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- De când se lucreazã, Popescule,
la blocurile de pe Calea Caracal?

- Vrei sã spui, de când nu se lucreazã! social / 7

Doljul rãmâne un judeþ cu
pondere agricolã considera-
bilã. ªi acest lucru nu este o
noutate. Potenþialul este
însã insuficient valorificat.
Lucrãrile agricole de sezon
sunt în plinã desfãºurare,
dorindu-se, cu precãdere,
folosirea rezervei de apã din
sol. Mai redusã faþã de anii
precedenþi. De acest lucru
se vorbeºte puþin. Sunt sem-
ne cã meteorologii, care tot
ne anunþã precipitaþii con-
sistente în aceastã zonã a
þãrii, nu prea o nimeresc în
ultima vreme cu prognoze-
le. Este motivul pentru care
se priveºte spre cer. Cam
devreme. Forfotã mare în
„bazinul” Dãbuleni al pe-
penilor verzi, dar ºi în ba-
zinul legumicol Poiana
Mare – Ciuperceni. Nu rã-
mân mai prejos alte locali-
tãþi cu tradiþie, precum
Mârºani, Desa, Teasc,
Iºalniþa, Brãdeºti, dar unde
nu a pãtruns pânã acum le-
gumicultura „în spaþii pro-
tejate”?! ªi în plantaþiile
de viþã-de-vie ºi pomi fruc-
tiferi, cam puþine la numãr,
se dã bãtaie. Fiindcã, vor-
bã rostitã pânã la epuiza-
re: „Cine munceºte are”. 77777 AC
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Nu a fost o mare încântare sã
constatãm, imediat dupã alegerile
parlamentare din decembrie anul
trecut, cã victoria social-democra-
þilor doljeni a fost una categoricã,
dincolo de orice echivoc. Anunþatã
într-un fel, atât de sondajele de opi-
nie premergãtoare, cât mai ales de
rezultatele alegerilor locale. De ce
liberalii, în noul lor „format”, dupã
marea unificare a dreptei, n-au reu-
ºit un rezultat mai bun, nici liderii
lor din teritoriu nu au explicaþii plau-
zibile ºi se poate discuta la nesfâr-
ºit, dar inutil, pe aceastã temã.

Un altfelUn altfelUn altfelUn altfelUn altfel
de „Mãrþiºor”de „Mãrþiºor”de „Mãrþiºor”de „Mãrþiºor”de „Mãrþiºor”
pentru doamnepentru doamnepentru doamnepentru doamnepentru doamne
destul de încercatedestul de încercatedestul de încercatedestul de încercatedestul de încercate

Ieri, mai multe reprezentante ale
sexului frumos au avut parte de un
cadou, cu mare încãrcãturã sufle-
teascã. Aflatã la cea de-a III-Aedi-
þie, Campania „Pictãm pe chip spe-
ranþã”, desfãºuratã de ACCES Ol-
tenia în parteneriat cu ASIS, a re-
prezentat o mânã de prietenie întin-
sã unor femei, pentru care destinul
le-a aºezat în cale, prea repede ºi
prea crunt, afecþiuni oncologice. ªi,
aºa cum lumea noastrã interioarã
influenþeazã exteriorul, de aceastã
datã s-a mizat pe o inversare a rela-
þiei de determinare, iar rezultatele au
fost imediate fermecãtoare.
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Klaus Iohannis: Am lãsat-o mai
încet cu referendumul. Societatea
s-a exprimat clar prin proteste
Preºedintele Klaus Iohannis a decla-

rat, ieri, cã nu a anulat intenþia de a orga-
niza un referendum, dar cã a lãsat-o “mai
încet cu referendumul pentru cã socie-
tatea s-a exprimat clar prin proteste”. „Cu
referendumul am lãsat-o mai încet, fiind-
cã societatea s-a exprimat foarte clar prin
protestele care au avut loc ºi prin cele
care au loc în continuare. E evident cã
societatea îºi doreºte eliminarea corup-
þiei, îºi doreºte persoane integre pe func-
þiile publice, dar nu am anulat intenþia,
doar în acest moment consider cã lucru-
rile trebuie sã se liniºteascã”, a declarat
Iohannis. Preºedintele a fãcut referire ºi
la amendamentele depuse luni de sena-
torul PSD ªerban Nicolae la proiectul
Legii Graþierii, prin care sã fie graþiate ºi
faptele de corupþie. „Dacã s-ar graþia co-
rupþii, cred cã s-ar da un semnal total
greºit în societate ºi contez pe realismul
ºi pe buna credinþã a parlamentarilor”, a
mai spus Iohannis. O astfel de decizie ar
duce, este de pãrere preºedintele, la re-
acþii foarte puternice din partea societã-
þii. „Este foarte important de vãzut cã so-
cietatea a devenit extrem de activã ºi dacã
s-ar progresa cu astfel de iniþiative, cu
siguranþã am avea reacþii foarte puterni-
ce din partea societãþii, dar sper sã nu se
întâmple”, a declarat preºedintele.

Promisiunea ministrului Educaþiei:
În urmãtorii patru ani, toate ºcolile
din þarã vor avea acces la Wi-Fi
Ministrul Educaþiei, Pavel Nãstase, a

declarat, ieri, într-o conferinþã de presã,
cã în urmãtorii patru ani toate ºcolile din
România vor avea acces la Wi-Fi, prin
programul “Campusul ºcolar”. Acest
proiect este prevãzut în programul de
guvernare ºi va fi finanþat din fonduri
europene. «În momentul de faþã, din
punct de vedere al logisticii informatice,
toate ºcolile din România sunt conecta-
te la internet, dar vorbim de o conectare
punct fix. Avem un proiect în programul
de guvernare ºi îl pregãtim chiar acum,
pentru a fi finanþat din fonduri europe-
ne, care se numeºte “Campusul ºcolar”.
Deci, în ºcolile unde nu avem Wi-Fi, vor
fi instalate echipamente corespunzãtoa-
re, astfel încât sã avem posibilitatea ca
toate ºcolile, peste patru ani, sã fie co-
nectate la internet din clasã, nu ca punct
fix», a declarat Pavel Nãstase. În pre-
zent, peste 70% din ºcoli, în special cele
din mediul rural, nu au laboratoare de
informaticã pregãtite pentru anul ºcolar
viitor, când ora de Tehnologia Informa-
þiei ºi Telecomunicaþiei se va introduce
la toate clasele de gimnaziu.
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Camera Deputaþilor a adoptat, ieri,
legea pentru aprobarea OUG privind
înfiinþarea Institutului Naþional de
Administraþie care va pune în aplica-
re direcþiile strategice ale Guvernului
privind eficientizarea administraþiei
publice prin profesionalizarea perso-
nalului din structurile acesteia.

