucât pe mãsurã
ce avansau cercetãrile în respectiva
cauzã, era previzibil cã se va ajunge
la Mircea Cosma, la acel moment fi-
ind de notorietate faptul cã societã-
þile agreate plãteau ºefului Consi-
liului Judeþean Prahova comisioane
pentru acordarea lucrãrilor”, aratã
procurorii. Un alt martor îl descrie
pe Sebastian Ghiþã ca fiind “persoa-
na care hotãrãºte promovarea, nu-
mirea definitivã sau temporarã a
unor persoane agreate de acesta în
funcþii de conducere din cadrul unor

instituþii descentralizate”, mai scrie
în document.

Procurorii îºi motiveazã cererea de
ridicare a imunitãþii susþinând cã aces-
ta s-a folosit de “încrederea acorda-
tã prezumat de statul român în exer-
citarea cu onestitate ºi cinste a unei
înalte demnitãþi publice cum este cea
de parlamentar – ales al cetãþenilor
români” ºi “a sãvârºit mai multe in-
fracþiuni, dovedindu-ºi astfel dispre-
þul fãþiº faþã de legi, faþã de colectivi-
tatea reprezentatã în Parlament ºi ce-
tãþenii care l-au ales, faþã de institu-
þiile statului” aratã DNA.

Procurorul-ºef adjunct al Parche-
tului de pe lângã Curtea de Apel Plo-
ieºti, Liviu Tudose, a fost arestat, ieri,
pentru o perioadã 30 de zile, alãturi
de Constantin Ispas, fostul ºef al
DGA Prahova, Viorel Dosaru, fostul
ºef al Poliþiei Prahova, ºi de procuro-
rul Aurelian Mihãilã.

Sindicaliºtii din Sãnãtate cer „demisia Ministrului Sãnãtãþii ºi orientarea
Sãnãtãþii într-o nouã direcþie, aceea a reformei adevãrate”

pene claseazã România pe ul-
timele locuri la calitatea servi-
ciilor medicale oferite, sistemul
de Sãnãtate fiind subfinanþat
în ultimii 25 de ani. „În acest
context, membrii de sindicat
din Federaþia Sindicalã Hipo-
crat ºi Camera Federativã a
Sindicatelor Medicilor din Ro-
mania – C.F.S.M.R., indignaþi
de lipsa de predictibilitate a
reformei din Sãnãtate ºi de
ignorarea aspectelor privind
drepturile salariaþilor, prin în-
cãlcarea prevederilor Codului
Muncii în ceea ce priveºte tim-
pul de muncã ºi timpul de
odihnã, aplicând un ordin al

Ministrului Sãnãtãþii care cuprinde norme de apli-
care a unei legi deja abrogate, vã solicitã implica-
rea imediatã în soluþionarea revendicãrilor noas-
tre”, se aratã în scrisoarea deschisã adresatã Gu-
vernului ºi premierului Dacian Cioloº.

Mai departe, reprezentanþii sindicatelor îl criti-
cã pe ministrul Patriciu Achimaº-Cadariu, acuzân-
du-l cã „nu a manifestat o formã de implicare în
rezolvarea stãrii conflictuale, fiind mai degrabã
lipsit de interes în ceea ce priveºte dialogul so-
cial, dezbaterea ºi identificarea soluþiilor atât de
necesare ºi fãrã de care sistemul sanitar nu mai
poate funcþiona. O astfel de atitudine pe care o
catalogãm asumat drept iresponsabilã trebuie
sancþionatã de dumneavoastrã”, îi cer sindicaliº-

tii premierului.
Ei mai avertizeazã cã „existã premisele escala-

dãrii conflictului, riscul fiind acela ca medicii sa îºi
înceteze activitatea spontan, situaþie pentru care
nu ne asumãm responsabilitatea, fiind o consecin-
þã directã a lipsei de reacþie a statului ºi a autoritã-
þilor competente în a rezolva aceastã stare de fapt.
Menþionãm cã dorinþa medicilor din sindicatele
membre ale celor douã organizaþii a fost sã protes-
teze într-o manierã radicalã, prin încetarea sponta-
nã a activitãþii medicale, iar acest fapt pare tot mai
greu de gestionat chiar ºi de cãtre liderii celor douã
formaþiuni”, mai atrag atenþia sindicaliºtii.

Medicii din Federaþia Sindicalã „Hipocrat”, Ca-
mera Federativã a Sindicatelor Medicilor din Ro-
mânia (CFSMR) ºi CNS „Cartel ALFA”, au intrat
de luni în grevã japonezã cu banderolã, fiind pri-
mul protest dintr-o serie, anunþate de sindicaliºti.
Sindicaliºtii din sãnãtate cer “aplicarea prevederi-
lor Legii 284/2010 privind salarizarea unitarã ºi în
sãnãtate, în sensul reîncadrãrii personalului având
ca valoare de referinþã salariul minim brut pe eco-
nomie de 1250 lei; acordarea tuturor sporurilor,
calculate la salariul efectiv, precum sporul de con-
diþii deosebite de muncã, sporul de doctorat”. De
asemenea, solicitãrile F.S. „Hipocrat” ºi CFSMR
vizeazã ºi “respectarea normei de muncã ºi a tim-
pului de muncã ºi de repaus pentru toate catego-
riile de personal din Sãnãtate, prin reducerea pânã
la eliminare a deficitului de personal. Lipsa perso-
nalului din sistemul sanitar duce la o normã de
muncã efectivã mare, timpul de repaos ºi de refa-
cere fiind mult mai redus decât timpul de muncã”.
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Potrivit autoritãþilor locale, in-
vestiþiile în aceastã clinicã au în-
ceput în 2013, când a fost achizi-
þionat un ecograf doppler color. În
2015, Primãria Craiova a alocat
pentru reparaþii o sumã de 27.000
de lei ºi pentru achiziþii de obiecte
– 33.000 de lei, fiind cumpãrate
13 paturi, imprimante calculator,
lenjerii de pat, frigidere, jaluzele,
cãrucioare pentru curãþenie.

„Cei mai mulþi bani au intrat anul
acesta, când s-a reabilitat complet
aceastã clinicã cu suma de 622.000
lei, dintre care 491.000 lei au fost

cheltuieli cu reparaþiile curente ar-
hitecturã ºi instalaþii sanitare, înlo-
cuire conducte de apã ºi canaliza-
re, proiectare ºi execuþie instalaþii
electrice ºi 131.000 de lei pentru
achiziþii de obiecte de inventar,
echipament de protecþie, costume
asistente, infirmiere, îngrijitoare ºi
registratori medicali, 43 de paturi
de spital, 56 de saltele, mobilier,
noptiere, mese, taburete, alte ob-
iecte de inventar, frigider, termo-
metre, lenjerie, tensiometre, targã
pacienþi, casete luminoase etc.
Cam aceasta este suma pe care noi
am investit-o”, a spus primarul
Olguþa Vasilescu, dupã ce a in-
spectat fiecare etaj reabilitat.

O investiþie de 620.000 de lei
Alice Gavrilã, managerul Spita-

lului Clinic Municipal „Filantropia”,
i-a mulþumit primarului Olguþa Va-
silescu pentru sprijinul financiar
acordat unitãþii sanitare, menþio-
nând cã sãptãmâna aceasta a fost
vizitat ºi de echipa de evaluare a

Olguþa VOlguþa VOlguþa VOlguþa VOlguþa Vasilescu a inauguratasilescu a inauguratasilescu a inauguratasilescu a inauguratasilescu a inaugurat
încã o secþie a Spitalului Filantropiaîncã o secþie a Spitalului Filantropiaîncã o secþie a Spitalului Filantropiaîncã o secþie a Spitalului Filantropiaîncã o secþie a Spitalului Filantropia
Clinica Medicalã I a Spitalului Municipal Filantro-

pia a fost inauguratã, ieri, de primarul Lia Olguþa Vasi-
lescu. Lucrãrile de reabilitare au fost suportate în tota-
litate de la bugetul local ºi s-au ridicat la suma de 622.00
de lei, dintre care 500.000 de lei numai pentru repara-
þii ºi amenajãri interioare. Conducerea spitalului a men-
þionat cã spitalul a fost acreditat „cu felicitãri” de co-
misia naþionalã, dat fiind faptul cã spitalul din Craiova
era cunoscut ca deficitar la mai toate capitolele, înce-
pând cu infrastructura ºi terminând cu dotãrile medi-
cale. În curând vor începe lucrãrile ºi la spitalul muni-
cipal ºi sunt veºti bune ºi în privinþa spitalului regional
care va fi construit în apropierea aeroportului.

Comisiei Naþionale de Acreditare a
Spitalelor (CoNAS) care a acor-
dat calificativul „foarte bine” spi-
talului Filantropia.

„Au verificat condiþiile hotelie-
re oferite de spital pacienþilor ºi au
fost extrem de încântaþi. Suntem
mândri de ce am realizat. Suntem
bucuroºi cã reuºim sã oferim, cu
ajutorul investiþiilor realizate de
Primãria Craiova, aceste condiþii
pacienþilor veniþi din toatã Oltenia.
Am inaugurat astãzi (n.r. – ieri) o
nouã secþie, Medicalã I, care a fost
renovatã complet, de la structura

de rezistenþã pânã la paturi, cear-
ºafuri, lenjerie nouã. Totul a fost
renovat. Pacienþii sunt extrem de
mulþumiþi. Unii dintre ei sunt pa-
cienþi mai vechi, prieteni ai medi-
cilor, care pot sã facã diferenþa între
cum a fost în spital ºi cum este
acum. Eu sunt convinsã cã atât
condiþiile hoteliere, cât ºi activita-
tea medicalã chiar sunt la standar-
de europene, în toate secþiile re-
novate din cadrul spitalului”, a de-
clarat managerul spitalului.

Spitalul a primit
calificativul maxim

ªi directorul medical al spitalu-
lui, dr. Lorena Dijmãrescu, a preci-
zat cã atât investiþiile din ultimii ani,
cât ºi activitatea medicalã au fost
determinante în obþinerea califica-
tivului maxim la evaluarea CoNAS.

„În afarã de condiþiile hoteliere
care sunt esenþiale în tratarea unui
pacient este nevoie ºi de servicii
medicale de aceeaºi calitate. Vreau
sã spun cã în urma evaluãrii Co-

NAS, care tocmai s-a încheiat ieri,
concluzia a fost una mult mai bunã
decât cea la care ne-am aºteptat.
Echipa de evaluatori de la nivel
naþional a analizat atât standardele
de cazare, dar mai ales standarde-
le medicale. Vreau sã vã spun cã
am primit felicitãri. S-a muncit în
echipã ºi lucrurile se vãd. Evalua-
rea a ieºit foarte bine”, a afirmat
Lorena Dijmãrescu.

3.000 de pacienþi,
trataþi în aceastã clinicã

Clinica Medicalã I a Spitalului Fi-
lantropia are 56 de paturi care tra-
teazã 3.000 de pacienþi ce vin din
judeþul Dolj ºi din alte judeþe ale Ol-
teniei. ªeful Secþiei  Medicale I, dr.
Viorel Biciuºcã, a precizat cã pacienþii
ºi personalul medical sunt foarte
mulþumiþi de schimbãrile din spital.

„În dorinþa noastrã de a moder-
niza clinica am fãcut demersuri pe
lângã direcþia spitalului, care ne-a
sprijinit. În urmã cu patru luni, s-a
organizat o licitaþie pentru renova-
rea clinicii. Echipa de constructori
a fost una profesionistã, care a
înþeles urgenþele noastre ºi, în 45
de zile, aceastã clinicã a devenit
dintr-una de anul 1950 în una de
anii 2010-2016. Chiar dacã au tre-
cut doar cinci zile de când ne-am
reinstalat aici am primit deja feed-
back pozitiv din partea pacienþilor,
mulþumiþi de condiþiile care se ofe-

rã. Chiar noi, cadrele medicale,
avem senzaþia cã sunt condiþii de
muncã civilizate ºi moderne”, a
afirmat dr. Viorel Biciuºcã.

Autorizaþie de construcþie
pentru spitalul municipal

O veste bunã anunþatã de pri-
marul Craiovei a fost aceea cã, joi,
a fost semnatã autorizaþia de con-
strucþie pentru noul spital munici-
pal care urmeazã sã se constru-
iascã pe scheletul din curtea Spi-
talului de Boli Infecþioase.

„Am intrat deja în linie dreaptã
cu acest spital, în sensul cã douã
sãptãmâni are timp firma ca sã-ºi
organizeze ºantierul ºi apoi, prac-
tic, poate sã înceapã construcþia.
Dupã cum bine se ºtie, aceastã
construcþie se desfãºoarã pe sche-
letul care se aflã în curtea Spitalu-
lui de Boli Infecþioase, iar o mare
parte din construcþie este deja re-
alizatã. Noi aºteptãm ca, pânã la
sfârºitul acestui an, sã avem un
spital municipal nou cu tot ceea ce
presupune el. Celelalte secþii chiar
vor intra într-un spital nou”, a de-
clarat Olguþa Vasilescu.

Primarul Craiovei s-a referit ºi
la evaluarea Comisiei Naþionale de
Acreditare, menþionând cã s-au
primit chiar felicitãri pentru stan-
dardele la care au ajuns spitalele
din subordinea municipalitãþii.

„S-au primit felicitãri pentru cã
spitalele noastre aratã exact la stan-
darde europene. Singurul lucru pe
care trebuie sã-l reglãm este cã pa-
cienþii se plictisesc. Deci va trebui
sã punem ºi televizoare, aºa cum a
fãcut ºi la celelalte spitale aflate în
subordinea municipalitãþii. Situaþia
Filantropia a fost, într-adevãr cea
mai gravã dintre toate aceste spita-
le”, a menþionat Olguþa Vasilescu.
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La 194 de ani, se poate spune
cã Poliþia Românã este o instituþie
maturã, stãpânã pe principiile sale
de funcþionare ºi pe mijloacele pe
care le are la îndemânã pentru a-ºi
îndeplini misiunea cu care a fost
onoratã de societatea româneascã.
Aceastã „vârstã”, mai mult decât
respectabilã, plaseazã Poliþia Ro-
mânã printre cele mai vechi insti-
tuþii ale statului român, dovadã a
faptului ca Poliþia a fost ºi este
consideratã una dintre componen-
tele de bazã ale societãþii.

Festivitãþile organizate ieri de
IPJ Dolj pentru a sãrbãtori Ziua
Poliþiei au debutat un ceremonial
religios ºi de comemorare a poli-
þiºtilor cãzuþi la datorie la Monu-
mentul ridicat în memoria acesto-

Reamintim cã, luni, 29 februa-
rie a.c., în jurul orei 8.00, poliþiºtii
din cadrul IPJ Dolj – Serviciul de
Investigaþii Criminale, au fost
anunþaþi cã Raluca Ciucã, în vâr-
stã de 25 de ani, vânzãtoare la SC
Rad Mar Exim SRL Craiova, un
magazin general din vecinãtatea
Spitalului Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova, a fost înjunghiatã
de o persoanã necunoscutã care a
sustras douã pachete de þigãri ºi o
pâine. În urma anchetei demarate
de poliþiºti ºi procurorii Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj, oa-
menii legii au stabilit cã Florian Ilie,

Arest prelungit pentru doljeanul care a înjunghiat
vânzãtoarea unui magazin din Craiova

Magistraþii craioveni i-au fãcut pe plac lui Florian Ilie,
doljeanul de 52 de ani care, la sfârºitul lunii februarie, a
înjunghiat-o pe angajata unui magazin din apropierea
Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, o tânãrã de
25 de ani. Bãrbatul le declarase atunci anchetatorilor cã
voia sã ajungã în spatele gratiilor, pentru cã nu avea din ce
trãi. Joi, 24 martie a.c., judecãtorii Tribunalului Dolj au
admis propunerea procurorilor Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj ºi au prelungit arestarea preventivã a
inculpatului cu încã 30 de zile.

de 52 de ani, în jurul orei 7.40, a
mers la magazinul alimentar apar-
þinând SC Rad Mar Exim SRL Cra-
iova, situat în apropierea Spitalului
Clinic Judeþean de Urgenþã Craio-
va, unde vânzãtoare era persoana
vãtãmatã Ciucã Raluca în vârstã
de 25 ani. Inculpatul i-a cerut douã
pachete de þigãri marca Viceroy ºi
o pâine, iar în momentul în care
persoana vãtãmatã i-a comunicat
cã trebuie sã plãteascã suma de 29
lei, acesta a scos din buzunarul
drept al hainei pe care o purta un
cuþit tip briceag ºi i-a aplicat o lo-
viturã cu acest obiect în zona ab-

dominalã (flanc stâng). Tânãra a
încercat sã-l împiedice sã plece din
magazin cu aceste bunuri, însã nu
a reuºit. Inculpatul a pãrãsit ma-
gazinul având asupra sa cele douã
pachete de þigãri ºi pâinea ºi s-a
deplasat în mai multe zone din Cra-
iova, iar în jurul orelor 14.00, a
mers la Secþia 1 Poliþie Craiova,
unde le-a spus lucrãtorilor de poli-
þie despre fapta comisã.