„Proiectul de lege are ca obiect de
reglementare înfiinþarea Institutului
Naþional de Administraþie, instituþie
publicã de interes naþional, cu per-
sonalitate juridicã, organ de speciali-
tate al administraþiei publice centra-
le, în subordinea Ministerului Dez-
voltãrii Regionale ºi Administraþiei
Publice, prin preluarea activitãþii în
domeniul formãrii profesionale în ad-
ministraþia publicã ºi al perfecþionãrii
profesionale a funcþionarilor publici
de la Agenþia Naþionalã a Funcþionarilor Publici ºi
Centrele regionale de formare continuã pentru
administraþia publicã localã”, potrivit proiectului
de lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului
nr.23/2016 privind înfiinþarea Institutului Naþional
de Administraþie. Acesta va avea rolul de a pune
în aplicare direcþiile strategice ale Guvernului pri-
vind eficientizarea administraþiei publice prin pro-
fesionalizarea personalului din administraþia pu-
blicã centralã ºi localã, se aratã în proiect.

Conducerea Institutului Naþional de Adminis-
traþie este asiguratã de un preºedinte cu rang de
secretar de stat, care este ajutat de un vicepreºe-
dinte, cu rang de subsecretar de stat, numiþi ºi
eliberaþi din funcþie prin decizie a prim-ministrului,
la propunerea ministrului Dezvoltãrii regionale ºi

CCR a decis, ieri, sã amâne pentru 21
martie o soluþie în cazul excepþiei de ne-
constituþionalitate ridicatã în luna ianua-
rie de Avocatul Poporului la Legea 90/
2001, care nu îi permite liderului PSD
Liviu Dragnea sã fie membru al Guver-
nului din cauza condamnãrii definitive
cu suspendare. „Cauza a fost amânatã.
Am dat termen pe 21 martie. Nu am reu-
ºit sã ajungem la o soluþie. Am simþit
nevoia sã aprofundãm mai bine cauza
ºi sã analizãm cea mai bunã dintre vari-
antele care s-au discutat astãzi, care
sunt mai multe”, a precizat preºedintele

Premierul Sorin Grindeanu face o
vizitã la Bruxelles, astãzi ºi mâine,
unde va avea o serie de întâlniri cu
înalþi oficiali europeni, în marja reu-
niunii Consiliului European. „Voi re-
confirma, în cadrul întrevederilor cu
oficialii europeni, angajamentul au-
toritãþilor române pentru consolida-
rea ºi redinamizarea construcþiei eu-
ropene, în special în perspectiva
Summit-ului de la Roma din 25 martie
a.c. România este interesatã sã parti-
cipe activ la susþinerea unei Uniuni
consolidate, bazatã pe coeziune, so-

Creºterile salariale ale bugetarilor,
cu 56% în medie, sunt exact cum scrie
în programul de guvernare, respec-
tiv pe urmãtorii patru ani, a scris luni
searã pe Facebook ministrul Muncii,
Lia Olguþa Vasilescu. “Ca sa fiu foar-
te clarã, deºi aveam senzaþia ca s-a

Parlamentul a aprobat înfiinþareaParlamentul a aprobat înfiinþareaParlamentul a aprobat înfiinþareaParlamentul a aprobat înfiinþareaParlamentul a aprobat înfiinþarea
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Administraþiei publice, în condiþiile legii. Persona-
lul Institutului Naþional de Administraþie se com-
pune din demnitari, funcþionari publici ºi personal
contractual, salarizarea personalului urmând sã fie
fãcutã potrivit legislaþiei în vigoare aplicabile per-
sonalului plãtit din fonduri publice.

Pe lângã Institutul Naþional de Administraþie
va funcþiona Consiliu de coordonare format dintr-
un reprezentant desemnat de Ministerul Dezvol-
tãrii Regionale ºi Administraþiei Publice, un repre-
zentant desemnat de Cancelaria Prim-Ministrului,
un reprezentant desemnat de Camera Deputaþilor
ºi unul de Senat, un reprezentant desemnat de
Administraþia Prezidenþialã, preºedintele Institu-
tului Naþional de Administraþie, dar ºi reprezen-
tanþi ai fiecãrei structuri asociative a autoritãþilor

administraþiei publice locale (Uniunea
Naþionalã a Consiliilor Judeþene din
România, Asociaþia Municipiilor din
România, Asociaþia Oraºelor din Ro-
mânia, Asociaþia Comunelor din Ro-
mânia), un reprezentant al mediului
academic, unul al organizaþiilor negu-
vernamentale/ sindicatelor reprezen-
tative pentru administraþia publicã,
dar ºi alþi membri desemnaþi.

Admiterea la programele de forma-
re organizate de cãtre Institutul Naþi-
onal de Administraþie se face prin
concurs naþional organizat de Insti-
tut. În perioada în care participã la
programele de formare profesionalã,
participanþii beneficiazã de drepturile
salariale ºi de altã naturã cuvenite, în
condiþiile legii. Finanþarea cheltuieli-
lor curente ºi de capital ale Institutu-

lui Naþional de Administraþie se asigurã din veni-
turi proprii ºi subvenþii acordate de la bugetul de
stat prin bugetul Ministerului Dezvoltãrii Regio-
nale ºi Administraþiei Publice.

Institutului Naþional de Administraþiei poate
realiza venituri proprii din tarife de participare la
programe de formare, sponsorizãri, donaþii ale unor
persoane fizice ºi juridice din þarã ºi din strãinãtate,
fonduri externe nerambursabile ºi “alte surse”. Chel-
tuielile pentru programele de formare profesionalã
pentru aleºii locali, organizate de Institutul Naþio-
nal de Administraþie, respectiv de centrele teritoria-
le de formare continuã pentru administraþia publi-
cã, se suportã din bugetele locale. Proiectul de lege
a fost adoptat cu 296 de voturi “pentru” ºi douã
abþineri. Camera Deputaþilor este for decizional.