Tânãra a fost transportatã la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova, unde a fost supusã unei
intervenþii chirurgicale, iar medicii
legiºti au constatat cã leziunile su-
ferite de victimã necesitã 30-35 zile
îngrijiri medicale ºi i-au pus în pri-
mejdie viaþa, astfel cã s-a întocmit
dosar penal pentru tentativã de
omor. În timpul audierii la Parche-
tul de pe lângã Tribunalul Dolj in-
culpatul a declarat cã nu are nici o
sursã de venit ºi a recunoscut sã-
vârºirea agresiunii asupra tinerei,
explicând cã vrea sã ajungã la puº-
cãrie. Florian Ilie a fost reþinut pen-
tru 24 de ore, pe 29 februarie, iar

pe 1 martie a fost arestat preven-
tiv pe 30 de zile pentru comiterea
infracþiunilor de tentativã de omor
calificat ºi tâlhãrie calificatã.

Joi, 24 martie a.c., procurorii
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj au cerut instanþei prelungirea
arestãrii preventive a bãrbatului,
propunere admisã de Tribunalul
Dolj: „Admite propunerea Parche-

tului de pe lângã Tribunalul Dolj.
Dispune prelungirea mãsurii ares-
tãrii preventivã a inculpatului Ilie
Florian, pe o duratã de 30 de zile,
începând cu data de 31 martie
2016 pânã la data de 29 aprilie
2016 inclusiv. Pronunþatã în Ca-
mera de Consiliu, azi, 24 martie
2016”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a instanþei.

194 de ani de la înfiinþarea Poliþiei Române,194 de ani de la înfiinþarea Poliþiei Române,194 de ani de la înfiinþarea Poliþiei Române,194 de ani de la înfiinþarea Poliþiei Române,194 de ani de la înfiinþarea Poliþiei Române,
sãrbãtoriþi la IPJ Doljsãrbãtoriþi la IPJ Doljsãrbãtoriþi la IPJ Doljsãrbãtoriþi la IPJ Doljsãrbãtoriþi la IPJ Dolj

Tot ieri, la sediul IPJ Dolj s-a desfãºurat o competiþie devenitã deja
tradiþionalã, Cupa presei la TIR, la care au luat startul 21 de ziariºti
craioveni, fotografi, cameramani, concursul desfãºurându-se pe douã
categorii, femei, respectiv bãrbaþi. La buna desfãºurare a competiþiei
au vegheat luptãtorii din cadrul Serviciului de Acþiuni Speciale Dolj.
În acest an, la finalul unei competiþii strânse, cei mai abili trãgãtori s-
au dovedit a fi: Ana Maria Gebãilã (Craiova Forum) – locul I; Raluca
Buzatu (Jurnalul Olteniei) – locul II; Carmina Vlad (Tele „U” Craio-
va) – locul III. La categoria „Bãieþi”, locul I i-a revenit lui Bãdãlan
Liviu (Alto Media), pe locul II s-a clasat Diºa Mihai (Oltenia 3TV), iar
pe locul III – Bãdescu Mihai (Indiscret Oltenia).

Alãturi de reprezentanþi ai administra-
þiei publice locale ºi judeþene, dar ºi ai in-
stituþiilor partenere în lupta împotriva in-
fracþionalitãþii, poliþiºtii doljeni, au sãrbã-
torit, ieri, într-un cadru festiv, la sediul IPJ

Dolj, 194 de ani de la înfiinþarea Poliþiei
Române. Poliþiºtii au primit felicitãri pen-
tru activitatea desfãºuratã, iar reprezen-
tanþii IPJ Dolj au acordat plachete aniver-
sare celor mai apropiaþi colaboratori.

ra, amplasat la intrarea în sediul
Inspectoratului, fiind depuse toto-
datã ºi coroane de flori ca un ultim
omagiu în semn de preþuire pentru
devotamentul acestora faþã de
munca de poliþie. În Amfiteatrul
„General Ion Eugen Sandu” au
continuat festivitãþile, un moment
inedit fiind chiar la început, când
patru micuþi, copii de poliþiºti, îm-
brãcaþi, bineînþeles, în uniforme de
poliþiºti au deschis manifestarea
urând un sincer ,, La mulþi ani!”
tuturor celor prezenþi. Între invi-
taþi s-au aflat prefectul judeþului
Dolj – Nicolae Sorin Rãducan, pri-
marul municipiului Craiova – Lia
Olguþa Vasilescu, preºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj – Ion Prio-
teasa, dar ºi reprezentanþii celor-

lalte instituþii de aplicare a legii,
parteneri în lupta împotriva crimi-
nalitãþii. Cu toþii i-au felicitat pe
poliþiºtii doljeni pentru activitãþile
desfãºurate zilnic.

În plus, ca în fiecare an, alãturi
de poliþiºtii doljeni s-au aflat ºi de-
legaþiile strãine din Republica Ser-
bia – Regiunea Zajecar ºi din Re-
publica Bulgaria – Regiunea Vidin.
Reprezentanþii delegaþiilor strãine
au transmis mesaje de felicitare
poliþiºtilor doljeni din partea cole-
gilor din Serbia ºi Bulgaria. În semn
de apreciere, ºeful IPJ Dolj, comi-
sar-ºef  Constantin Nicolescu, a
acordat plachete aniversare unor
personalitãþi locale ºi reprezentan-
þilor delegaþiilor strãine. Festivita-
tea a continuat cu premierea câºti-
gãtorilor competiþiilor organizate în
perioada premergãtoare Zilei Poli-
þiei Române, la ºah, fotbal, tenis
de masã, tenis de câmp, tir.

Festivitãþile au fost închise, în
acelaºi ton emoþionant, tot de mi-
cuþii poliþiºti, care au mulþumit tu-
turor pentru prezenþã. Cu ocazia
Zilei Poliþiei Române, poliþiºtii
doljeni adreseazã sincere mulþu-
miri tuturor partenerilor ºi cola-
boratorilor care le sunt alãturi zi
de zi pentru a face din judeþul
Dolj unul dintre cele mai sigure
judeþe din þarã.



sâmbãtã, 26 martie 2016 cuvântul libertãþii / 5actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Când VCând VCând VCând VCând Viviane Redingiviane Redingiviane Redingiviane Redingiviane Reding
se dorea indusã în eroare!se dorea indusã în eroare!se dorea indusã în eroare!se dorea indusã în eroare!se dorea indusã în eroare!

MIRCEA CANÞÃR
Se spune, ºi precizarea apar-

þine jurnalistului Bogdan Tibe-
riu Iacob, de la site-ul inpoli-
tics.ro, cã onorând cu prezen-
þa un simpozion intitulat “Dia-
log cetãþenesc”, organizat în
Suedia, în octombrie 2013, vi-
cepreºedintele de atunci al Co-
misiei Europene, comisarul eu-
ropean pe probleme de justiþie
ºi drepturile omului Viviane Re-
ding, “bunã cunoºtinþã a româ-
nilor”, pentru zelul cu care s-a
ocupat de scandalul suspendã-
rii ex-preºedintelui Traian Bã-
sescu ºi de conflictul privind
CCR de la Bucureºti, ar fi afir-
mat: “(...) Vorbind de Româ-
nia, vã spun doar cã aceastã
þarã a încercat sã-ºi suprime
Curtea Constituþionalã ºi
acolo, din nou, a trebuit sã

dau cu pumnul în masã, ºi
astfel Curtea Constituþionalã
a României a supravieþuit”.
Cumplita eroare în care s-a
aflat, la un an de zile luxembur-
gheza Viviane Reding spune
multe. În sensul cã i-a convenit
sã fie indusã în eroare. De alt-
fel, a avut multã reticenþã, la
venirea la putere a USL, prin
moþiunea de cenzurã de acum
uitatã, dar acest detaliu are mai
puþinã importanþã. Comisia Eu-
ropeanã, care trecuse cu vede-
rea derapajele repetate ale lui
Traian Bãsescu, s-a dovedit în
vara lui 2012, intolerantã la...
derapajele Parlamentului, care
l-a suspendat pe fostul preºe-
dinte, fiindcã acesta încãlcase,
repetat, Constituþia. S-a vorbit
de “loviturã de stat” sau de

“puci”, doar prin faptul cã au-
torii au comis totul bãtãtor la
ochi, în doar câteva zile. De “su-
primarea” Curþii Constituþiona-
le, evocatã de Viviane Reding,
aiuristic, nu a fost vorba în nicio
împrejurare, deºi interpretãrile
acesteia au fost sistematic fa-
vorabile fostului preºedinte.
Schimbat a fost însã... Avoca-
tul Poporului. Parlamentul de-
venise oricum un fel de birou
de înregistrare, iar la nevoie,
când s-a întâmplat sã nu iasã
cum trebuie un anumit vot,
acesta s-a repetat pentru a da
un rezultat “corect” (cazul ale-
gerii unui membru cheie la Cur-
tea Constituþionalã). Vitejia afi-
ºatã a doamnei Viviane Reding,
care a trebuit sã dea “cu pum-
nul în masã ºi astfel CCR a su-

pravieþuit”, este una de paradã
ºi mai degrabã inadecvatã, pen-
tru un politician luxemburghez,
temeinic instruit. Sã mai amin-
tim doar cã doamna respectivã
a avut mereu o atitudine deza-
probatoare la admiterea Româ-
niei în spaþiul Schengen, invo-
când cliºeele ºtiute. Nu se mai
aude nimic de domnia sa dupã
2014, când dacã tot avea pre-
dispoziþie pentru gesturi fizice,
o putea face la ceea ce se pe-
trece, acum, aproape de Lu-
xemburg, chiar foarte aproape.
Probabil cã realizeazã cã nu s-
a ajuns “peste noapte” la celu-
lele jihadiste din comunele
Schaerbeek, Fores, Saint Gales,
Molenbeek, suburbii ale Bruxel-
les-ului. Ci prin disfuncþionali-
tãþi serioase ale poliþiei ºi justi-

þiei, relevate de miniºtri înºiºi,
Jean Jambon ºi Koen Geens,
care ºi-au prezentat demisiile,
neacceptate de premierul bel-
gian. Atacurile contra Parisului
ºi Bruxelles-ului au fost lansate
din interiorul Europei ºi de euro-
peni, pregãtite fiind încã de pe
vremea când Viviane Reding era
comisar european pentru justi-
þie ºi drepturile omului ºi rãmâ-
nea inflexibilã în convingerile sale
privind îndeplinirea condiþiilor de
admitere a României în spaþiul
Schengen. ªi, dacã vom spune
cã serviciile de informaþi ale þã-
rii noastre, fiindcã despre ele
este vorba, ar putea da lecþii de
profesionalism altora similare din
Uniunea Europeanã, am putea fi
etichetaþi, aºa cum nu ne-am pro-
pus. Deºi acesta este adevãrul.

Acesta este contextul în care
Serviciul Român de Informaþii a
demarat în 2006 un amplu proces
de transformare, având ca obiec-
tiv creºterea profesionalismului ºi
îmbunãtãþirea abilitãþii instituþiei de
a rãspunde la ameninþãrile de se-
curitate actuale ºi de a anticipa ris-
curile viitoare. Cum este astãzi
acest serviciu de informaþii ?! O
instituþie reformatã, cu un perso-
nal tânãr ºi pregãtit, care încearcã
cu toatã forþa ºi seriozitatea sã facã
faþã provocãrilor interne ºi inter-
naþionale, a acestor vremuri extrem
de încercate. Serviciul a fost con-
dus de directorii Virgil Mãgurea-
nu, Costin Georgescu iar dupã opt
ani petrecuþi în fruntea Serviciului

„Patria a priori”:   SRI –„Patria a priori”:   SRI –„Patria a priori”:   SRI –„Patria a priori”:   SRI –„Patria a priori”:   SRI –
26 de ani de activitate26 de ani de activitate26 de ani de activitate26 de ani de activitate26 de ani de activitate

Astãzi, Serviciul Român de Informaþii aniverseazã 26 de ani de intelligence în
serviciul cetãþenilor. Una dintre cele mai credibile instituþii din România – cel puþin
aºa ne aratã ultimele sondaje date publicitãþii – se aflã la o rãscruce de drumuri.
Serviciul Român de Informaþii s-a adaptat la mediul de securitate aflat în perpetuã
evoluþie, în care informaþia este fluidã ºi complexã, dificil de procesat.

Român de Informaþii (SRI) fãrã
scandaluri publice majore, George
Maior a plecat în urma unui con-
flict cu Curtea Constituþionalã pe
tema legilor securitãþii cibernetice.
ªi actualul director al SRI, Eduard
Hellving a avut recent o poziþie
destul de durã la adresa CCR,  pe
subiectul interceptãrilor telefonice.

SRI a ajutat, alãturi de celelalte
instituþii româneºti din sistemul de
securitate ºi apãrare, la crearea unui
profil de þarã furnizoare de soluþii
de securitate prin contribuþia la ope-
raþiuni comune cu alte servicii alia-
te, prin furnizarea de informaþii va-
loroase, prin expertiza pe dosare
sensibile (Rusia, Marea Neagra,
Republica Moldova etc.). Astãzi,

dupã atacurile
teroriste din
Franþa ºi Belgia,
mulþi ne între-
bãm cât datorãm
SRI-ului pentru liniºtea noastrã. SRI
condamnã ferm atacurile teroriste
de la Paris ºi de la Bruxelles ºi va
continua sã ofere sprijin, împreunã
cu celelalte instituþii care fac parte
din Sistemul Naþional de Prevenire
ºi Combatere a Terorismului, par-
tenerilor sãi internaþionali în lupta
împotriva terorismului. În România,
Sistemul Naþional de Alertã Teroristã
se menþine la nivelul “Albastru-pre-
caut”. Acest nivel înseamnã cã exis-
tã un risc scãzut de producere a
unui atentat terorist. Dupã eveni-

mentele de la Bruxelles, Serviciul
Român de Informaþii a cerut o lege
care sã-i ofere puteri sporite atunci
când acþioneazã pentru anihilarea
unor suspecþi de terorism.

Anul trecut, 10 persoane sus-
pectate de terorism au fost expul-
zate din România, iar în primele
luni din acest an numãrul lor a cres-
cut îngrijorãtor.

Momentul aniversar va fi mar-
cat prin organizarea, în ziua de
marþi, 29 martie a.c., a activitãþii
de bilanþ pentru anul 2015. La

eveniment vor participa, alãturi de
conducerea Serviciului, preºedin-
tele României, Klaus Iohannis, pre-
ºedintele Comisiei comune perma-
nente a Camerei Deputaþilor ºi Se-
natului pentru exercitarea contro-
lului parlamentar asupra activitãþii
Serviciului Român de Informaþii,
deputatul Georgian Pop, precum ºi
membri ai acestei comisii. Aºa cã,
la ceas aniversar spunem ºi noi:
„Patria a priori”.

MARGA BULUGEAN

Astãzi, începând cu ora 11.00, efective din ca-
drul Inspectoratului de Jandarmi Judeþean Dolj, I.P.J.
Dolj, Poliþia Localã Craiova ºi specialiºti din cadrul
I.S.U. Dolj vor asigura mãsurile de ordine publicã ºi
protecþia participanþilor pe timpul desfãºurãrii ma-
nifestãrii „JCI Cycling Day”, organizate de Asocia-
þia Junior Chamber International Craiova, în scopul
promovãrii utilizãrii bicicletei în rândul populaþiei,
activitate ce se va desfãºura pe traseul Parcul Tine-
retului – bulevardul „ªtirbei Vodã” – bd. „1 Mai” –
strada „Marin Sorescu” – bd. „Gh. Chiþu” – str.
„Caracal” – str. „Henri Coandã” – Calea Bucureºti –
str. „A.I. Cuza” – str. „Popa ªapcã” – str. „Ion
Maiorescu” – str. „Madona Dudu” – str. „Gh. Bi-
bescu” – bd. „ªtirbei Vodã” – Parcul Tineretului.

Duminicã 27 martie a.c., între orele 12.00 – 13.00,
efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Ju-
deþean Dolj, I.P.J. Dolj, Poliþia Localã Craiova ºi spe-

cialiºti din cadrul I.S.U. Dolj vor asigura mãsurile
de ordine publicã pe timpul manifestãrilor organiza-
te de Asociaþia Studenþilor Basarabeni din Craiova,
în Piaþa „Mihai Viteazul” din Craiova, cu ocazia îm-
plinirii a 98 de ani de la Unirea Basarabieicu Româ-
nia. De asemenea, între orele 16.00 – 17.00,  jan-
darmii doljeni vor asigura mãsurile de ordine publi-
cã la manifestarea „Marº pentru Viaþã”, organizatã
de Asociaþia „Provita” pentru nãscuþi ºi nenãscuþi –
Filiala Craiova, în municipiul Craiova, pe traseul
Catedrala „Sf. Dumitru” – strada „Sf. Dumitru” –
str. „Lipscani” – str. „A.I. Cuza” – Teatrul Naþional
ºi retur. Jandarmii doljeni vor asigura mãsurile de
ordine publicã pe întreaga perioadã de desfãºurare a
evenimentelor, prin activitãþi specifice ºi sfãtuiesc
participanþii sã respecte toate mãsurile luate de or-
ganizatori ºi forþele de ordine pentru desfãºurarea
activitãþilor în condiþii de maximã siguranþã.

Craiova: Mãsuri de ordine pentru manifestãrile din week-endCraiova: Mãsuri de ordine pentru manifestãrile din week-endCraiova: Mãsuri de ordine pentru manifestãrile din week-endCraiova: Mãsuri de ordine pentru manifestãrile din week-endCraiova: Mãsuri de ordine pentru manifestãrile din week-end
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Colegiului Naþional Pedagogic „ªtefan Ve-
lovan”, în parteneriat cu Inspectoratul ªco-
lar Judeþean Dolj, Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþi-
onale Dolj ºi Ansamblul Folcloric „Maria
Tãnase”, organizeazã Festivalul-concurs de
Dans Popular „Tradiþii olteneºti”. Eveni-
mentul are ca scop „promovarea ºi valorifi-
carea folclorului coregrafic în formã auten-
ticã, propunându-ºi formarea unui compor-
tament artistic prietenos, sensibil, respon-
sabil ºi creativ faþã de folclor, obiceiuri, tra-
diþii ºi dansul popular care se regãseºte în
vasta diversitate culturalã româneascã”.

Concursul se va desfãºura în douã eta-
pe, ambele gãzduite de amfiteatrul colegiu-
lui: judeþeanã, care are loc astãzi, 26 mar-
tie, ora 10.00, ºi interjudeþeanã, în data de
2 aprilie, ora 10.00. Participanþii vor con-
cura pe patru secþiuni: 4-7ani (grãdiniþã –
clasa pregãtitoare), 8-10 ani (clasele I-IV),
11-14 ani (clasele V-VIII), 15-18 ani (cla-
sele IX-XII). Timpul de evoluþie în con-
curs este de 5-10 minute pentru fiecare
formaþie. Juriul va aprecia acurateþea ºi teh-

Pentru ediþia din 2016, acest
eveniment naþional, ºi-a propus
sã atragã 60 de sportivi cu diza-
bilitãþi intelectuale ºi 40 de pã-
rinþi ºi voluntari. Ca de fiecare
datã, sportivii participanþi vor fi
evaluaþi din punct de vedere al
stãrii de sãnãtate prin mãsurarea
tensiunii ºi a glicemiei în cadrul
proiectului „Sportivi Sãnãtoºi –
Close the Referral Loop” (Închi-
derea Lanþului de Recomandãri)
care face parte din programul
Mobile for Good al Fundaþiei Vo-
dafone România.

Sub umbrela programului Mobile for Good,

Fundaþia VFundaþia VFundaþia VFundaþia VFundaþia Vodafone Româniaodafone Româniaodafone Româniaodafone Româniaodafone România
deruleazã 19 proiectederuleazã 19 proiectederuleazã 19 proiectederuleazã 19 proiectederuleazã 19 proiecte

Fundaþia Special Olympics din România a or-
ganizat, zilele trecute, în Sala Sporturilor „Ro-
meo Iamandi” din Buzãu, Campionatul Naþional
de Tenis de Masã „Special Olympics”. Manifesta-
rea a fost finanþatã de Fundaþia Vodafone Româ-

nia. „Pentru noi, copiii ºi adulþii cu nevoi specia-
le sunt, înainte de toate, oameni speciali, iar ne-
voile lor au fost mereu în centrul preocupãrilor
ºi al proiectelor noastre”, a declarat Angela Gale-
þa, directorul Fundaþiei Vodafone România.

Mobile for Good
 A fost lansat în România în

2012
 Este un program strategic

al Fundaþiei Vodafone România
 Prin el se deruleazã un nu-

mãr de 19 proiecte, cu o valoare
cumulatã de 2,9 milioane de euro
 Se adreseazã unui numãr

total de 30.227 de beneficiari.

Fundaþia Special Olympics din România:
 a fost înfiinþatã în noiembrie 2003, ca parte integrantã a miºcãrii

sportive internaþionale Special Olympics.
 Organizaþia contribuie la integrarea socialã a persoanelor cu diza-

bilitãþi intelectuale, oferindu-le ºansa de a-ºi descoperi ºi dezvolta poten-
þialul ºi calitãþile sportive prin intermediul programelor de pregãtire
 Special Olympics constituie o experienþã care insuflã energie, sã-

nãtate, încredere în sine ºi bucuria de a trãi.

Aflat la cea de-a cincea ediþie,
evenimentul sportiv s-a adresat
persoanelor cu dizabilitãþi intelec-
tuale din toatã þara ºi este cuprins
în calendarul competiþional
agreat cu Ministerul Educaþiei
Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice
din România pentru anul ºcolar
2015 - 2016. Au participat spor-
tivi din Suceava, Timiºoara, Satu
Mare, Bucureºti, Buzãu, Craio-
va, de la ºcoli speciale ºi organi-
zaþii neguvernamentale. „Tenisul
de masã îi mobilizeazã pe tinerii
sportivi Special Olympics spre o

perspectivã pe care noi o culti-
vãm, aceea de a face miºcare ºi
în acelaºi timp sã lucreze în echi-
pã, sã comunice ºi sã se bucure
de timpul petrecut în sala de
sport”, a declarat Viorel Moca-
nu ,  director sportiv Special
Olympics România.

„Integrarea Socialã prin Sport
a Persoanelor cu Dizabilitãþi

Intelectuale”
Campionatul Naþional de Tenis

de Masã de la Buzãu face parte
din proiectul „Integrarea Socialã
prin Sport a Persoanelor cu Di-
zabilitãþi Intelectuale”. În cadrul
acestuia sunt organizate evenimen-
te sportive locale, regionale ºi na-
þionale pentru un numãr de 915
persoane cu dizabilitãþi intelectuale

ºi sunt implicaþi antrenori alãturi
de 450 de voluntari ºi 200 de
membri ai familiilor participanþi-
lor. Partenerul Fundaþiei Special
Olympics din România este Uni-
versitatea Naþionalã de Educaþie
Fizicã ºi Sport din Bucureºti. Pro-

iectul, care a început la 1 aprilie
2015 ºi se va încheia pe 20 aprilie
2016, este finaþat cu 30.000 de
euro din care 27.000 de euro re-
prezintã contribuþia Fundaþiei Vo-
dafone România. Alte surse de fi-
naþare ale proiectului provin de la
autoritãþile locale ºi de la Special
Olympics International.

Investiþie
de 23 milioane de euro

Fundaþia Vodafone România
este o organizaþie neguvernamen-
talã româneascã cu statut carita-
bil, distinctã ºi independentã de
operaþiunile comerciale ale compa-
niei, înfiinþatã în 1998. În cei 18
ani de activitate Fundaþia Vodafo-
ne România a finanþat peste 963
de programe în domeniile sãnãtã-
þii, educaþiei, serviciilor sociale,
având cã beneficiari copii, tineri,
bãtrâni, persoane defavorizate fi-
zic, social sau economic. Pânã în
prezent, Fundaþia Vodafone Româ-
nia a investit 23 milioane de euro
în proiecte desfãºurate de organi-
zaþiile non-profit partenere. Sub
umbrela programului Mobile for
Good, Fundaþia Vodafone finanþea-
zã, în toate cele 28 de þãri în care
este prezentã, proiecte care folo-
sesc tehnologia pentru a rezolva
probleme sociale presante, pentru
a îmbunãtãþi viaþa oamenilor ºi a
genera schimbarea în societate.

MARGA BULUGEAN

12 ansambluri participã la etapa judeþeanã
a Festivalului-concurs „Tradiþii olteneºti”

nica interpretãrii, omogenitatea ansamblu-
lui, dificultatea repertoriului, autenticitatea

repertorialã, a þinutei scenice ºi costumu-
lui, ca ºi impactul asupra publicului.

La etapa judeþeanã, de astãzi, s-au înscris
12 formaþii: Ansamblul „Bârsãncuþa”, Ansam-
blul „Bobocel de trandafir” ºi Ansamblul „Crãi-
þele – toate de la Colegiul „ªtefan Velovan”,
Ansamblul „Românaºii” al Grãdiniþei „Petra-
che Poenaru”, Ansamblul „Cãluºarii” de la
Liceul de Arte „Marin Sorescu”, Ansamblul
„Cununiþa” al Palatului Copiilor, Ansamblul
„Bobocelul” de la Colegiul Tehnic de Arte ºi
Meserii „Constantin Brâncuºi”, Ansamblul
„Alunelul” de la Liceul Tehnologic CFR, An-
samblul „Izvoraºul” de la ªcoala Gimnazialã
Bratovoeºti, Ansamblul „Rozele Calafatului”
de la Biblioteca din Calafat, Ansamblul „Olte-
naºii” al ªcolii Gimnaziale Scaeºti, Ansam-
blul  Folcloric  „Ropota” de la ªcoala Gimna-
zialã „Nicolae Caraº” Ciupercenii Noi.

Profesorii îndrumãtori pot înscrie elevii
pentru etapa interjudeþeanã a concursului
pânã la data de 31 martie a.c., la adresa de
e-mail danielbitoleanu@yahoo.com. Infor-
maþii suplimentare se pot obþine la numãrul
de telefon 0751.195.622 (prof. Bitoleanu
Filip Virgil-Daniel).

MAGDA BRATU
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Ultimele zile au adus cãderi
semnificative de precipitaþii în
judeþul Dolj. Cantitãþile de apã au
fost destul de mari, în data de 24
martie a.c. înregistrându-se la
Melineºti – 19,1 l/mp, la Zãval –
17,6 l/mp, la Goicea 19 l/mp, la
Bechet – 11,2 l/mp, în Bãileºti –
13 l/mp. Cea mai mare cotã a fost
la Craiova: 25,5 l/mp. În ziua ur-
mãtoare, respectiv ieri, cantita-
tea cea mai mare a fost mãsura-
tã tot în municipiul Craiova –
23,4 l/mp. În restul localitãþilor,
lucrurile par sã intre în normal,
cu doar 0,9 l/mp la Cetate, 4,5 l/
mp în Zãval, 3,5 l/mp la Goicea
ºi 3,4 l/mp în Bãileºti. Afectate
rãmân comunele Negoieºti, ªim-
nicu de Sus, Breasta, cu cote de
aproximativ 13 l/mp.

Aproximativ 1.800 de hectare
agricole afectate de ape

Direcþia pentru Agriculturã Dolj
a realizat inventarierea suprafeþe-
lor afectate de infiltraþii, revãrsãri
ºi creºterea nivelului freatic în
urma centralizãrii raportãrilor din
perioada 10.02 – 25.03.2016. Ast-
fel, în comuna Bistreþ, grâul este
acoperit de ape pe o suprafaþã de
120 de hectare, alte 139 ha de
ogor ºi 180 ha de pãºune fiind
inundate. În localitatea Cârna,
grâul bãlteºte sub ape pe 176 de
hectare, orzul pe 13 ha, rapiþa pe
20 ha, orzul pe 31 ha. Tot aici,
165 de hectare de ogor sunt cala-
mitate. La Catane, 25 de hectare
de grâu ºi 70 ha de ogor sunt de-
clarate ca fiind afectate de ploi.
În comuna Gighera s-a raportat
suprafaþa de 549 ha de teren ne-
lucrat, atinse de fenomenul bãlti-
rii. În oraºul Bechet, 20 de hecta-
re cultivate cu plante de nutreþ ºi
30 ha cu grâu sunt considerate ca
fiind afectate de precipitaþiile din
ultima vreme.

Revãrsãri la Scaieºti, alunecãri
de teren la Breasta ºi Murgaºi

Pârâul Argetoaia, în comuna
Scaieºti, a ieºit din matcã ºi a
inundat 100 hectare cultivate cu
grâu, 2 ha de plante cu nutreþ ºi

Alunecãri de teren la Breasta ºi Murgaºi

Ploile abundente din ultimele zile au
provocat pagube la peste 1.600 de hectare
agricole cultivate. Bistreþ, Cârna ºi Cata-
ne sunt cele mai afectate de infiltraþiile ºi
revãrsãrile de apã. Totodatã, în comunele
Breasta ºi Murgaºi s-au petrecut alune-
cãri de teren, în zona islazurilor, dar ºi la

câteva zeci de metri de casa unei familii
din Veleºti. Cantitãþile de precipitaþii cã-
zute au fost, ieri, cuprinse între 14,2 l/mp
la Pieleºti ºi 23,4 l/mp la Craiova. În co-
muna Scaieºti au fost semnalate revãrsãri
din pârâul Argetoaia, ce au provocat cala-
mitarea a peste 170 ha de teren agricol.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

66 ha de ogor. În satul Obedin,
din comuna Breasta a fost rapor-
tatã o alunecare de teren. „Este
vorba de o alunecare de teren în
Obedin ºi priveºte doar islazul.
O sã ne deplasãm împreunã cu
cei de la Comisia judeþeanã pen-
tru situaþii de urgenþã, dupã ce

se vor opri ploile, pentru a eva-
lua situaþia. Noi am informat toate
instituþiile abilitate în aceastã si-
tuaþie”, ne-a precizat Marin Mar-
cu, primarul comunei Breasta.

Tot o alunecare de teren este,
acum, declaratã la Murgaºi. „În
satul Veleºti avem o situaþie de-
licatã în intravilan, unde gardul
unei împrejmuiri a fost luat de o
alunecare de teren. Mai grav este
cã distanþa de aici ºi pânã la casa
familiei în cauzã este 40-50 me-
tri. Este dificil, pentru cã, totuºi,
oamenii au muncit o viaþã pen-
tru a-ºi realiza gospodãria ºi te-
merile lor sunt fireºti. Mai sunt
probleme pe drumul comunal din
localitate, însã doar la nivel de
rigolã ºi doar pe o suprafaþã de
aproximativ 120 de metri”, ne-a
precizat Constantin Nedelea,
primarul comunei Murgaºi.

ªase primãrii au raportat
inundaþii

În intervalul 10.02 – 21.03.
2016, suprafeþele afectate de
infiltraþii ºi creºterea nivelului
freatic totalizeazã 1.609 ha.

Principalele culturi afectate în
cele ºase comune care au în-
ºtiinþat despre inundaþii sunt la
grâu – 361 ha, orz – 74 ha,
rapiþã – 20 ha, plante de nu-
treþ – 20 ha, pãºune – 120 ha,
ogor – 374 ha ºi teren nelu-
crat – 550 ha.