Lia Olguþa Vasilescu, ministrul Muncii: Creºterile salariale sunt,
exact cum scrie în programul de guvernare, pe urmãtorii 4 ani

înþeles ºi cã e logic: creºterile sala-
riale ale bugetarilor, cu 56 la sutã în
medie, sunt exact cum scrie în pro-
gramul de guvernare, pe urmãtorii 4
ani. Nu vom avea situaþii în care sa-
lariile sub 4.000 lei, care se dubleazã,
pe medie, sã depãºeascã salariile

care sunt acum în platã la 7000. Sunt
praguri clar delimitate de la o clasã la
alta. (...) P.S. Cine are neclaritãþi poa-
te citi programul de guvernare”, a
scris ministrul Muncii, pe pagina sa
de Facebook.

Preºedintele Comisiei de Muncã
din Camerã, deputatul PSD Adrian
Solomon, a declarat, luni, cã nu ºtie
de unde a ieºit „chestiunea” privind
dublarea salariilor, el menþionând cã
este vorba, probabil, de o greºealã de
comunicare, în condiþiile în care PSD
a promis creºteri de 46% în patru ani.

Întrebat dacã se vor dubla toate
salariile din sectorul public, aºa cum
a anunþat ministrul Muncii, Olguþa
Vasilescu, Solomon a rãspuns: „Eu
vã recomand sã citiþi programul de
guvernare (al PSD, n.r.). Acolo este
scris cã în patru ani de zile creºterea
va fi în medie de 46%”. „Chestiunea
cu dublarea nu ºtiu de unde a ieºit.
Probabil e o greºealã de comunicare
deocamdatã. Aveþi rãbdare cã va fi o

chestiune sustenabilã ºi nu va spe-
ria nici pe cei din mediul privat, nici
pe ceilalþi”, a adãugat Solomon.

Întrebat dacã este vorba despre
„încã” o greºealã de comunicare, pre-
ºedintele Comisiei de Muncã a Ca-
merei a arãtat cã el a spus public ceea
ce prevede programul de guvernare.
„Nu ºtiu, eu v-am zis ce am citit în
programul de guvernare, care vor-
beºte destul de clar cã în 2020 aceste
grile vor fi la maximum prevãzut. Unii
au ajuns deja la maximum prevãzut
de legea viitoare”, a spus Solomon.
Întrebat dacã, totuºi, dublarea sala-
riilor pare realistã sau viabilã, Solo-
mon a rãspuns: „Depinde. Dacã vor-
bim de cei care au acum 1000 de lei
net, probabil cã dublarea va fi realis-
tã, dar pentru cei care au peste 2-
3000 de lei va fi imposibil sã o fa-
cem”. El a mai spus cã sãptãmâna
viitoare vor exista discuþii în grupul
PSD cu ministrul Muncii despre
acest proiect.

Sorin Grindeanu se întâlneºte
la Bruxelles cu înalþi oficiali europeni

lidaritate ºi în spiritul valorilor fun-
damentale”, considerã prim-ministrul
Grindeanu. ªeful Executivului român
va avea mai multe întrevederi cu ofi-
ciali europeni, între care Christian
Kern, cancelarul Republicii Austria,
Stefan Löfven, premierul Suediei,
Bohuslav Sobotka, premierul Repu-
blicii Cehe, conform unui comunicat
al Guvernului. De asemenea, premie-
rul Grindeanu va participa la reuniu-
nea Partidului Socialiºtilor Europeni,
organizatã pentru pregãtirea Consi-
liului European.

CCR amânã pentru 21 martie soluþia la Legea
care îi interzice lui Dragnea sã facã parte din Guvern

CCR, Valer Dorneanu. „Nu ne mai tre-
buie alte puncte de vedere, cã avem deja
vreo patru. Aprofundarea este pentru a
da o soluþie bunã ºi a nu da o soluþie
greºitã. Decât sã dãm o soluþie greºitã
sau pripitã, ca sã vã bucure pe dvs. cã
ne-am pronunþat, mai bine riscãm criti-
ca ºi vom cugeta de douã ori mai mult
pentru a da o soluþie bunã”, le-a spus
Dorneanu jurnaliºtilor. El a mai declarat
cã nu au existat presiuni politice nici în
aceastã speþã, nici în altele ºi cã s-au
evocat mai multe variante de decizie,
„într-un fel, în altul”.
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MIRCEA CANÞÃR

Nu a fost o mare încântare sã consta-
tãm, imediat dupã alegerile parlamentare
din decembrie anul trecut, cã victoria so-
cial-democraþilor doljeni a fost una cate-
goricã, dincolo de orice echivoc. Anun-
þatã într-un fel, atât de sondajele de opi-
nie premergãtoare, cât mai ales de rezul-
tatele alegerilor locale. De ce liberalii, în
noul lor „format”, dupã marea unificare a
dreptei, n-au reuºit un rezultat mai bun,
nici liderii lor din teritoriu nu au explicaþii
plauzibile ºi se poate discuta la nesfârºit,
dar inutil, pe aceastã temã. Mai ales cã nu
le lipsesc, dar nici nu le prisosesc politi-
cienii, pe care se poate conta, în orice
împrejurare. Dar nu despre aºa ceva ne-
am propus sã deschidem discuþie. Care,
deocamdatã, nici nu face bine, convales-
cenþa prelungindu-se, dupã câte se pare.
Sã revenim însã la consecinþele victoriei
social-democraþilor în alegerile parlamen-