Cu toate acestea, situaþia la arã-
turile de primãvarã ºi suprafeþele
însãmânþate, în ogor propriu, în
aceastã primãvarã este mai bunã
decât cea din anul precedent. Ast-
fel, s-a reuºit însãmânþarea a 475
ha cu ovãz de primãvarã, 150 ha
cu orzoaicã de primãvarã, 20 ha
la cartof timpuriu, 450 ha cu le-
gume în câmp ºi solarii, 550 ha
cu mazãre boabe ºi 110 ha cu alte
culturi în ogor propriu.

La grâu, suprafaþa cultivatã pen-
tru acest an este de 175.000 ha,
cu 10.000 de ha mai mult decât
în anul agricol anterior. La orz au

fost însãmânþate 24.000 ha. ªi aici
se poate vorbi de a mãrire a su-
prafeþei cu 4.000 ha, faþã de cea
din anul agricol 2014-2015. Se-
cara de toamnã a fost, deja, culti-
vatã pe 2.000 ha, triticalele de
toamnã pe 5.000 ha – mai mult
cu 1.000, comparativ cu anul an-
terior. De departe, cultura de ra-
piþã are cea mai mare creºtere a
suprafeþei cultivate pentru anul
agricol în curs. Vorbim de 19.000
de ha, cu 3.000 peste totalul cul-
tivat în anul precedent.

Cotele de atenþie pe Jiu,
depãºite

Administraþia Bazinalã de Apã
Jiu anunþã cã, pe râul Jiu, în ulti-
mele 24 de ore, nivelurile ºi debi-
tele au fost în scãdere  pe secto-
rul superior ºi mijlociu, iar în sec-
torul inferior variabile, din cauza
precipitaþilor sub forma de aver-
sã înregistrate în interval ºi pro-
pagãrii.

În interval au fost atinse si de-
pãºite COTELE DE ATENÞIE pe
râul Jiu la staþiile hidrometrice:
Rãcari (CA+64) ºi Podari ( CA
=300) ulterior ieºind de sub inci-
denþã CA. În prezent,  nivelurile
pe râul Jiu la staþiile hidrometrice
se situeazã sub COTELE DE
APARARE. În ultimele 24 de ore
s-au situat peste COTA DE
ATENTIE  râurile la staþiile hidro-
metrice: Terpeziþa/Gabru H max
= 243 cm (CA + 23 cm), ulterior
ieºind de sub CA, Desnãþui/Dra-
goia H max = 443 cm (CA + 43
cm)  ulterior ieºind de sub CA.

Conform prognozei elaborate
de Compartimentul Prognoze Ba-
zinale al A.B.A. Jiu, precum ºi de
INHGA-CNPH, în urmãtorul in-
terval de 24 de ore, debitele ºi ni-
velurile vor mai fi, în general, în
creºtere cauzate de precipitaþiilor
în curs, celor prognozate ºi pro-
pagãrii viiturilor formate anterior.

Monitorizarea continuã
Þinând cont de actuala situaþie

hidro-meteorologicã, conducerea
A.B.A Jiu, a dispus luarea tuturor
mãsurilor de monitorizare a evo-
luþiei situaþiei hidrometeorologice ºi
transmiterea datelor în timp util,
precum ºi  monitorizarea evoluþiei

nivelurilor ºi debitelor pe cursurile
de apã din judeþul Dolj. Din cauza
precipitaþiilor abundente însemna-
te cantitativ, înregistrate în inter-
valul 23.03-25.03.2016, s-au pro-
dus scurgeri de pe versanþi, torenþi,
pâraie ce au dus la creºteri  sem-
nificative de niveluri ºi debite cu
depãºirea COTELOR DE ATEN-
TIE  ºi  revãrsarea unor râuri mici,
pe anumite sectoare, în judeþul
Dolj.

Conform Raportului Operativ
primit de la CLSU Pieleºti, ca ur-
mare a precipitaþiilor înregistrate,
în intervalul 22-25.03.2016 s-au
produs scurgeri de pe versanþi,
ceea ce a dus la creºteri de nive-
luri ºi debite pe pârâul Teslui, fãrã
depãºirea Cotelor de Apãrare, fi-
ind inundatã partea carosabilã a DJ
641 Mischii - Caracal, din cauza
incapacitãþii de preluare a tuburi-
lor de scurgere a apei pe sub DJ
641, în  zona de subtraversare a
podului de cale ferata în localita-
tea Pieleºti, sat Pârºani, pe o lun-
gime de 70 m cu o înãlþime a la-
mei de apã de 50 cm. Circulaþia în
zonã a fost închisã de cãtre Poliþia
Ruralã ºi reprezentanþi ai CLSU
Pieleºti, fiind dirijatã pe o rutã oco-
litoare situatã aval 500 m, pânã la
retragerea apei de pe carosabil.

Mai urmeazã câteva
zile friguroase

Potrivit Administraþiei Naþionale
de Meteorologie, în Oltenia, în
intervalul 21 martie – 3 aprilie a.c.,
temperaturile maxime vor scãdea
accentuat, de la valori medii de 16
grade în prima zi, pânã la 7 grade
în 23 martie. Apoi maximele diur-
ne vor creºte, îndeosebi în cea
de-a doua sãptãmânã, astfel cã,
la sfârºitul intervalului, acestea
vor fi, în medie, de 18...19 gra-
de. Regimul termic nocturn va
oscila, în medie, între 0 ºi 6 gra-
de, cu cele mai scãzute valori în
26 ºi 27 martie, iar cele mai ridi-
cate la sfârºitul intervalului.

Din fericire, în sãptãmâna ur-
mãtoare soarele se anunþã a fi mai
darnic, spre beneficiul agriculto-
rilor. Poate cã, din noianul de in-
formaþii care ne izbesc, zilnic,
ºansa unui an agricol mulþumitor
ar fi una dintre cele mai bune veºti
pentru noi toþi.
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S-au încheiat fazele judeþene ale Olimpia-
delor ºcolare, la diverse discipline, se aºteap-
tã centralizarea datelor cu elevii doljeni care
vor merge la fazele naþionale, dar, deja, este
ceva care atrage atenþia. Liceul Teoretic
„Mihai Viteazul” din Bãileºti este deja printre
premianþi: va avea ºase reprezentãri la etapa
finalã. La Biologie, Elisa Bãnicã (cls.a IX-
a, profesor  Elena Jianu) îi va avea drept
colegi pe Mãdãlina Mitroi (cls.a X-a) ºi pe
Mihai Grimm (cls. a XI-a), ambii pregãtiþi

O elevã din Bãileºti se „bate” în trei fazeO elevã din Bãileºti se „bate” în trei fazeO elevã din Bãileºti se „bate” în trei fazeO elevã din Bãileºti se „bate” în trei fazeO elevã din Bãileºti se „bate” în trei faze
finale ale Olimpiadelor ºcolarefinale ale Olimpiadelor ºcolarefinale ale Olimpiadelor ºcolarefinale ale Olimpiadelor ºcolarefinale ale Olimpiadelor ºcolare

Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din Bãileºti se „bate” cu
unitãþi de învãþãmânt preuniversitar cu notorietate ºi va avea
ºase reprezentãri, la fazele naþionale ale Olimpiadelor ºco-
lare, la diverse discipline. „Bijuteria” este în mâinile unei
eleve din clasa a IX-a, care a obþinut trei calificãri, iar la
douã dintre ele va fi prezentã, urmând sã facã un adevãrat
tur de forþã, în numai douã-trei zile.

de prof.  ªtefania Vãduva.La Fizicã ºi
Matematicã va participa aceeaºi Elisa Bãni-
cã (prof. Fãnuþa Botea, respectiv prof.
Daniela Beldea). La ºah, va fi prezent Ovi-
diu Neacºu (cls.a XI-a, pregãtit de prof.
CriastianBãlunã).

«Este un succes de marcã pentru noi,
practic vorbim despre o premierã, iar aceºti
copii ºi îndrumãtorii lor meritã toate laudele.
Am dat dovadã cã aici se face învãþãmânt
de calitate ºi cã ne putem „bate” cu liceele

de anvergurã. Mãdãlina Mitroi a fost pre-
zentã ºi anul trecut la „naþionale”, unde a
obþinut Menþiune, iar Mihai Grimm a fost de
asemenea în finalã, obþinând Trofeul spe-
cial», a declarat prof. Gabriel Tica, direc-
tor al Liceului Teoretic „Mihai Viteazul” din
Bãileºti.

O fatã obiºnuitã cu succesele
„Bijuteria” este Elisa Bãnicã, o fatã fru-

moasã ºi deºteaptã, care vrea sã se „batã”,
în pregãtire, cu toþi colegii ei din þarã. «Este
o fatã deosebitã ºi va avea, sunt convins,
foarte multe succese. Ea a mai participat,
pe când era elevã a ªcolii Gimnaziale „Avia-
tor Petre Ivanovici”, la etapele naþionale la

Biologie ºi Fizicã. A avut media de absolvire
10,00, iar la Evaluarea naþionalã i-a lipsit foar-
te puþin sã obþinã maximul. Colegiul Naþio-
nal „Fraþii Buzeºti” a vrut-o acolo, dar am
discutat cu pãrinþii ºi le-am explicat cã va
avea parte de toatã pregãtirea posibilã, dar
sã rãmânã aici, cu atât mai mult cu cât este
aproape de casã. Tatãl sãu a venit, zilele tre-
cute, dupã aflarea rezultatelor, ºi ne-a mul-
þumit, spunând cã, acum, simte o uºurare-
.Elisa va face un adevãrat tur de forþã în
aprilie, când, dupã ce va susþine la Satu Mare
faza finalã la Biologie, va pleca la Târgu
Mureº, unde va participa la Matematicã.
Este, pentru noi, o mândrie», a mai spus
Gabriel Tica.

Facultatea de Drept a Universitã-
þii din Craiova, în parteneriat cu Cen-
trul de Studii ºi Cercetãri de Drept
Privat, Camera Notarilor Publici –
Craiova, Baroul Dolj ºi instituþia si-
milarã din judeþul Olt au organizat o
dezbatere la care au participat repre-
zentanþi de marcã ai sistemului juri-

La Craiova, s-a discutatLa Craiova, s-a discutatLa Craiova, s-a discutatLa Craiova, s-a discutatLa Craiova, s-a discutat
despre cartea funciarãdespre cartea funciarãdespre cartea funciarãdespre cartea funciarãdespre cartea funciarã

Ieri, la sediul Facultãþii de Drept a Universitãþii din Craiova a avut loc o dezbatere legatã de „Cartea
funciarã: aspecte ºi probleme practice actuale”. A fost o premierã, la întâlnire fiind prezenþi mai mulþi
reprezentanþi de marcã ai sistemului juridic românesc. Concluzia a fost cã sistemul are nevoie de
schimbãri, pentru a fi aliniat la cerinþele europene moderne.

dic românesc. „Suntem omorâþi cã
avem printre noi oaspeþi de seamã ºi
sunt convins cã vor avea loc discu-
þii care vor avea ºi o finalitate”, a
spus, în deschiderea lucrãrilor, prof.
univ. dr. Sevastian Cercel, decan al
Facultãþii de Drept a Universitãþii din
Craiova.

O istorie
care trebuie completatã

La seminar au participat prof. univ.
dr. Valeriu Stoica (Universitatea Bu-
cureºti, fost ministru al Justiþiei), Ma-
rian Nicolae (de la aceeaºi instituþie
de învãþãmânt superior), Paul Vasi-
lescu (Universitatea „Babeº - Boly-
ai” Cluj), Irina Sferdian (Universita-
tea de Vest Timiºoara), conf. univ.
dr. Adrian Circa (Universitatea „Lu-
cian Blaga” Sibiu), lect. univ. dr. Mi-
hai David (Universitatea „Lucian
Blaga” Sibiu), conf. univ. dr. Oana
Ghiþã (Universitatea din Craiova).
Tema – „Este România uitã? Siste-
mul integrat de cadastru ºi de carte
funciarã – un veac de cãutãri ºi ne-
împliniri” – a fost propusã de Vale-
riu Stoica, cela care a fost primul vor-
bitor ºi a preluat rolul de moderator.

„La momentul actual, nu avem un
sistem integrat de cadastru ºu publi-
citate imobiliarã. Nu este o unitate a
spaþiului juridic ºi trebuie modificat
ceva în acest sens. A apãrut o încer-
care de cadastrare în 1938, prinþ De-
cretul nr. 115, au venit momente isto-

rice dificile, s-a încercat în 1943 o
punere în vigoare a prevederilor le-
gale, s-au schimbat regimurile po-
litice ºi nu s-a fãcut nimic palpabil
pânã în 1996, când a fost adoptatã
Legea cadastrului, s-a modificat,
ulterior, ºi Codul Civil, dar tot nu
este nimic pus la punct. Trebuie de
urgenþã o nouã lege, deoarece ceea
ce este acum seamãnã cu un sac
petecit, din care nu se mai poate
face ceva. Au fost programe cu
Banca Mondialã, Uniunea Euro-
peanã, prin care 50 de comune tre-
buia sã intre într-o cadastrare mo-
dernã, dar nu sunt mai mult de pa-
tru-cinci localitãþi la nivelul þãrii.
Ori, în acest ritm, ajungem prin anul
2.300 cu finalizarea procesului. Tre-
buie sã existe ºi o voinþã politicã,
iar toatã lumea trebuie sã înþeleagã
cã este vorba de interesul naþio-
nal”, a spus Valeriu Stoica.

Mai multe teme discutate
S-au discutat mai multe probleme,

fiecare invitat prezentându-ºi puncte-
le de vedere, de la „Dobândirea drep-
turilor tabulare fãrã înscrierea în
cartea funciarã” (Marian Nicolae),
„Publicitatea situaþiilor personale
prin cartea funciarã” (Paul Vasiles-
cu), „Înscrierea în cartea funciarã a
drepturilor dobândite prin accesiu-
ne imobiliarã artificialã” (Irina Sfer-
dian), „Aspecte practice privind acþi-
unea în rectificare de carte funciarã”
(Adrian Circa), pânã la „Transferul
dreptului de proprietate asupra imo-
bilelor prin convenþie matrimonialã.
Notarea locuinþei de familie în car-
tea funciarã” (Oana Ghiþã). Dezbate-
rile au fost cât se poate de pline de
conþinut, iar concluzia a fost una sin-
gurã: este nevoie de o nouã lege a ca-
dastrului ºi publicitãþii imobiliare.

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU
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Salah Abdeslam, islamistul arestat în urmã
cu o sãptãmânã, ºi-a recunoscut rolul în ca-
drul atentatelor teroriste din Paris, în cadrul
audierii de cãtre autoritãþile belgiene, admiþând
cã a renunþat sã se mai detoneze
pe stadionul din Paris ºi cã Ab-
delhamid Abaaoud a planificat
toatã operaþiunea. Potrivit unui
document obþinut de postul fran-
cez BFMTV de la poliþia belgia-
nã din cadrul audierii lui Abdes-
lam, islamistul a recunoscut în
faþa anchetatorilor cã “a închi-
riat maºini ºi (camere) de hotel
la solicitare” pentru comandoul
responsabil de atentatele teroris-
te din Paris de pe 13 noiembrie
în care au murit 130 de persoa-
ne. El l-a învinuit pe Abdelhamid
Abaaoud, care s-a detonat în
atentatele din Paris, pentru pla-
nificarea întregii operaþiuni.
“Este Abaaoud. ªtiu asta pentru
cã mi-a zis fratele meu, Brahim.