tare, care au propulsat în „top 10” orga-
nizaþia de la Dolj. Aºteptãrile sunt de bunã
seamã mari. Pe mãsura fãgãduinþelor. ªi
asta se cunoaºte în strada „M. Kogãlni-
ceanu”. Oricât ar pãrea de bizar, tenorii
PSD Dolj fac, precumpãnitor, cu câteva
excepþii, vocalize în surdinã. ªi nu din
cauza aerului rece. Adicã nu prea se aud.
Deºi se mai vãd. Dar una e mobilitatea ºi
alta e profunzimea. Rãzbat, în schimb, în
spaþiul public, revendicãri din partea
ALDE Dolj, care doreºte nici mai mult nici
mai puþin, postul de prefect. De reprezen-
tant al guvernului în teritoriu. De ºef al
serviciilor deconcentrate ale ministerelor
ºi ale celorlalte organe ale administraþiei
publice centrale din subordinea guvernu-
lui, organizate la nivelul unitãþilor admi-
nistrativ teritoriale. ALDE Dolj doreºte,
ceea ce am menþionat, probabil în virtu-
tea susþinerii depline, în campania electo-

ralã din partea... PSD Dolj. ªi amnezia nu
e bunã, chiar dacã unii încearcã marea cu
degetul. Sã mai spunem ceva: funcþia de
prefect, într-un judeþ, în pofida statutului
ei, momentan, destul de neclar, este ex-
presia puterii. Adicã a partidului aflat la
guvernare. Prefectul ºi subprefectul fac
parte din categoria înalþilor funcþionari pu-
blici, ceea ce e o prostie rotundã ºi rece.
Din motive pe care nu le mai dezvoltãm.
Cea mai vizibilã prerogativã a prefectului
rãmâne cea de preºedinte a Comitetului
Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã. Nu
facem referiri, aparte, la resursa umanã a
ALDE Dolj – probabil rezonabilã – chiar
dacã doar la „centru” discursul lui Cãlin
Popescu Tãriceanu poate fi auzit frecvent.
Pentru a nu ne lungi cu vorba, ALDE Dolj
nu poate moralmente pretinde postul de
prefect ºi chiar de subprefect – deºi s-ar
putea discuta în acest caz –, fiind vorba

de un judeþ în care, cum spuneam, so-
cial-democraþii au câºtigat alegerile en-
fanfare. Cã înþelegerile politice – nelipsite
de-a lungul anilor –, prezente ºi la alþii,
pot conduce la consensuri fertile, asta este
de aºteptat, la nivelul deconcentratelor.
Fiindcã unii au vocaþia administrativã, iar
alþii au PR. Oricâte jocuri de culise, deloc
igienice, s-ar face, social-democraþii dol-
jeni nu pot ceda postul de prefect ºi chiar
de subprefect, decât cu preþul unei de-
credibilizãri costisitoare. Sã ne înþelegem:
nu se moare de grija PSD Dolj, dar dacã
au câºtigat alegerile, ºi au dat o „mânã de
ajutor” ALDE Dolj, pentru realizarea pra-
gului de accedere în Parlament, orice altã
concesie, necumpãnitã îndelung, poate
avea efecte perverse. Unitatea nu înseam-
nã... uniformitate, cã tot e en-vogue ros-
tirea preºedintelui francez Francois Hol-
lande, de care ne doare capul.

Chiar dacã vremea se mai
încãlzeºte, fiind semne eviden-
te de primãvarã, craiovenii nu
vor fi lãsaþi, de pe acum, fãrã
cãldurã în apartamente. Con-
ducerea SC Termo a anunþat
cã nu se grãbeºte sã opreascã
furnizarea de pe acum, vremea
fiind mai capricioasã în aceas-
tã perioadã a anului. „Tempe-
raturile au mai crescut, ba
chiar au fost ºi zile de primã-
varã târzie, dar, dupã cum
bine se ºtie, vremea este ca-
pricioasã acum. Au fost ani în
care, dupã ce am avut zile cãl-
duroase ºi ne pusesem proble-
ma sã oprim furnizarea de
agent termic, s-a întors brusc
frigul ºi a fost nevoie iar de
agent termic. Nu vream sã ris-
cãm, din nou, acest lucru ºi
se aºteaptã stabilizarea tempe-
raturilor de afarã”, a menþio-
nat Sorin Iordache, din cadrul
SC Termo SRL Craiova.

Cinci luni reci,
inclusiv martie

Oficial, conducerea Termo
spune cã lunile friguroase sunt
în numãr de 5, iar luna martie
ar fi ultima dintre ele. În Cra-
iova, ca peste tot în þarã, fur-
nizarea de agent termic se por-
neºte de la 1 noiembrie ºi se
terminã pe data de 31 martie,
aceasta fiind ºi perioada pe
care se acordã subvenþii la
cãldurã. În cazul municipiului
nostru, subvenþii de la bugetul
de stat pentru persoanele cu
venituri mici, dar ºi subvenþii

SC Termo va continua sã furnize-
ze cãldurã craiovenilor pânã la sfâr-
ºitul acestei luni. Însã, dacã vremea
se va încãlzi foarte mult, agentul ter-
mic ar putea fi oprit chiar mai de-

vreme de aceastã datã. Conducerea
societãþii spune cã, deocamdatã, nu
a primit nici o solicitare de acest
gen de la nici o asociaþie de pro-
prietari din Craiova.

de la bugetul de stat pentru
echilibrarea preþului gigacalo-
riei. „Oficial, sezonul rece þine
cinci luni, din noiembrie ºi
pânã la sfârºitul lui martie. De
obicei, în anii trecuþi, înche-
iam furnizarea în jurul datei de
15 martie, când se îndeplineau
condiþiile. Dar, cum am mai
spus, nu ne grãbim sã oprim
furnizarea pânã când nu se în-
deplinesc condiþiile legale pen-
tru acest lucru, a mai precizat
Sorin Iordache.

Cãldura va fi opritã
la temperaturi
de peste 10 grade
Celsius

Potrivit acestuia, temperatu-
rile trebuie sã urce peste 10
grade Celsius, în trei nopþi con-
secutive, pentru ca SC Termo
sã fie îndreptãþit sã opreascã li-
vrarea gigacaloriei cãtre popu-
laþie. „Urmãrim ºi recomandã-
rile meteorologilor, însã cel mai

important este sã þinem sub
atenþie termometrele ºi sã ve-
dem cât ne indicã. Este un prag
de plus 10 grade Celsius, pe
timp de noapte, de care trebu-
ie sã þinem cont”, a mai spus
reprezentantul societãþii de ter-
moficare. Pe de altã parte, con-
ducerea Termo spune cã nu a
primit nici o sesizare din par-

tea asociaþiilor de proprietari
care, de regulã, solicitã sã li se
întrerupã agentul termic din
punctele sau centralele termi-
ce pentru ca locatarii sã mai
facã economii la facturi.

Societatea se aflã
în reorganizare
pentru trei ani

SC Termo spune cã va ieºi
din aceastã iarnã cu încasãri
cât de cât bune de la popula-
þie. Dupã cum se ºtie, socie-
tatea se aflã în procedurã de
insolvenþã, iar instanþa a apro-
bat un plan de reorganizare,
care este coordonat de un ad-
ministrator judiciar, pe o pe-
rioadã de trei ani. Acest an ar
fi primul ºi, se pare, Termo a
reuºit sã se achite de o obliga-
þie, aceea de a încasa facturile
la zi. „Termo stã bine cu apli-
carea planului de reorganiza-
re, dar mai multe date privind
încasãrile pe care le-am avut
ºi toate mãsurile pe care noi
le-am luat în aceastã privinþã
vi le va oferi administratorul
judiciar în perioada urmãtoa-
re”, a declarat Sorin Iordache.
Societãþii de termoficare i s-a
cerut insolvenþa de cãtre Com-
plexul Energetic Oltenia pen-
tru o datorie de aproape 70 mi-
lioane de euro.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Potrivit procurorilor Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj,
care au coordonat cercetãrile în
cauzã, fapta s-a petrecut dumini-
cã, 5 martie a.c., seara, în jurul
orei 20.00. Pe fondul unor neîn-
þelegeri legate de vânzarea unui cal
contra sumei de 200 de lei, Dãnuþ
Ciuciunea (45 de ani) ºi Gheor-
ghe Bãlteanu (25 de ani), din co-
muna Cetate, cu o dubã la volanul

L-au bãtut pe bãrbatul care i-a prins la furat
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Doi doljeni de 25, respectiv 45 de ani,
din comuna Cetate, au fost arestaþi
preventiv, luni dupã-amiazã, în baza
mandatelor emise pe numele lor de Tri-
bunalul Dolj, pentru comiterea infrac-
þiunilor de tentativã la omor calificat ºi
tâlhãrie în formã calificatã. Cei doi
sunt acuzaþi cã, pe fondul neînþelegeri-

lor ivite dupã vânzarea unui cal, s-au
dus noaptea la proprietarul animalu-
lui, i-au furat mai multe bunuri din gos-
podãrie, iar când acesta i-a surprins în
curte au fost la un pas sã-l bage în pã-
mânt, dupã ce l-au bãtut cu o scându-
rã ºi o rangã din fier, provocându-i
multiple fracturi ºi traumatisme.

cãreia de afla Florin Suliman, de
20 de ani, s-au dus la locuinþa lui
Victor Chimirel (45 de ani), din
satul Cornu, comuna Orodel, ºi au
sustras o caprã, o drujbã, un flex,
hamuri ºi alte ustensile gospodã-
reºti în valoare totalã de 450 lei,
în contul unei pretinse datorii a lui
Chimirel cãtre Ciuciunea, bunuri
pe care le-au încãrcat în duba cu
care veniserã.

Cei doi au revenit în curtea imo-
bilului pentru a mai cãuta ºi alte
lucruri bune de furat, însã au fost
surprinºi de proprietar, Victor Chi-
mirel, care avea în mânã o barã de
fier ºi a încercat sã-i reþinã. Ciu-
ciunea i-a aplicat, însã, mai multe
lovituri cu o scândurã peste mâini,
dezarmându-l, moment în care a
intervenit Bãlteanu, care a luat bara
metalicã ºi l-a lovit în cap. Nu a
fost suficient însã pentru agresori,
Ciuciunea continuând sã-l loveas-
cã cu scândura în zona toracicã
posterioarã pe bãrbatul cãzut la
pãmânt, cu consecinþa producerii
de leziuni traumatice cerebrale
semnificative (fracturi cominutive
multiple parieto-temporo-occipital
dreapta, parezã brahialã stângã,
etc.), respectiv un traumatism to-
racic posterior, leziuni de violenþã
care au necesitat pentru vindecare
45-50 zile de îngrijiri medicale, au
precizat anchetatorii.

Reþinuþi în noaptea
de duminicã spre luni

Victima a fost salvatã de inter-
venþia unor vecini, care au anunþat

ºi autoritãþile, cei doi agresori fiind
prinºi. „În conformitate cu actele
medicale ºi declaraþiile martorilor
audiaþi, rezultã cã prin acþiuni vio-
lente conjugate care s-au comple-
tat reciproc, comise pe timp de
noapte în scopul de a ascunde co-
miterea unei infracþiuni contra
patrimoniului (din incinta îngrã-
ditã a unei locuinþe în care au pã-
truns fãrã drept) inculpaþii Ciuciu-
nea Dãnuþ ºi Bãlteanu Gheorghe
i-au aplicat persoanei vãtãmate
Chimirel Victor mai multe lovituri
cu corpuri dure, în mod repetat ºi
cu intensitate, evidenþiindu-se ast-
fel intenþia acestora de a suprima
viaþa victimei”, se aratã în refera-
tul prin care procurorii au cerut
arestarea preventivã a celor doi.

Mai mult, leziunile suferite de
victimã sunt de naturã sã-i punã în
primejdie viaþa, dupã cum au con-
statat medicii legiºti, astfel cã, în
noaptea de duminicã spre luni, Ciu-
ciunea, care este recidivist (fiind
condamnat în trecut la 2 ani ºi 6

luni închisoare pentru furt) ºi Bãl-
teanu au fost reþinuþi pentru 24 de
ore pentru comiterea infracþiuni-
lor de tentativã la omor calificat
ºi tâlhãrie în formã calificatã, fi-
ind introduºi în arestul IPJ Dolj.