Un acord

de încetare

a conflictului armat

din Yemen ar urma

sã intre în vigoare

de pe 10 aprilie
Pãrþile combatante din

Yemen au convenit asupra
încetãrii conflictului armat
din þarã, acord care ar urma
sã intre în vigoare de pe 10
aprilie, cu o sãptãmânã
înainte de negocierile de pace
din Kuweit, a declarat delega-
tul ONU în Yemen, Ismail
Ould Cheikh Ahmed. “Este
ultima noastrã ºansã”, a
declarat Ismail Ould Cheikh
Ahmed reporterilor în New
York. “Rãzboiul din Yemen
trebuie sã se sfârºeascã”, a
adãugat delegatul Naþiunilor
Unite. Au existat mai multe
încercãri de a ajunge la un
acord în privinþa încheierii
rãzboiului din Yemen, unde a
fost declanºatã o crizã uma-
nitarã, generând tensiuni
între Arabia Sauditã ºi Iran.
O coaliþie coordonatã de
Arabia Sauditã efectueazã
raiduri în Yemen de peste un
an cu scopul de a preveni ca
rebelii Houthi, aliaþi Iranu-
lui, ºi forþele militare loiale
fostului preºedinte yemenit
Ali Abdullah Saleh sã preia
controlul asupra þãrii. Consi-
liul de Securitate al ONU a
salutat anunþul de încetare a
conflictului armat ºi reluarea
negocierilor de pace ºi a
îndemnat pãrþile combatante
sã “reducã violenþele imediat
ºi sã se abþinã de orice
acþiuni care ar putea duce la
amplificarea tensiunilor,
pentru a pregãti demersul
spre o încetare a conflictului
armat din þarã”. Ould Cheikh
Ahmed a declarat cã Arabia
Sauditã  “se angajeazã în
totalitate sã se asigure cã
urmãtoarele negocieri vor
avea loc ºi ne susþine mai
ales în privinþa încetãrii
ostilitãþilor”. Peste 6.000 de
persoane, jumãtate fiind
civili, au murit de la lansarea
campaniei militare a coaliþiei
coordonate de Arabia Sauditã
în rãzboiul din Yemen, al
cãrei scop este sã-l readucã
la putere pe actualul preºe-
dinte yemenit Abd-Rabbu
Mansour Hadi. Organizaþia
Human Rights Watch a
solicitat miercuri Statelor
Unite, Franþei, Marii Brita-
nii ºi altor state sã-ºi suspen-
de vânzãrile de armament
cãtre Arabia Sauditã care
organizeazã raiduri aeriene
considerate ilegale de HRW.
Reþeaua teroristã Al-Qaida
ºi-a extins influenþa în
Yemen, în condiþiile în care
conducerea se concentreazã
pe confruntãrile cu rebelii
Houthi.

Rusia a anunþat ieri cã-ºi va consolida for-
þele de la frontiera de vest ºi pânã pe insulele
din Oceanul Pacific, în contextul unor tensi-
uni cu Occidentul. Mobilizarea unor forþe
NATO în apropierea frontierelor Rusiei meri-
tã un rãspuns, a subliniat ieri ministrul rus al
Apãrãrii Serghei ªoigu. El a anunþat cã vor fi
înfiinþate noi unitãþi în cadrul Districtului Mi-
litar de Vest, inclusiv douã noi divizii. În ca-
drul acestei consolidãri în partea de vest a

Poliþia germanã a arestat, ieri,
în vestul þãrii, douã persoane bã-
nuite cã ar avea legãturi cu sus-
pecþii în atacurile comise sãptãmâ-
na aceasta la Bruxelles, dintre care
una ar fi trimis SMS-uri suspecte
- în timpul atentatelor. Ofiþeri din
cadrul Forþelor speciale l-au reþi-
nut pe Samir E., un membru cu-
noscut al miºcãrii salafiste locale,
într-un raid la Düsseldorf, scrie
revista “Der Spiegel”. Anchetato-
rii încearcã acum sã afle dacã
acesta avea legãturi cu Ibrahim ºi

El mi-a zis cã Abbaoud este responsabil. L-am
întâlnit pe Abaaoud în noapte de 11 spre 12
noiembrie 2015. A fost singura datã în viaþa
mea când l-am vãzut pe Abaaoud”, a declarat

Abdeslam în faþa anchetatorilor belgieni. Însã
cei doi au fost condamnaþi în 2010 în Belgia
pentru furt. Fratele lui Salah, Brahim Abdes-
lam, a murit în atentatele din Paris, fiind unul

dintre atacatorii kamikaze. Salah
Abdeslam a explicat cã a renunþat
sã se mai arunce în aer pe stadio-
nul din Paris, Stade de France,
dupã cum se prevedea în planul
teroriºtilor. “Trebuia sã intru ca
un client pe Stade de France. Cu
toate acestea, nu aveam bilet”, a
explicat el. “Cu toate acestea, am
renunþat (la acest plan) în timp
ce oprisem maºina. Mi-am lãsat
cei trei pasageri din maºinã, apoi
am demarat. Am condus cu o vi-
tezã haoticã”, a mai adãugat isla-
mistul. Dintre cei trei pasageri
aflaþi în maºina pe care o condu-
cea, Abdeslam a recunoscut cã
nu îl cunoºtea decât pe Bilal
Hadfi, iar ceilalþi doi erau irakieni
pe care nu-i cunoºtea.

Doi suspecþi reþinuþi în Germania
în legãturã cu atacurile de la Bruxelles

Khalid El Bakraoui, fraþii acuzaþi cã
au comis atacurile din capitala bel-
gianã, soldate cu 31 de morþi. Po-
trivit “Der Spiegel”, Samir E. a
fost arestat de autoritãþile turce în
apropiere de frontiera siriano-tur-
cã la jumãtatea lui 2015, la fel ca
ºi Khalid - atacatorul de la staþia
de metrou Maelbeek. Autoritãþile
turce i-au suspectat pe ambii cã
voiau sã lupte - sau cã au luptat
deja - alãturi de jihadiºti în Siria.
Ambii au fost expluzaþi cu aceeaºi
aeronavã cãtre Amsterdam, de

unde ºi-au început cãlãtoria cãtre
Turcia. Forþele de securitate an-
cheteazã acum cât de bine se cu-
noºteau cei doi ºi dacã au plãnuit
sã cãlãtoreascã împreunã. Poliþia
federalã germanã l-a arestat pe
celãlalt bãrbat miercuri, la Giessen,
un oraº situat la nord de Frank-
furt. “Der Spiegel” scrie cã poli-
þiºtii au gãsit douã SMS-uri sus-
pecte - din ziua atacurilor de la
Bruxelles - în mobilul acestuia. În
primul SMS era menþionat Khalid
El Bakraoui. Al doilea SMS conþi-
nea doar cuvântul “fin” – “sfâr-
ºit”, în francezã - ºi a fost trimis
marþi la ora localã 9.08 (10.08, ora
României). Douã explozii au avut
loc marþi, pe aeroportul de la Bru-
xelles, imediat dupã ora localã 8.00
(9.00, ora României). Explozia în
metrou a avut loc, însã, la ora lo-
calã 9.11 (10.11, ora României).
Autoritãþile din întreaga Europã se
aflã în stare de alertã dupã atacuri.
ªapte persoane au fost arestate joi
ºi vineri de cãtre autoritãþile bel-
giene, care au identificat un nou
suspect în legãturã cu atacurile de
marþi, soldate cu 31 de morþi ºi 300
de rãniþi, potrivit unui nou bilanþ
provizoriu. Serviciile Parchetului
federal belgian au anunþat ºase
arestãri în localitãþile Schaerbeek,

la nord de Bruxelles, Jette, la vest,
dar ºi în centrul capitalei belgiene,
în cursul unor percheziþii. Potrivit
RTBF, un al ºaptelea suspect a fost
arestat ieri dimineaþã, la Forest.
Ziarul flamand “De Standaard”
dezvãluie cã acest bãrbat, al cãrui
nume nu a fost divulgat, a fost re-
cunoscut de cãtre un poliþist în
imaginile surprinse de camerele de
supraveghere alãturi de Khalid El
Bakraoui, atacatorul din metrou.
Aceastã arestare nu a fost confir-
matã în mod oficial de cãtre Mi-
nisterul Public belgian, care urma
sã organizeze o conferinþã de pre-
sã. Cotidianul “De Morgen” scrie,
la rândul sãu, cã anchetatorii au
identificat un nou suspect în le-
gãturã cu atacurile de la Bruxel-
les. Potrivit ziarului, numele Naim
el Hamed, un sirian în vârstã de
28 de ani, figureazã pe o listã în-
tocmitã de cãtre servicii de secu-
ritate din alte state europene, alã-
turi de cele ale lui Mohamed
Abrini, Najim Laachraoui ºi Kha-
lid El Bakraoui. “De Morgen” mai
scrie cã Naim el Hamed este sus-
pectat de asemenea cã este impli-
cat în atacurile comise pe 13 no-
iembrie la Paris ºi Saint-Denis,
soldate cu 130 de morþi ºi sute de
rãniþi.

Rusia anunþã cã-ºi va consolida forþele
armate din vest ºi pânã la Oceanul Pacific

Rusiei, forþele vor fi dotate cu 1.100 noi sis-
teme militare, inclusiv avioane, elicoptere,
tancuri ºi vehicule blindate. În Extremul Ori-
ent, armata va staþiona sisteme de rachete
antinavã ultramoderne - de tip Bal ºi Bastion
- în sudul Insulelor Kurile, un arhipelag re-
vendicat de Japonia sub numele de Insulele
Kurile sau Chishima. “Unitãþile militare din
Insulele Kurile vor primi armament nou. Vor
fi instalate sisteme de rachete Bal ºi Bastion

ºi drone ultramoderne de tip Eleron-3”, a de-
clarat Serghei ªoigu. Specialiºtii armatei ruse
vor iniþia o expediþie de trei luni pentru ex-
plorarea Insulelor Kurile, în scopul construi-
rii unei baze a Flotei Pacificului. “În aprilie,
specialiºti ai Flotei Pacificului vor iniþia o ex-
pediþie de trei luni în Kurile. Misiunea este de
a stabili dacã existã posibilitatea construirii
unei baze a Flotei Pacificului în acest arhipe-
lag”, a spus ªoigu.
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        DISPOZIÞIA NR.2412
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 ºi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001
republicatã, privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Craiova în
ºedinþã ordinarã în data de 31.03.2016, ora 10,00 în Sala Mare a Pri-
mãriei Municipiului Craiova.

     ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economicã,
socialã ºi de mediu a municipiului Craiova, în anul 2015.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului de mobilitate urbanã
durabilã pentru polul de creºtere Craiova.

3. Proiect de hotãrâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului
Local al Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguþa Vasilescu, sã voteze ordinea
de zi în Adunarea Generalã a Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã „Sa-
lubris Dolj”.

4. Proiect de hotãrâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliu-
lui Local al Municipiului Craiova-dl. Pîrvulescu Ionuþ Cosmin, de a vota
ordinea de zi în Adunarea Generalã Extraordinarã a Acþionarilor S.C. Com-
pania de Apã „Oltenia” S.A., din data de 31.03.2016.

5. Proiect de hotãrâre privind desemnarea unui nou reprezentant al munici-
piului Craiova în Adunarea Generalã a Acþionarilor a S.C. Termo Craiova S.R.L.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii
ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Lo-
cativ Craiova, pentru anul 2016.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii
ale Cãminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2016.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii
ale Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale ºi Creºe din
Municipiul Craiova, pentru anul 2016.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii
ale S.C. Pieþe ºi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2016.

10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii
ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2016.

11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii
ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2016.

12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii
ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2016.

13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului de Ordine ºi Siguranþã
Publicã al Municipiului Craiova, pentru anul 2016.

14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare
ºi Funcþionare a Poliþiei Locale a Municipiului Craiova.

15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreþi-
nere pentru persoanele asistate în cadrul Cãminului pentru Persoane Vârst-
nice Craiova, pentru anul 2016.

16. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Protocolului de colaborare din-
tre municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi Co-
munitatea Evreilor Craiova.

17. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite
pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu han-
dicap accentuat ºi grav, cât ºi pentru însoþitorii, asistenþii personali ºi asis-
tenþii personali profesioniºti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna
aprilie 2016.

18. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectua-
rea transportului public local de persoane prin curse regulate în municipiul
Craiova.

19. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru efec-
tuarea transportului public local de persoane prin curse regulate în munici-
piul Craiova.

20. Proiect de hotãrâre privind aprobarea tarifelor pentru bilete ºi abona-
mente aferente transportului public de persoane prin curse regulate efectua-
te de cãtre R.A.T. SRL.

21. Proiect de hotãrâre privind aprobarea schimbului de locuinþe pentru
tineri, destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere
nr.121269/2008 ºi nr.121277/2008.

22. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închi-
riere care au ca obiect locuinþe pentru tineri destinate închirierii, construite
prin programe de investiþii la nivel naþional.

23. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de concesiune
nr.35676/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi dr.Du-
mitru Elena, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Dumitru Elena.

24. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de concesiune
nr.35712/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi
dr.Burada Vivi-Cornelia, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.
Burada Vivi-Cornelia.

25. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de concesiune
nr.35715/2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi dr.Zbar-
cea Silvia, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Zbarcea Silvia.

26. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de concesiune
nr.38419/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi
dr.Delureanu Roxana-Ancuþa, medic titular al Cabinetului Medical Indivi-
dual Dr. Delureanu Roxana-Ancuþa.

27. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de concesiune
nr.39001/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi
dr.Oprea Sidonia-Edi, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.
Oprea Sidonia-Edi.

28. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închi-
riere având ca obiect terenuri aparþinând domeniului public sau privat al mu-
nicipiului Craiova pe care sunt amplasate construcþii provizorii, cu destina-
þia de spaþii comerciale, producþie ºi prestãri servicii.

29. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de conce-
siune nr.20T/2001  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi
S.C. Incomex S.R.L. ºi nr.22T/2001 încheiat între Consiliul Local al Muni-
cipiului Craiova ºi S.C. Farmimpex S.R.L.

30. Proiect de hotãrãre privind aprobarea scoaterii la licitaþie publicã, în
vederea închirierii, a unor terenuri aparþinând domeniului public al munici-
piului Craiova, administrate de ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Bibescu” Cra-
iova, situate în municipiul Craiova, str.Dr.Nicolae Ionescu-Siseºti, nr.3.

31. Proiect de hotãrâre privind aprobarea scoaterii la licitaþie publicã, în
vederea închirierii, a unor terenuri aparþinând domeniului public al munici-
piului Craiova, administrate de Colegiul Tehnic Energetic Craiova, situate în
municipiul Craiova, str.Amaradia, nr.59.

32. Proiect de hotãrâre privind aprobarea scoaterii la licitaþie publicã, în
vederea închirierii, a unui spaþiu aparþinând domeniului public al municipiu-
lui Craiova, administrat de ªcoala Gimnazialã „Ion Creangã” Craiova, situat
în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.344.

33. Proiect de hotãrâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul pri-
vat al municipiului Craiova a unor bunuri, concesionate cãtre S.C. Compania de
Apã „Oltenia” S.A, în vederea scoaterii din funcþiune, valorificãrii ºi casãrii.

34. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþi-
nând domeniului privat al municipiului Craiova.

35. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþi-
nând domeniului public al municipiului Craiova.

36. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.329/2015 referitoare la atribuirea în folosinþã gra-
tuitã, cãtre Curtea de Apel Craiova, a unei pãrþi din imobilul aparþinând do-
meniului public al municipiului Craiova, situat în str.Nicolae Julea, nr.1.

37. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.28/2012 referitoare la desemnarea reprezentanþi-
lor Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia pentru vânzarea
spaþiilor comerciale ºi de prestãri servicii.

38. Întrebãri ºi interpelãri.

                                                                     Emisã azi 25.03.2016

               PRIMAR,                                 PT. SECRETAR,
    Lia-Olguþa VASILESCU     Ovidiu MISCHIANU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Diana DÃRAC
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Anunþul tãu!
CONVOCATOR Consiliul de Administra-

þie al S.C. COREAL SA., întrunitã în data de
18.03.2016, a hotãrât convocarea Adunãrii
Generale Ordinare a Acþionarilor în data de
26.04.2016, orele 09, în str. Mihai Viteazul,
nr.16A, mun. Craiova. La adunare vor avea
dreptul  de a participa ºi vota acþionarii înre-
gistraþi la data de referinþã de 31.03.2016.
Acþionarii vor beneficia de drepturile prevã-
zute la art 7 si 13 din Regulamentul nr. 6/
2009 al CNVM. Drepturile vor putea fi exerci-
tate în termen de 15 zile de la publicarea con-
vocã0rii în M.O. Acþionarii pot participa la
Adunare fie direct fie prin alte persoane pe
bazã de procurã specialã potrivit reglemen-
tãrilor CNVM. Formularele de procuri specia-
le se gãsesc la secretariatul societãþii ºi vor
fi depuse pânã în data de 22.04.2016. Punc-
tele înscrise pe ordinea de zi: -Prezentarea ºi
aprobarea Bilantului Contabil la 31.12.2015,
a Contului de Profit ºi Pierderi la 31.12.2015
ºi anexele sale; -Prezentarea ºi aprobarea
raportului Consiliului de Administraþie pe
anul 2015; -Prezentarea raportului Comisiei
de Cenzori pe anul 2015; -Prezentarea ra-
portului Auditorului Financiar pe anul 2015;
-Propunerea de repartizare a profitului; -Re-
alegerea membrilor consiliului de adminis-
traþie pentru o perioada de încã 4 ani; -Pre-
lungirea duratei sediului social al societãþii
din str. Mihai Viteazul, nr. 16A, Mun. Craio-
va, jud. Dolj, conform actului adiþional nr.
22/23.03.2016 la contractul de închiriere nr.
02/06.06.2011 încheiat cu FINANCE INVEST
S.A. -Prelungirea pe o perioadã de 2 ani a
contractului de audit. -Aprobarea datei de
12.05.2016 ca data de înregistrare conform
dispoziþiilor legii 297/2004. Materialele ºi
documentele referitoare la adunare pot fi
consultate la sediul societãþii din str. Mihai
Viteazul, nr. 16A începând cu data convo-
cãrii. Informaþii suplimentare se pot obþine
la numãrul de telefon 0251419702, sau fax
0251413368. In cazul în care AGOA nu este
statutarã, aceasta va avea loc a doua zi în
aceleaºi condiþii. SC COREAL SA Preºedin-
te C.A. Siclitaru Robert-Antony- Tiberius.

S.C YUKO GROUP SRL, solicitã Aviz
de Amplasament pentru investiþia “INSTA-
LAÞIE DESCÃRCARE, INCÃRCARE, DISTRI-
BUÞIE, PRODUSE PETROLIERE  CU IMPREJ-
MUIRE, LUCRÃRI HIDROTEHNICE AFEREN-
TE CHEULUI ªI  PLATFORMEI  IN  PORTUL
BECHET JUD. DOLJ”, persoanele interesate
se pot adresa la sediul Primaria Bechet sau
la telefon contact 0732/707099.

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare privind administraþia

publicã localã,
D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de 31.03.2016, ora 14,00 la sediul
Consiliului Judeþean.

        ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Spitalului Orãºenesc „Aºezãmintele

Brâncoveneºti” Dãbuleni pe trimestrele II, III ºi IV ale anului 2016.
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftizilologie Leam-

na pe trimestrele II ºi III ale anului 2016.
3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli ºi a listei de investiþii ale R.A. Aeroportul

Internaþional Craiova pe anul 2016.
4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul Judeþean Dolj ºi Universitatea din Craiova

în vederea organizãrii Simpozionului Internaþional “Sociologia academicã ºi provocãrile societãþii actuale”.
5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul Judeþean Dolj ºi Centrul Naþional de

Educare Caninã în vederea organizãrii Campionatului Mondial de Salvare al Federaþiei Chinologice Internaþionale.
6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea acordului de asociere dintre Consiliul Judeþean Dolj ºi Ministerul Afacerilor Externe

– Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru Românii de Pretutindeni în vederea organizãrii de activitãþi, evenimente culturale, educaþi-
onale ºi derularea de programe stabilite de comun acord.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea unor taxe speciale la Muzeul Olteniei Craiova.
8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului propriu al judeþului Dolj pe anul 2016, rectificãrii bugetului de

venituri ºi cheltuieli al Muzeului de Artã Craiova, pe anul 2016 ºi a rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al ªcolii Gimnaziale
Speciale ”Sf. Vasile” Craiova pe anul 2016.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Direcþia Publicã Comunitarã de Evidenþã a
Persoanelor Dolj.

10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Muzeul Olteniei Craiova.
11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Unitatea Medico Socialã Pleniþa.
12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei ºi a statului de funcþii pentru Centrul Medico Social Brabova.
13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Biblioteca Judeþeanã ”Alexandru ºi Aristia Aman”.
14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei ºi a statului de funcþii pentru Direcþia Generalã de Asistenþã

Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj.
15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea regulamentelor de organizare ºi funcþionare ale serviciilor sociale din cadrul Direcþiei

Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj.
16. Proiect de hotãrâre privind aprobarea vânzãrii prin licitaþie publicã a Policlinicii nr.5 Iºalniþa.
17. Proiect de hotãrâre privind modificarea elementelor de identificare ale imobilului situat în Craiova, str. 24 Ianuarie, nr.4.
18. Proiect de hotãrâre privind modificarea lungimii drumului judeþean DJ 643F – limita judeþului Olt – Gherceºti – Craiova, de

la 15,760 km la 14,983 km.
19. Proiect de hotãrâre privind darea în folosinþã gratuitã pe termen limitat, a unor bunuri ce aparþin domeniului privat al judeþului

Dolj, operatorului Societatea pentru Lucrãri Drumuri ºi Poduri Dolj S.A.
20. Proiect de hotãrâre privind trecerea clãdirii ”Centru de coordonare ºi intervenþie în caz de dezastre în regiunea transfronta-

lierã România – Bulgaria” din domeniul privat în domeniul public al judeþului Dolj.
21. Proiect de hotãrâre privind preluarea în administrare de la Consiliul Local al Municipiului Craiova a drumului de exploatare

nr.684, pentru realizarea obiectivului ”Staþie de sortare ºi staþie de compostare la Mofleni – Craiova”.
22. Proiect de hotãrâre privind aprobarea dãrii în folosinþã gratuitã Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova a unor dotãri

ºi echipamente medicale.
23. Proiect de hotãrâre privind modificarea elementelor de identificare ale clãdirii C1 în care îºi desfãºoarã activitatea C.S.C.

Noricel, situatã în Craiova, Aleea Toamnei nr.14.
24. Proiect de hotãrâre privind includerea în domeniul public al judeþului Dolj a unui imobil situat în Craiova, Aleea Gheþiºoarei

nr.5 ºi darea în administrare DGASPC Dolj.
25. Proiect de hotãrâre privind includerea în domeniul public al judeþului Dolj a unor bunuri situate în Craiova, str. Jieþului nr.19.
26. Proiect de hotãrâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al judeþului Dolj în vederea restituirii.
27. Proiect de hotãrâre privind înlocuirea titularului contractului de concesiune nr.262/2004 încheiat cu Consiliul Judeþean Dolj.
28. Proiect de hotãrâre privind înlocuirea titularului contractului de concesiune nr.269/2004 încheiat cu Consiliul Judeþean Dolj.
29. Proiect de hotãrâre privind înlocuirea titularului contractului de concesiune nr.270/2004 încheiat cu Consiliul Judeþean Dolj.
30. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului Judeþului Dolj la S.C. Compania de Apã ”Oltenia” S.A. pentru a vota

completarea actului constitutiv al societãþii.
31. Proiect de hotãrâre privind reconfirmarea apartenenþei UAT Judeþul Dolj, prin Consiliul Judeþean Dolj ca membru al

Asociaþiei Grupul de Acþiune Localã Colinele Olteniei.
32. Proiect de hotãrâre privind aprobarea documentaþiei tehnico-economice – faza DALI – pentru obiectivul de investiþii:

”Reabilitare DJ 643D, DN 65C (Bulzeºti) – Prejoi - lim. Judeþului Vâlcea”.
33. Proiect de hotãrâre privind atribuirea licenþei de traseu pentru traseul T087 Bãileºti – Giurgiþa/Cârna-Bechet, cuprins în

”Programul de transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeþean, perioada 2013-2019-actualizare 2015”.
34. Proiect de hotãrâre privind atribuirea licenþelor de traseu pentru cursele regulate speciale efectuate pe traseele Craiova –

Iºalniþa ºi Craiova – Bucovãþ.
35. Diverse – interpelãri.

ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direcþia Juridicã Administraþie Localã, Secretariat.

NR.147    Emisã astãzi,25.03.2016

          Contrasemneazã,
  P R E ª E D I N T E, SECRETAR,

             ION PRIOTEASA    GHEORGHE BARBÃRASÃ
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Astãzi, bunul nostru tatã ºi soþ
ªTEFAN NICU (APROZARU)
ar fi împlinit 62 de ani. Nu îl
mai avem acasã, doar în suflete-
le noastre îl pãstrãm aºa cum
era: bun, vesel ºi tot timpul
alãturi de familie. Ne lipseºte
sufletul sãu de
neînlocuit.

F l o r i  º i
l a c r i m i  p e
mormânt!

F a m i l i a
îndoliatã!

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.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat la
un patron cu maºina
proprie, marca Es-
pero. Telefon: 0760/
084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la domi-
ciliu Telefon: 0251/
446.535; 0760/071.644.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Bu-
cureºti, ªoseaua
Panduri (vis-a -vis de
Spitalul Clinic Pan-
duri) Telefon: 0741/
072.812.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2
camere - parter Ni-
colae Titulescu, preþ
200.000 lei. Telefon:
0744/581.777.

Amaradiei 2 camere
decomandate etaj 1.
Telefon: 0763/857.756.
Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentralã,
coloanã apã sepa-
rat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. Telefon: 0746/
660.001.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4
camere, bilateral, ul-
tracentral. Telefon:
0721/290.286.
Vând apartament 3
camere decomanda-
te Brazdã parter. Te-
lefon: 0762/280.739.

CASE
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + dependinþe,
apã curentã, canali-
zare la poartã, teren
4300 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile
superîmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Tele-
fon: 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 comuna
Periºor,  cadastru, te-
ren 2000 mp, fântâ-
nã în curte, vie, pomi
fructiferi + Anexe,
zonã centralã. Tele-
fon: 0751/035.819;
0730/366.954.
Vând casã nouã
Bordei cu 700 m te-
ren vie, pomi sau
schimb cu aparta-
ment + diferenþa. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
418.864.
Vând casã boie-
reascã mare - cen-
tral, pretabilã clinicã,
pensiune, firmã. Te-
lefon: 0741/219.483.

TERENURI
VÂND casã+teren,
zona Izvoru Rece. Te-
lefon: 0763/359.072.
Vând pãdure Borãs-
cu - 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 împrej-
muit zona Selgros, 750
mp, 22 Euro/mp. Tele-
fon: 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 Na-
þionalã Craiova- Be-
chet, localitatea Secui.
Preþ convenabil. Tele-
fon: 0764/214.269.
Vând teren 1000 m Câr-
cea 10.000 Euro. Telefon:
0752/641.487.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate
utilitãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Te-
lefon: 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, toate
consumabilele schim-
bate 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
airbaguri; - Geamuri
Electrice; Inchidere
centralizata; ABS;
Servodirectie; Xe-
non; - Interior recaro;
Pret 2700 Euro, ne-
gociabil. Relatii la te-
lefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând car bãtrânesc,
original, stare foarte
bunã, pretabil terase,
grãdini. Telefon:
0729/033.903.
Vând covor persan
2200/1800 bine în-
treþinut- 80 lei, cruce
marmurã scrisã
1200/400/100- 80
lei, sãpun de casã 5
lei kg, televizor color
Grunding cu tele-
comandã- 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445
Vân combinã JOHN
DEERE-730. Tele-
fon 0772/096.357.

Vând cutie metalicã
pentru pãstrat armã
de vânãtoare. Tele-
fon: 0721/ 995.405.
Vând fotolii vechi în
stare bunã, aparat
de radio cu Pickup,
timbre (clasoare). Te-
lefon: 0729/684.222.
Vând radio MPT
Sony 4x45w, USB,
telecomandã, în ga-
ranþie. Telefon: 0723/
984.309.
Vând maºinã de go-
goºi ineluº, chiuvetã
inox dublã pentru Re-
staurant sau Cofetãrie
tãietor mezeluri, plitã
fast food, mese inox.
Telefon: 0760/958.921;
0737/128.396.
Vând TV color D-
102 cm, cãrucior
handicapat, pat me-
canic, schelã con-
strucþii, sobã cãrãmi-
dã completã, polizor
2500W. Telefon:
0768/083.789.
Vând 8 jaluzele metali-
ce (4 gri ºi 4 albe). Te-
lefon: 0251/452.233.
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Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

CENTRUL 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”!

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.

Vând 1 loc de veci Ci-
mitir Lascãr Catargiu
- Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând COMBINÃ
CP.12 ºi LADA 1025
(eventual suban-
samble). Telefon:
0730/304.591.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând maºinã de cu-
sut Ileana, maºinã
Singer, casã de mar-
cat Samsung pentru
firme. Telefon: 0727/
884.205.
Vând robot (PLANE-
TARIA) 3 funcþii mar-
cã germanã, hainã
de piele de cãprioa-
rã nouã lungã ºi
Mouline  pentru cu-
sut goblen. Telefon:
0752/236.667.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pan-
tofi militari noi piele
negru, piese Dacia
noi, calculator instrui-
re copii prin televo-
zor, telefon Eboda
sigilat, piei bovinã ºi
oaie vopsite. Telefon:
0735/445.339.

Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse, bocanci
din piele mãrimea 43
îmblãniþi. Telefon:
0771/385.734.
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã
ora 16.00.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu  20 litri noi,
reductor oxigen su-
durã, alternator 12vV
nou, arzãtoare gaz
sobã D 600.  Telefon:
0251/427.583.
Vând bicicletã copiii
cu 3 roþi - 60 lei ne-
gociabil, cãruþ copil
sport - 50 lei. Telefon:
0351/181.202.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.

Vând maºini de tri-
cotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând cadru meta-
lic inox nou pentru
handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, preþ nego-
ciabi l .  Telefon:
0351/446.918.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Calorifere fontã – 10
lei elementul, televi-
zor color Philips 100
lei, bicicletã copii 50
lei, 2 gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Tele-
fon: 0351/459.314.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Tele-
fon: 0720/231.610.

Vând loc de veci
cimitirul Sineasca
– Craiova dimen-
siuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon:
0764/271.285.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament
3 camere, mobilat,
cu centralã, zona A
Ciupercã. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0251/510.581.
Închiriez camere la
casã (zona Brestei).
Telefon 0762/484.755;
0351/464.628.

Închiriez apartament
3 camere mobilat cu
centralã, zona A,
Ciupercã, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0251/
510.581.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restaurant
50 locuri (Piaþa Gã-
rii). Telefon: 0744/
629.775.

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

 COMEMORÃRI
Comemorez un an
de la despãrþirea de
tatãl meu Prof. Dr.
GÃNESCU ION. Îmi
lipseºte sufletul sãu
cald ºi bun. A plecat

pe un drum fãrã în-
toarcere lãsându-mi
decât amintiri ºi re-
gretul cã l-am pier-
dut pentru totdeau-
na! Pioasã aducere
aminte! Fiica Anca
Familia Toma din
Goieºti comemorea-
zã 1 an de la trecerea
în eternitate a celui
ce a fost Prof. Dr.
GÃNESCU ION, fra-
te, unchi ºi naº de
neînlocuit. Îl vom
pãstra în sufletele
noastre aºa cum era:
bun, blând ºi gene-
ros. Ne vom ruga
Bunului Dumnezeu
sã-l odihneascã în
pacea Sa veºnicã!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Voleibaliºtii de la SCM Craio-
va, liderii de la finalul sezonului
regulat, vor încerca, în acest we-
ekend, sã ia o opþiune cât mai
importantã pentru accederea în
finala Diviziei A1, în faþa unui ad-
versar cu care au fãcut “dubla”
în aceastã ediþie de campionat.
N-au fost însã victorii obþinute
tocmai uºor, alb-albaºtrii câºti-
gând de fiecare datã cu 3-2.

Meciurile (se joacã dupã sis-
temul 3 din 5, cu decisiv în Bã-
nie) au fost prefaþate, în cadrul
unei conferinþe de presã susþinute
joi, de tehnicianul Dan Pascu ºi
de jucãtorul Nicolae Ghionea.