Luni dupã-amiazã au fost pre-
zentaþi TribunaluluI Dolj cu pro-
punere de arestare preventivã, pro-
punere admisã de instanþã: „Ad-
mite propunerea Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj. Dispune
arestarea preventivã a inculpaþi-
lor CIUCIUNEA (PÃUN) DÃ-
NUÞ ºi BÃLTEANU GHEOR-
GHE, pe o perioadã de 30 de zile,
începând cu data de 6.03.2017 ºi
pânã la data de 4.04.2017 inclu-
siv. Dispune emiterea, de îndatã,
a mandatelor de arestare preven-
tivã pentru inculpaþii CIUCIU-
NEA (PÃUN) DÃNUÞ ºi BÃL-
TEANU GHEORGHE. Cu drept
de contestaþie în termen de 48 de
ore de la pronunþare. Pronunþatã
în camera de consiliu, astãzi,
6.03.2017”.

Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj au finalizat cer-
cetãrile, efectuate împreunã cu ofi-
þerii de poliþie judiciarã din cadrul
Serviciului Judeþean Anticorupþie
(SJA) Dolj, ºi au dispus trimiterea
în judecatã, în stare de libertate, a
inculpatului Dãnuþ Dihoru, agent
de penitenciare la Penitenciarul
Pelendava, sub aspectul sãvârºirii

Agent de la Penitenciarul Pelendava,
la judecatã pentru trafic de influenþã

Un agent de la Penitencia-
rul Pelendava din Craiova a
fost trimis în judecatã, în sta-
re de libertate, de procurorii
Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, pentru comite-
rea infracþiunii de trafic de in-
fluenþã. Agentul este acuzat cã
a cerut 5.000 de euro, din
care a primit 3.500 de euro de
la un craiovean, pentru a-i
aranja angajarea soþiei ca asis-
tent medical în cadrul unitãþii
de detenþie. Bãrbatul care a
dat banii a recunoscut totul ºi
a încheiat un acord de recu-
noaºtere a vinovãþiei cu pro-
curorii, prin care a fost de
acord sã primeascã o pedeap-
sã de 1 an ºi 6 luni închisoare
pentru cumpãrare de influen-
þã. Agentul, în schimb, va fi ju-
decat în procedurã obiºnuitã.
Dosarul a fost trimis luni, 6
martie a.c. la Tribunalul Dolj.

infracþiunii de trafic de influenþã.
Potrivit rechizitoriului, în urma

anchetei desfãºurate ca urmare a
sesizãrii fãcute de o persoanã la -
Serviciul Judeþean Anticorupþie
Dolj, s-a stabilit faptul cã, în pe-
rioada iunie-iulie 2016, agent-ºef
principal Dãnuþ Dihoru, din cadrul
Penitenciarului Pelendava, a pre-
tins de la Alexandru Crãciun suma

de 5.000 de euro, iar ulterior a pri-
mit de la acesta 3.500 euro, lãsân-
du-l sã creadã cã poate influenþa
angajarea soþiei acestuia ca asis-
tent medical în cadrul Penitencia-
rului Pelendava. „Ca urmare a cer-
cetãrilor, s-a reuºit probarea acti-
vitãþii infracþionale a inculpatu-
lui agentului de penitenciare”, se
aratã într-un comunicat de ieri al
Direcþiei Generale Anticorupþie.

În ceea ce-l priveºte pe Crãciun-
, acesta a recunoscut comiterea fap-
tei, precizând cã, iniþial, i-a remis
agentului suma de 3.500 euro pen-
tru a-i facilita angajarea soþiei sale
pe postul de asistent medical, ur-

mând ca restul de 1.500 de euro sã-
i dea dupã efectuarea angajãrii. „În
conformitate cu prevederile legale,
s-a încheiat acord de recunoaºtere a
vinovãþiei de cãtre inculpatul Crã-
ciun Alexandru, privind comiterea
infracþiunii de cumpãrare de influ-
enþã ºi acceptarea încadrãrii juridi-
ce pentru care a fost pusã în miºca-
re acþiunea penalã, în sarcina aces-
tuia stabilindu-se pedeapsa de 1,6
ani închisoare ºi 1 an interzicerea
unor drepturi, ca pedeapsã comple-
mentarã, de la rãmânerea definiti-
vã a hotãrârii”, au mai comunicat
anchetatorii. Dosarul a fost trimis luni
la Tribunalul Dolj.
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Dupã mai bine de un secol de la in-
staurare, Ziua de 8 Martie, consacratã de-
acum de tradiþie condiþiei feminine în
variile sale aspecte familiale, sociale ºi
politice, iatã cã premisele ce-au înteme-
iat-o ºi întreþinut-o par a reveni ca un
straniu memento în actualitate.

Presa occidentalã – nu ºi cea autohto-
nã, prea ocupatã cu altfel de proteste mult
mai discutabile decât credem – anunþa cã,
de data aceasta, Ziua Femeii va fi marca-
tã în peste 30 de þãri de greve ºi mani-
festãri, în principiu ca o formã de soli-
daritate cu revoltele organizaþiei ameri-
cane Women’s March, declanºate în 21
ianuarie trecut contra preºedintelui Do-
nald Trump.

Însã nu-i doar atât, fiindcã obiectivele
ºi resorturile sunt mult mai multe ºi mai
serioase, chiar dacã majoritatea dintre ele
înscrise în istoria secularã a miºcãrilor
prilejuite de 8 Martie.

Printre acestea, nu putea lipsi inegali-
tatea dintre sexe, îndeosebi în privinþa
retribuþiei muncii, dar nici violenþa asu-

8 Martie: sub semnul solidaritãþii mondiale8 Martie: sub semnul solidaritãþii mondiale8 Martie: sub semnul solidaritãþii mondiale8 Martie: sub semnul solidaritãþii mondiale8 Martie: sub semnul solidaritãþii mondiale
pra femeilor, în ciuda unor legislaþii deja
în vigoare însã uneori ignorate ori mar-
cate de derapaje dificil de înþeles ºi de
acceptat.  

În Italia, spre exemplu, dar ºi în alte
þãri, Centrele anti-violenþã care aveau ob-
iective punitive în legislaþie s-au trans-
format în „servicii de asistenþã”, printr-
un amendament la Lege intervenit în 2015
ºi care obligã femeile abuzate sã se adre-
seze mai întâi acestor centre înainte de a
iniþia cauze juridice. Or, e deja o certitu-
dine verificatã cã majoritatea celor care
au suferit violenþe n-au curajul sã urme-
ze o astfel de cale.