„Este cea mai importantã eta-
pã a acestui sezon ºi trebuie sã
ne demonstrãm valoarea. Nu se
poate spune cã suntem favoriþi,
dar nici outsideri. ªansele sunt

Final de sãptãmânã cu patru meciuri în Bãnie

Bãieþii deschid semifinala cu Baia Mare:Bãieþii deschid semifinala cu Baia Mare:Bãieþii deschid semifinala cu Baia Mare:Bãieþii deschid semifinala cu Baia Mare:Bãieþii deschid semifinala cu Baia Mare:
“V“V“V“V“Vreau sã fim mai uniþi ca niciodatã”reau sã fim mai uniþi ca niciodatã”reau sã fim mai uniþi ca niciodatã”reau sã fim mai uniþi ca niciodatã”reau sã fim mai uniþi ca niciodatã”

(Sala Polivalentã, astãzi –14:00, mâine – 16:00, în direct la Digi Sport)

51-49 pentru noi, pentru cã ju-
cãm mai multe meciuri acasã. Cei
de la Baia Mare îºi pregãtesc
meciul cu noi de câteva etape.
Ne-am luat ºi noi mãsuri. Vreau
ca echipa sã strângã rândurile, sã
fim mai uniþi ca niciodatã. Încer-
cãm prin mici acþiuni sã atragem
publicul în numãr cât mai mare
la salã. Vreau ca fanii care vin la
salã sã vinã îmbrãcaþi în alb–al-
bastru. Am cumpãrat ºi mai mul-
te vuvuzele pentru a face atmo-
sferã. La primul joc vom oferi
prin tragere la sorþi o minge cu
semnãturile jucãtorilor, iar la al
doilea meci vom oferi un tricolu
cu autografele jucãtorilor”, a
spus Pascu.

 “Începem cea mai grea parte
a campionatului. Ne aºteaptã
douã meciuri foarte grele pe te-

ren propriu. Avem avantajul sãlii
în primele douã partide ºi sper sã
avem 2-0. Frumos ar fi ca am-
bele jocuri sã se încheie cu 3-0.
Vrem sã facem o surprizã în
acest an, sã luãm campionatul,
dupã ce în anii trecuþi am cuce-
rit medaliile de bronz ºi de argint.
Va fi un play-off foarte greu, pen-
tru cã toate formaþiile luptã cu
ºanse îndreptãþite la titlu”, a de-
clarat ºi Ghionea.

În cealaltã semifinalã se întâl-
nesc Municipal Zalãu ºi Arcada
Galaþi.

“Toatã echipa îºi doreºte
sã lupte pânã la ultima minge”

(SCM U Craiova – CS U Cluj,
Sala Sporturilor “Ion Constanti-

nescu”, astãzi – 18:00,
mâine – 12:00)

Trimfãtoare în ambele manºe
ale sezonului regulat cu 3-0, vo-
leibalistele Craiovei pleacã, mã-
car la nivel de calcul al hârtiei,
cu prima ºansã contra Univeris-
tãþii Cluj, în tentativa de a se
menþine în elitã.

“Ne ajutã foarte mult la mo-
ral victoria cu 3-0 din ultima
etapã de la Cluj, însã suntem ºi

conºtienþi cã nu mai era o mo-
tivaþie din punct de vedere al
ierarhiei clasamentului. Echipa
din Cluj a avut rezultate bune
în returul campionatului. Este o
echipã incomodã ºi se agaþã de
or ice  minge.  Atât  t imp cât
avem la salã ºi volei masculin ºi
feminin, fac un apel cãtre toþi
susþinãtorii noºtri, chiar cãtre
persoanele care iubesc voleiul ºi
nu au mai venit demult la salã,
sã vinã sã ne susþinã”, a afirmat
antrenorul Alexandru Cosma.

“Ne aºteaptã douã meciuri
grele, pe care le pregãtim cu
foarte mare seriozitate, nu ne
subestimãm adversarul ºi avem
nevoie de susþinerea fanilor.
Toatã echipa îºi doreºte sã lup-
te pânã la ultima minge, sã ofe-
re un spectacol pe cinste, ºi sã
rãmânem acolo unde ne este lo-
cul”, a adãugat jucãtoarea Mi-
haela Truþã.

Se joacã, ca ºi în cazul bã-
ieþilor, 3 din 5, cu decisiv la
Craiova.

Calificatã direct în manºa secundã a tur-
neului Premier Mandatory de la Miami, do-
tat cu premii totale în valoare de în valoare
de 6,8 milioane de dolari, Simona Halep (5
WTA) a dispus, ieri noapte, în minimum de
seturi, de tânãra rusoiacã Darya Kasatkina
(18 ani, 36 WTA), cea vãzutã o mare spe-
ranþã a tenisului mondial, ceea ce i-a ºi atras
comparaþia cu mult mai celebra sa compa-
trioatã, Maria ªarapova.

A fost 6-3, 7-5, iar în pentru un loc în
optimile de finalã Halep se va bate, dumini-
cã, cu germanca  Julia Georges (66 WTA),
care a furnizat o mini-surprizã în turul se-
cund, prin eliminarea australiencei Saman-
tha Stosur (27 WTA), scor 3-6, 6-1, 6-4.
Halep ºi Georges s-au mai întâlnit în douã

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
13:00 – FOTBAL – Liga a II-a: CSM Rm. Vâlcea –

FC Braºov / 15:30 – GIMNASTICÃ – “World Chal-
lenge Cup”, Doha, în Qatar / 19:00 – FOTBAL – Liga
a II-a: Gloria Buzãu – Dacia Unirea Brãila.

DIGI SPORT 2
14:45 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: HCM

Minaur Baia Mare – HC Reºiþa / 17:00 – TENIS (M)
– Turneul de la Miami, în SUA.

DIGI SPORT 3
14:00 – VOLEI (M) – Divizia A1, play-off: SCM U

Craiova – Explorari Baia Mare / 17:00 – HANDBAL
(M) – Liga Campionilor: Vive Tauron Kielce – Mes-
hkov Brest / 18:30 – FOTBAL – Meci amical: Austria
– Albania / 20:30 – HANDBAL (M) – Liga Campio-
nilor: HC Vardar – Orlen Wisla Plock.

DIGI SPORT 4
17:00, 19:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã:

SCM U Craiova – CSM CSU Oradea, CSU Atlassib
Sibiu – BC Mureº.

DOLCE SPORT 1
13:00 – FOTBAL – Liga a II-a: CSM Rm. Vâlcea –

FC Braºov / 15:00 – JUDO – Grand Prix la Tbilisi, în
Georgia / 19:00 – RUGBY – Cupa României: Timiºoa-
ra Saracens – CSM Baia Mare / 21:45 – FOTBAL –
Meci amical: Germania – Anglia / 2:00 – BASCHET
NBA: Oklahoma Thunder – San Antonio Spurs.

DOLCE SPORT 2
19:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Gloria Buzãu – Dacia

Unirea Brãila / 21:00 – TENIS (F) – Turneul de la
Miami, în SUA.

SPORT.RO
20:00 – SPORTURI DE CONTACT – Local Kom-

bat, Galã în Puerto Rico.
EUROSPORT 1
16:30 – CICLISM – Turul Cataluniei, în Spania: eta-

pa a 6-a / 18:45 – CURSE DE CAI - Cupa Mondialã
Dubai, în Emiratele Arabe Unite / 21:00 – SNOOKER
– Campionatul Players, la Manchester, în Regatul Unit:
semifinale.

Halep trece de “viitoarea ªarapova”
ºi merge în turul III la Miami

rânduri pânã acum, scorul fiind egal.
Nemþoaica în vârstã de 26 de ani a trium-
fat în 2009, în optmile turneului de la Pa-
ris, scor 6-4, 2-6, 6-3, iar Halep în 2014,
în runda inauguralã la Madrid, cu un cate-
goric 6-2, 6-0.

Pentru un loc în turul III au luptat azi
noapte ºi celelalte românce rãmase în com-
petiþie, Monica Niculescu (33 WTA), res-
pectiv Irina Begu (35 WTA). Niculescu a
jucat cu chinezoaica Shuai Peng (664
WTA), în vreme ce Begu cu o altã ger-
mancã, Sabine Lisicki (37 WTA).

Pe tablul de dublu fete, Raluca Olaru ºi
Lara Arrubarrena au ieºit chiar la debut, 0-
6, 4-6 în compania liderelor mondiale Sa-

nia Mirza/Martina Hingis (India/Elveþia).
Astãzi întrã în luptã Simona Halep, care în
tandem cu slovaca Daniela Hantuchova vor
primi replica Sarei Errani ºi Carlei Suarez
Navarro (Italia/Spania), dar ºi Monica Ni-
culescu, alãturi de rusoaica Margarita Gas-
paryan, meci cu Monica Puig ºi Heather
Watson (Puerto Rico/Marea Britanie).

La dublu masculin, Florin Mergea ºi Rohan
Boppana (favoriþi 6) au fost eliminaþi, joi sea-
rã, în turul I, 6-2, 4-6, 4-10 în super tie-break
cu perechea Pablo Cuevas/Marcel Granollers
Pujol (Uruguay/Spania). În competiþie a mai
rãmas Horia Tecãu, care alãturi de partenerul
sãu olandez, Jean-Julien Rojer (principalii fa-
voriþi), vor juca astãzi cu perechea francezã
Jeremy Chardy/Fabrice Martin.

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
EUROSPORT 2
15:00 – SNOOKER – Campionatul Players, la Man-

chester, în Regatul Unit: semifinale / 22:00 – SPOR-
TURI DE CONTACT – Local Kombat, Galã în Puer-
to Rico.

Duminicã
DIGI SPORT 1
13:45 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: U Cluj –

HC Dunãrea Brãila / 15:45 – HANDBAL (M) – Liga
Naþionalã: Politehnica Timiºoara – HC Odorhei /
18:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Oþelul – Rapid Bucu-
reºti.

DIGI SPORT 2
16:00 – VOLEI (M) – Divizia A1, play-off: SCM U

Craiova – Explorari Baia Mare / 18:00, 4:00 – TENIS
(M) – Turneul de la Miami, în SUA.

DIGI SPORT 3
18:00, 20:30 – HANDBAL (M) – Liga Campioni-

lor: Flensburg Handewitt – Montpellier, Rhein Ne-
ckar Lowen – HC Zagreb.

DOLCE SPORT 1
15:00 – RUGBY – Cupa României: Dinamo – Stea-

ua / 18:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Oþelul – Rapid
Bucureºti / 21:45 – FOTBAL – Meci amical: Româ-
nia – Spania.

DOLCE SPORT 2
15:00 – JUDO – Grand Prix la Tbilisi, în Georgia /
20:00 – TENIS (F) – Turneul de la Miami, în SUA /
22:30 – BASCHET NBA: LA Clippers – Denver
Nuggets.

EUROSPORT 1
13:30 – CICLISM – Turul Cataluniei, în Spania:

etapa a 7-a / 15:15 – CICLISM – Criteriul Internaþi-
onal, în Franþa / 17:00, 21:00 – SNOOKER – Cam-
pionatul Players, la Manchester, în Regatul Unit: fi-
nala.

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

chester, în Regatul Unit: finala.
TVR 1
21:45 – FOTBAL – Meci amical: România – Spania.

VOLEI (M/F): PLAY-OFF/PLAY-OUTVOLEI (M/F): PLAY-OFF/PLAY-OUTVOLEI (M/F): PLAY-OFF/PLAY-OUTVOLEI (M/F): PLAY-OFF/PLAY-OUTVOLEI (M/F): PLAY-OFF/PLAY-OUTVOLEI (M/F): PLAY-OFF/PLAY-OUTVOLEI (M/F): PLAY-OFF/PLAY-OUTVOLEI (M/F): PLAY-OFF/PLAY-OUTVOLEI (M/F): PLAY-OFF/PLAY-OUT
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Duelul dintre CS U II Craiova
ºi Pandurii II Tg. Jiu a fost adju-
decat net de formaþia gorjeanã,
scor 3-0, ieri, la Iºalniþa.

Cu Bãluþã ºi Hergheligiu veniþi
de la prima echipã a clubului pen-
tru a întãri ofensiva, trupa lui
Bogdan Vrãjitoarea a început mai
bine, dominând teritorial, însã
oaspeþii au avut prima ocazie, iz-
bind transversala. Imediat aceº-

Satelitul Craiovei, rãpus la scorSatelitul Craiovei, rãpus la scorSatelitul Craiovei, rãpus la scorSatelitul Craiovei, rãpus la scorSatelitul Craiovei, rãpus la scor
de neprezentare de cel al Pandurilorde neprezentare de cel al Pandurilorde neprezentare de cel al Pandurilorde neprezentare de cel al Pandurilorde neprezentare de cel al Pandurilor

SERIA 4 – ETAPA A 19-A
Ieri: CS U II CRAIOVA  – Pandurii II Tg. Jiu 0-3, Mãgura Cisnãdie –

ACSO FILIAªI 1-0, Millenium Giarmata – Metalurgistul Cugir 1-2, Ce-
tate Deva – FC Hunedoara 4-0.

Astãzi, 15:00 : ASU Poli Timiºoara – CSM Lugoj, CS Ineu – Naþional
Sebiº, Performanþa Ighiu – Minerul Motru. Nouva Mama Mia Beciche-
recu Mic stã.

1. Cugir 41 9. Pandurii II 22
2. ASU Poli* 40 10. Deva* 20
3. Ighiu* 35 11. Ineu** 19
4. Becicherecu* 30 12. CRAIOVA II* 18
5. Sebiº* 30 13. Motru* 18
6. Hunedoara 27 14. FILIAªI 12
7. Lugoj* 23 15. Giarmata 8
8. Cisnãdie 23
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai puþin.

SERIA 3 – ETAPA A 17-A
Astãzi, 15:00: ACS PODARI – CS Afumaþi, SCM Piteºti – Concordia

Chiajna II, FC Voluntari II – Urban Titu, Sporting Turnu Mãgurele –
Atletic Bradu, AFC Hãrman – Sporting Roºiori, Dinicu Golescu Câmpu-
lung – CS ªtefãneºti, Inter Olt – FC Aninoasa 0-3 la “masa verde”,
deoarece gazdele s-au retras din campionat (clasamentul include acest
rezultat).

1. Dinicu G. 31 8. ªtefãneºti 24
2. Piteºti 29 9. Chiajna II 21
3. Afumaþi 29 10. PODARI 18
4. Mãgurele 28 11. Aninoasa 15
5. Bradu 27 12. Titu 13
6. Roºiori 25 13. Hãrman 6
7. Voluntari II 25

tia deschid ºi scorul, Cocinã (18)
transformând un penalty, dupã o
imprudenþã a lui Luicã. Risposta
vine cu ºuturi din afara careului,
Surugiu în douã rânduri ºi Bãlu-
þã, numai cã golul vine tot în
poarta lui Popescu, autor Piþian
(40). Startul actului secund este
marcat de eurogolul aceluiaºi Pi-
þian (52), ºut perfect, în vinclu,
dintr-o loviturã liberã de la 30 de

metri. Din acest moment gorje-
nii s-au limitat sã stopeze orice
iniþiativã a Craiovei, nemaicon-
semnându-se nimic notabil.

Universitatea II: Popescu –
Ghincea, Hreniuc (Dina 56), Drã-
ghici (Puþintelu 78), Luicã – Cio-
cotealã (Neacºu 56), Florea, Pe-
tre – Surugiu (Armãºelu 78), Her-
gheligiu, Bãluþã. Rezerve neutili-
zate: Dicã – Cãpãþânã, Scarlat.
Antrenor: Bogdan Vrãjitoarea.

Runda viitoare, în 2 aprile, CS
U II Craiova merge la Hunedoara.

ªi Filiaºiul a pierdut
Dragoº Bon a înregistrat a doua

înfrângere consecutã de când a
preluat Filiaºiul, scor 0-1, în fie-
ful celor de la Mãgura Cisnãdie.
Unica gol a cãzut în minutul 57,
din partea lui Sãulescu. Etapa care
urmeazã, la Iºalniþa vine fruntaºa
ASU Poli.