Iatã opt obiective asumate de orga-
nizaþiile femeilor italiene, cãrora li s-au
asociat ºi majoritatea sindicatelor, ºi
care sunt pe cât de incitante, pe atât de
judicioase în substratul lor, cu atât mai
mult cu cât trãim cu toþii cu impresia
cã, în fapt, astfel de discrepanþe n-ar
mai exista:

- replicã la violenþã ºi autonomia fe-
meilor;

- fãrã materializarea efectivã a dreptu-
rilor, nu existã dreptate, nici libertate pen-
tru femei;

- asupra trupurilor, sãnãtãþii noastre ºi
plãcerii noastre decidem noi singure;

- dacã vieþile noastre sunt devaloriza-
te, nu mai producem;

- vrem sã fim libere sã ne miºcãm ºi
sã rãmânem contra oricãror frontiere;

- vrem sã distrugem cultura violenþei
prin educaþie ºi formare;

- vrem sã obþinem spaþiu feminisme-
lor în cadrul unor miºcãri ºi sã construim
spaþii politice ºi fizice transfeministe ºi
antisexiste;

- refuzãm limbajele sexiste ºi miso-
gine.

 Cum se poate desprinde, în multe din-
tre obiective se regãsesc implicate aspecte
legate de condiþia imigranþilor, îndeosebi
în rândul femeilor, despre ale cãror des-
tine dramatice ºi chiar tragice în þãrile de
sosire s-a vorbit ºi s-a scris frecvent mai
ales în ultimii ani.

Dincolo de toate aceste, cu siguranþã

legitime solicitãri ºi obiective imperative,
Ziua de 8 Martie a fost – ºi a rãmas –
pentru noi, mai vârstnici, ori pentru tine-
rii de lângã noi – un moment de o simbo-
listicã aparte, cu un surplus festiv, susþi-
nut plenar de sentimentul omagierii, în
forma unei singulare recunoºtinþe, a fe-
meii de lângã noi: în chip de mamã, de
soþie, de sorã, de colegã.

Dar ºi, deopotrivã, o paginã nu mai pu-
þin glorioasã a bãtãliilor prin veacuri pe
care omul, în identitatea sa poliedricã
socialã, economicã ºi politicã, le-a pur-
tat în numele unui ideal strãvechi, cel al
egalitãþii, al fraternitãþii, al libertãþii.

ªi al dreptului – constitutiv egal – la
viaþã.

Iar incidenþa indusã de calendarul
marcând intrarea în anotimpul primã-
verii ne face pe toþi copãrtaºi la un eve-
niment ce-ºi depãºeºte agenda consti-
tutivã, invitându-ne, emoþional, spre
zodia unei retreziri la viaþã, laolaltã cu
natura ºi farmecul ei, cu reînnoite ºi
regãsite energii.

Casa de Asigurãri de Sãnãta-
te Dolj a contractat, anul tre-
cut, servicii medicale clinice
care au acoperit toatã paleta de
specialitãþi prevãzutã în legisla-
þia aflatã în vigoare. Specialitã-
þile deficitare la nivelul judeþu-
lui sunt în mod special cele care
deruleazã Programe Naþionale
de Sãnãtate, respectiv oncolo-
gie medicalã, diabet zaharat, nu-
triþie, boli metabolice, hemato-

Pentru furnizarea de servicii medica-
le, farmaceutice ºi dispozitive medicale,
anul trecut, Casa de Asigurãri de Sãnãta-
te (CAS) Dolj a încheiat contracte cu
1.189 de furnizori. În aceste condiþii, re-
prezentanþii instituþiei apreciazã cã, din

punctul de vedere al acoperirii atât teri-
toriale, cât ºi cu specialitãþi medicale, la
nivelul judeþului Dolj existã o bunã re-
prezentare, cu o mai mare înclinare a ba-
lanþei cãtre mediul urban a segmentului
de ambulatoriu clinic ºi paraclinic.

logie precum ºi endocrinologie,
cardiologie, neurologie ºi psihi-
atrie pediatricã.

Asistenþa
stomatologicã,
acordatã
de 213 medici de
specialitate

În privinþa asistenþei medica-
le stomatologice, aceste tipuri de
servicii sunt acordate la nivel de

judeþ de un numãr de 213 me-
dici de specialitate, repartizaþi în
proporþie de 24% în mediul ru-
ral ºi 76% în mediul urban. Adre-
sabilitatea pentru aceste tipuri de
servicii medicale este mult mai
mare decât posibilitatea acordã-
rii acestora în cadrul sistemului
de asigurãri sociale de sãnãtate,
ceea ce a condus la limitarea ac-
cesului liber ºi echilibrat al asi-
guraþilor pentru servicii medicale
dentare.

Tot la nivelul CAS Dolj s-au
derulat 38 de contracte de fur-
nizare de servicii medicale în
asistenþa medicalã spitaliceascã
din care 26 de unitãþi sanitare
sunt private ºi furnizeazã ser-
vicii în regim de spitalizare con-
tinuã – recuperare, medicinã fi-
zicã ºi balneologie, obstetricã
ginecologie, neonatologie. În
regim de spitalizare de zi furni-
zeazã servicii de endocrinolo-
gie, obstetricã ginecologie, me-
dicina internã, diabet zaharat,
nutriþie ºi boli metabolice, on-
cologie medicalã, cardiologie,
neurologie, ORL, gastroentero-
logie, pediatrie, dermatologie,
chirurgie oralã ºi maxilo facia-
lã, recuperare, medicinã fizicã
ºi balneologie.

În municipiul Craiova func-
þioneazã unitãþi sanitare cu pa-
turi care au în structura lor sec-
þii clinice din toata gama de spe-

cialitãþi. De asemenea, în judeþ
îºi desfãºoarã activitatea spita-
le de specialitate: pneumoftizio-
logie, psihiatrie cronici, boli in-
fecþioase care deservesc ºi ce-
lelalte judeþe din regiune.