Misiunea grea pentru Podari
Cealaltã reprezentantã a Dolju-

lui în ultimul eºalon, ACS Podari,
susþine un meci extrem de dificil
astãzi, când primeºte vizita ilfove-
nilor de la CS Afumaþi. În tur, ac-
tualii oameni ai lui Florin ªoavã au
fost învinºi cu 1-3.

Sâmbãtã, ora 11:00
Metropolitan Iºalniþa – SIC Pan Unirea
Recolta Ostroveni – ªtiinþa Danubius Bechet
ªtiinþa Malu Mare – Dunãrea Bistreþ
Unirea Leamna – Progresul Segarcea
Dunãrea Calafat – Viitorul Cârcea

Duminicã, ora 11:00
Tractorul Cetate – Luceafãrul Craiova
1. Cetate 45 7. Segarcea 28
2. Ostroveni 44 8. Unirea 20
3. Cârcea 42 9. Iºalniþa 18
4. Calafat 41 10. Leamna 13
5. Bechet 37 11. Luceafãrul 13
6. Bistreþ 28 12. Malu Mare 1
La finalul campionatului, adicã peste trei etape, clasamentul se va îm-

pãrþi în douã, primele ºase mergând în play-off, iar celelalte în play-out.
Punctele se înjumãtãþesc, unde este cazul rotunjundu-se ascendent. Se vor
juca “duble” fiecare cu fiecare, primul loc din play-off urmând sã-ºi asigure
prezenþa într-un baraj de promovare în Liga a III-a, în timp ce ultimele douã
din play-out vor retrograda în a doua ligã judeþeanã.

SERIA 1 – etapa a 16-a: Viitorul
Ciupercenii Noi – Avântul Rast,
Avântul Giubega – Viitorul Vârtop,
Recolta Galicea Mare – SC Poiana
Mare, Unirea Vela – Progresul
Ciupercenii Vechi, Viitorul Dobridor
– Victoria Pleniþa, Vânãtorul Desa –
Flacãra Moþãþei, Fulgerul Maglavit
– Voinþa Caraula.

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

SERIA 2 – etapa a 19-a: Unirea
Goicea – Dunãrea Negoi, Viitorul
Mãceºu de Sus – Recolta Urzicuþa,
Viitorul Siliºtea Crucii – Trimuf
Bârca, Dunãrea Gighera – Gloria
Catane, Progresul Cerãt – Viitorul
Giurgiþa, Progresul Bãileºti –
Recolta Seaca de Câmp, Aktiv
Padea – Fulgerul Întorsura. Recolta
Mãceºu de Jos stã.

Clasament (primele 5): 1. Cerãt

Dupã un start modest de campa-
nie, Argentina a plecat, joi noapte,

LIGA A IV-A – ETAPA A 20-A

46p, 2. Bãileºti 42p, 3. Mãceºu S.
41p, 4. Goicea 37p, 5. Urzicuþa 34p.

SERIA 3 – etapa a 16-a:
Victoria ªtiinþa Celaru – Avântul
Daneþi, Unirea Tâmbureºti –
Unirea Amãrãºtii de Jos, Viitorul
Gângiova – Viitorul Sadova,
Fulgerul Mârºani – AS Rojiºte,
Progresul Amãrãºtii de Sus – Ajax
Dobroteºti, Avântul Dobreºti –
Unirea Tricolor Dãbuleni. Victoria
Cãlãraºi stã.

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

SERIA 4 – etapa a 16-a: Viitorul
II Cârcea – Sporting Leu, Avântul
Pieleºti – Arena Bulls Preajba,

Luceafãrul Popânzãleºti – Flacãra
Drãgoteºti, Viitorul Coºoveni –
Viitorul Ghindeni, Atletico Zãnoaga
– Unirea Câmpeni, Progresul
Castranova – Viitorul Teasc,
Progresul Mischii – Voinþa Puþuri
(singurul meci din toate cele cinci
serii care va debuta la o altã orã –
13:00).

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

SERIA 5 – etapa a 16-a: Inter
Secui – AS Greceºti, ªtiinþa Calopãr
– Vulturul Cernãteºti, Fortuna
Craiova – Viitorul Valea Fântânilor,
Voinþa Raznic – Rapid Potmelþu, AS
Pietroaia – Voinþa Belcin, Jiul
Breasta – AS Scãieºti. Viitorul
ªtiinþa Craiova stã.

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

LIGA A V-A
Duminicã, ora 11:00

Rezultate consemnate joi
searã: Estonia – Norvegia 0-0,
Grecia – Muntenegru 2-1
(Tzavellas 54, Karelis 63 /
Tomasevic 56), Turcia* –
Suedia* 2-1 (Tosun 32, 81 /
Granqvist 74), Ucraina* – Cipru
1-0 (Stepanenko 40), Danemarca
– Islanda* 2-1 (N. Jorgensen 50,
54 / Traustason 90), Italia* –
Spania* 1-1 (Insigne 68 / Aduriz
70), Cehia* – Scoþia 0-1 (Anya
10), Þara Galilor* – Irlanda de
Nord* 1-1 (Church 89 pen. /
Cathcart 60).

Echipele însoþite de semnul
(*) sunt calificate la EURO 2016.

Danemarca ºi Muntenegru fac
parte din grupa de calificare a
României la CM 2018.

FOTBAL – PRELIMINARII CM 2018 AMERICA DE SUD

Argentina câºtigã derby-ul din Chile

Etapa a 5-a
Bolivia – Columbia 2-3 (Arce 50 pen., Chumacero 62 / J. Rodriguez 10,

Bacca 41, Cardona 90+2), Ecuador – Paraguay 2-2 (E. Valencia 20, Mena 90+2
/ Lezcano 38, 59), Chile – Argentina 1-2 (F. Gutierrez 11 / Di Maria 20, Mercado
25), Peru – Venezuela 2-2 (P. Guerrero 61, Ruidiaz 90+4 / Otero 32 pen., Villanu-
eva 57). Partida Brazilia – Uruguay s-a disputat azi-noapte.

1. Ecuador 13 6. Chile 7
2. Uruguay* 9 7. Columbia 7
3. Paraguay 8 8. Peru 4
4. Argentina 8 9. Bolivia 3
5. Brazilia* 7 10. Venezuela 1
* - un joc mai puþin.
Runda viitoare (în noaptea de marþi spre miercuri): Columbia – Ecuador,

Uruguay – Peru, Argentina – Bolivia, Venezuela – Chile, Paraguay – Brazilia.
La CM acced direct primele 4 clasate, în vreme ce locul 5 va susþine un

baraj inter-continental.

cu trei puncte de pe terenul statului
Chile (2-1), într-o reeditare a finalei

Copei America de anul trecut, când
“pumele” cedau pe aceeaºi arenã din
Santiago.

Gazdele au deschis scorul prin Fe-

lipe Gutierrez (11), dar bãieþii lui Ge-
rardo “Tata” Martino au întors re-
zultatul în mai puþin de un sfert de
orã, goluri Angel di Maria (20) ºi Ga-

briel Mercado (25).
În munþii Boliviei, la

La Paz, Columbia, deºi a
condus cu 2-0, s-a vã-
zut nevoitã sã aºtepte
pânã în prelungiri o reu-
ºitã a victoriei (3-2), pe
când la Quito, gazda
Ecuador a pierdut prime-
le puncte, 2-2 cu Para-
guy. Totuºi, ecuadorie-
nii se pot considera mul-
þumiþi cu o remizã, în
contextul în care au ob-
þinut-o în minutul 90+2.

FOTBAL – MECIURI
AMICALE INTERÞÃRI
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Neînvinsã de 13 meciuri ºi de
aproape doi ani ºi jumãtate, naþio-
nala României disputã unul dintre
cele mai tari jocuri de pregãtire,
întâlnind duminicã, de la ora 21.45,
sub Feleac, pe „Cluj Arena”, naþi-
onala Spaniei. Ibericii au câºtigat
penultima ediþie a Campionatului
Mondial ºi ultimele douã trofee
supreme europene, fiind de depar-
te cea mai galonatã echipã din lume
în ultimul deceniu, în care a domi-
nat fotbalul mondial. „Tricolorii”
s-au „încãlzit” cu Lituania, la Giur-
giu, pentru acest amical de galã,
în timp ce „Furia Roja” a terminat
la egalitate cu „squadra azzurra”,
1-1, la Udine, pe „Dacia Arena”.
Scorul a fost deschis în minutul
68, de napoletanul Insigne, dar
spaniolii dupã douã minute prin ve-
teranul basc Aduriz. Echipa Spa-
niei din meciul amical cu Italia: De
Gea - Juanfran, Pique, Ramos,
Azpilicueta - Mata, Thiago Alcan-
tara, Mikel San Jose, Fabregas -
Morata, Aduriz. Au mai jucat: Na-
cho, Koke, Isco, D. Silva, Jordi
Alba, Paco Alcacer. Cãpitanul Re-
alului, Sergio Ramos, s-a acciden-
tat în meciul din Italia ºi are ºanse
minime sã evolueze contra „trico-
lorilor”. Lotul deplasat de Spania
la Cluj-Napoca, pentru amicalul cu
România: Casillas, De Gea, Sergio
Rico - Juanfran, Mario Gaspar,

Clasamentul Ligii Naþionale masculine de baschet

Grupa 1-6

1. Municipal Oradea 49p 21 7
2. Steaua Eximbank 48p 20 8
3. „U” BT Cluj 47p 19 9
4. BC Tg. Mureº 44p 16 12
5. SCMU Craiova 44p 16 12
6. Atlassib Sibiu 42p 14 14

Grupa 7-12

1. Phoenix Galaþi 41p 13 15
2. Dinamo Bucureºti 41p 13 15
3. Energia Tg. Jiu 39p 11 17
4. BC Timiºoara 38p 10 18
5. BCMU Piteºti 36p 11 17
6.Gaz Metan Mediaº 32p 4 24

BCMU Piteºti are o penalizare de 3 puncte.

Baschetbaliºtii de la SCMU Craiova joa-
cã astãzi, de la ora 17, în Sala Polivalentã,
contra liderului Ligii Naþionale, Municipal
Oradea, în etapa a ºaptea a grupei 1-6.
Alb-albaºtrii au câºtigat meciul de acasã,
din sezonul regulat, contra bihorenilor,
însã au cedat la scor parti-
dele din deplasare. La ulti-
ma dintre ele, Craiova a fost
învinsã la scor, însã a acu-
zat un arbitraj potrivnic pe
toatã durata jocului, iar ca
formã de protest a decis sã
faulteze la fiecare fazã din
ultimul sfert, terminând me-
ciul în doar patru jucãtori.
Antrenorul Cristi Achim a
reacþionat dur, acuzându-i pe
craioveni de lipsã de fair
play. În urma acelui scandal,
tehnicianul Craiovei, Oliver
Popovic, a fost înlocuit cu
secundul Vladimir Vuksano-
vic, director tehnic fiind
adus Dragan Aleksic. Vuk-
sanovic a recunoscut cã la
Oradea nu s-a gãsit cea mai
potrivitã formã de protest,
însã a menþionat în acelaºi
timp cã ruºinos a fost mo-
dul cum a fost „furatã” echipa din Bãnie
pe tot parcursul jocului: „Nu ºtiu ce a spus
antrenorul Oradei, dar sunt de acord cu
el cã a fost ruºinos ce s-a întâmplat, însã

Baschetbaliºtii craioveni întâlnesc liderulBaschetbaliºtii craioveni întâlnesc liderulBaschetbaliºtii craioveni întâlnesc liderulBaschetbaliºtii craioveni întâlnesc liderulBaschetbaliºtii craioveni întâlnesc liderul
nu numai în ultimul sfert, ci de la început
pânã la sfârºit. Oradea este poate cea mai
bunã echipã din campionat, însã avem
ºansa noastrã ºi vom încerca sã câºtigãm,
mai ales cã jucãm în faþa fanilor noºtri”.

Vuksanovic nu ºtie dacã se va baza în

meciul de astãzi pe Radenko Pilcevic, care
a plecat de câteva zile în Serbia pentru a-
ºi reînnoi viza ºi nu ºtie dacã va ajunge la
timp: „Ne-am obiºnuit sã avem indisponi-

bili la fiecare meci. Nici nu ºtim unde va
fi Pilcevic la ora meciului, pe teren sau
undeva la închisoare!”

În schimb, craiovenii l-au recuperat pe
Florin Popa, absent la Cluj din cauza unei
accidentri uºoare. Acesta sperã sã repete

performanþa din ultimul meci
de acasã, contra Mureºului,
când a marcat 13 puncte,
având procentaj maxim la
aruncãri. “Întâlnim o echipã
foarte bunã, dar avem ºanse-
le noastre. Sper sã ajut echi-
pa ºi sã arãt cã nu a fost o
întâmplare prestaþia mea din
jocul cu Mureºul. E mai uºor
sã joci bine atunci când þi se
acordã încredere, iar mie mi
s-au oferit ºanse sã arãt ce pot
la Craiova. Vreau sã câºtigãm,
spectacolul sã-l lãsam pentru
All Star Game” a declarat fun-
daºul adus recent de la Me-
diaº. ªi Darius Hargrove pro-
mite o prestaþie la înãlþime îm-
potriva liderului, mizând ºi pe
aportul fanilor: „Oradea este
probabil cea mai bunã echipã
din campionat, dar noi putem
sã o învingem, fiindcã avem

fanii cu noi. Trebuie sã ne concentrãm
mai bine la aruncãrile libere, ratãrile de la
linia de fault ne-au costat victoria la Cluj”
a spus Hargrove.

România joacã un amical de galãRomânia joacã un amical de galãRomânia joacã un amical de galãRomânia joacã un amical de galãRomânia joacã un amical de galã
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Pique, Bartra, Sergio Ramos, Jordi
Alba, Azpilicueta, San Jose, Sergi
Roberto, Cesc Fabregas, Koke,
Thiago Alcantara, Isco, David Sil-
va, Juan Mata, Paco Alcacer, Mo-
rata, Aduriz, Nolito, Pedro.

Arena din Cluj va fi plinã dumi-
nicã seara, biletele epuizându-se în
doar douã ore de când au fost puse
în vânzare online. Înainte de fluie-
rul de start al partidei va fi þinut un
moment de reculegere în memo-
ria celui mai bun fotbalist european
din toate timpurile, Johan Cruyff.

I-am bãtut la ultima disputã
Ultima întâlnire între România

ºi Spania a fost tot una amicalã,
acum 10 ani, la Cadiz, iar „tricolo-
rii” pregãtiþi atunci de Victor Pi-
þurcã au câºtigat cu 1-0, prin go-
lul marcat de Marica (foto). Din-
tre cei aflaþi atunci pe teren, pot
juca ºi duminicã: Iker Casillas,
Cesc Fabregas ºi David Silva, în
timp ce Sergio Ramos aºteaptã
verdicul medicilor. În 2006, Spa-
nia îl avea selecþioner pe regreta-
tul Luis Aragones ºi a evoluat în
formula: Casillas – I. Lopez (S.
Ramos, 74), Juanito, Javi Navar-
ro, Antonio Lopez - Angulo, Fa-
bregas (Senna, 46), David Silva,
Xabi Alonso (Oubina, 46) - David
Villa, Morientes. Romania i-a avut

în teren pe: Coman - Petre Marin,
Tamaº (Goian, 87), Chivu (Ghio-
nea, 87), Raþ (R. ªtefan, 89) -
Mãldãrãºanu (Roºu, 46), Ovidiu
Petre, Cociº - Cl. Niculescu (Buga,
46), Marica, Daniel Niculae (Dicã,
75). Timp de opt ani, pânã în no-

iembrie 2014, România a fost ulti-
ma echipã care a câºtigat în depla-
sare contra Spaniei, pânã la suc-
cesul Germaniei cu 1-0 din 2014.

România ºi Spania se vor în-
frunta duminicã, la Cluj-Napoca,
pentru a 16-a oarã în istorie, iar

palmaresul direct este egal. Astfel,
din cele 15 meciuri directe jucate
între 1962 ºi 2006, fiecare dintre
cele douã echipe a câºtigat câte 5
partide, restul de cinci încheindu-
se la egalitate. Golaverajul le este
totuºi favorabil ibericilor: 21-18.
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