Peste 670.000
de persoane
înscrise pe listele
medicilor
de familie

Din totalul populaþiei la ni-
velul  judeþului Dolj, 670.405
persoane erau înscrise la sfâr-
ºitul anului 2016 pe listele me-
dicilor de familie. Dintre aceº-
tia 524.840 erau beneficiari ai
pachetului de servicii de bazã,
iar 145.565 erau beneficiari ai
pachetului minimal de servicii.

Necesarul de medici de fa-
milie din judeþul Dolj a fost sta-
bilit de Comisia constituitã con-
form prevederilor contractului
cadru ºi se situeazã la nivelul
numãrului de medici în con-
tract cu capitaþie proprie, cu
excepþia localitãþilor: Cetate,
Dãbuleni, Cârcea, Mârºani,
ªimnicu de Sus.

Furnizorii de servicii medi-

cale în asistenþa medicalã pri-
marã asigurã servicii medicale
prin plata per capita (50%) ºi
cu plata pe serviciu medical
(50%). Condiþiile în care ser-
viciile medicale se acordã se
stabilesc prin norme.

Pentru asigurarea continui-
tãþii asistenþei medicale prima-
re prin centrele de permanen-
þã, la nivelul judeþului Dolj în
anul 2016 au funcþionat 15
centre de permanenþã în loca-
litãþile Amãrãºtii de Jos, Bra-
bova, Goicea, Gherceºti, Ple-
niþa, Sadova, Bulzeºti, Murgaºi,
Bechet, Ghidici, Piscu Vechi,
Vârvoru de Jos,Coþofeni din
Dos, Craiova 1 ºi Craiova 2 în
care îºi desfãºoarã activitatea
92 de medici.

La Casa de Asigurãri de Sã-
nãtate Dolj au fost înregistrate
în  anul  2016 un numãr de
1.640 cereri pentru îngrijiri la
domiciliu, din care au fost
aprobate ºi emise 1.600 de de-
cizii, iar 40 au fost respinse.

Totodatã, anul trecut, la CAS
Dolj s-au înregistrat un numãr
de 32.259 de beneficiari de pro-
grame naþionale de sãnãtate.

RADU ILICEANU
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Oferta Ford Performance în
Europa include, de asemenea, ver-
siunile diesel ºi benzinã ale lui Fo-
cus ST, apreciatul Focus RS ºi
emblematicul Ford Mustang.
Vânzãrile modelelor Ford Perfor-
mance au crescut cu 14% în ia-
nuarie 2017 faþã de aceeaºi lunã
a anului trecut, o performanþã
care vine dupã o creºtere de 60%
la nivelul anului 2016, continuând
inerþia din 2015, când vânzãrile
Ford Performance crescuserã cu

Noua generaþie Fiesta ST a debutat la Geneva

Ford a vândut anul trecut în EuropaFord a vândut anul trecut în EuropaFord a vândut anul trecut în EuropaFord a vândut anul trecut în EuropaFord a vândut anul trecut în Europa
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Ford a semnat o revenire istoricã anul trecut în cursa de la
Le Mans, câºtigând la clasa LM GTE Pro cu versiunea de cir-
cuit a lui Ford GT la exact 50 de ani de la momentul în care a
ocupat toate cele trei locuri pe podium în ediþia 1966 a acele-
iaºi curse. La începutul acestui an, Ford a anunþat cã patru
exemplare Ford GT vor lua startul în ediþia 2017 a cursei de
24 de ore de la Le Mans, care va avea loc în 17-18 iunie.

Ford Fiesta ST, acompaniatã la Salonul
Auto de la Geneva 2017 de cea mai intere-
santã ºi cuprinzãtoare gamã de modele Ford
Performance din istorie. Noua generaþie Fies-
ta ST introduce un motor 1.5 EcoBoost cu trei
cilindri complet nou, care aduce un amestec
fãrã precedent de putere ºi eficienþã la nive-

lul consumul de carburant. Noul model este
dezvoltat prin utilizarea aceleiaºi mentalitãþi
inovatoare care a fãcut posibilã dezvoltarea
supercar-ului de ultraperformanþã Ford GT,
care la rândul sãu este expus la Salonul Auto
de la Geneva în versiunea ’66 Heritage Edi-
tion, prezentã în premierã în Europa.

62%. “Performanþa accesibilã
este nucleul activitãþii noastre la
Ford. De la aerodinamica activã
a supercarului Ford GT la siste-
mul Drive Modes al noii genera-
þii Fiesta ST, modelele noastre
Ford Performance sunt dezvol-
tate cu ajutorul inovaþiilor care le
oferã clienþilor pe ºosele emoþiile
transmise de maºinile noastre de
pe circuitele lumii”, a spus Jim
Farley, preºedinte ºi CEO Ford
of Europe..

Cea de-a treia generaþie
Fiesta ST va fi primul model
Ford Performance propulsat

Ford Performance joacã rolul
unui laborator de inovaþii ºi de tes-
tare pentru crearea unor maºini,
subansamble, accesorii ºi experi-
enþe de client unice. Programul in-
clude dezvoltarea inovaþiilor ºi a
tehnologiilor în domeniul aerodi-
namic, în cel al materialelor ultra-
uºoare, dar ºi în zonele electroni-
cã, propulsie performantã ºi efi-
cienþã, acestea putând fi apoi apli-
cate la nivel larg în portofoliul de
produse Ford. Cea de-a treia ge-
neraþie Fiesta ST va fi primul
model Ford Performance propul-
sat de un motor cu trei cilindri ºi
primul Fiesta ST care va oferi sis-
temul selectabil Drive Modes.
Noul motor Ford pe benzinã Eco-
Boost de 1.5 litri va dezvolta 200
CP, un cuplu de 290 Nm ºi antici-
peazã o acceleraþie 0-100 km/h în
6.7 secunde, utilizând inovaþii care
includ o nouã combinaþie de in-
jecþie directã ºi de injecþie indirectã
secvenþialã, turbocompresie so-
fisticatã ºi o tehnologie inovativã
de dezactivare a cilindrilor care
dezvoltã un nivel ridicat de putere

în timp ce reduce emisiile
de CO2.
O combinaþie extraor-
dinarã de performanþã
ºi eficienþã

Noul sistem selectabil
Drive Modes permite con-
figurarea pachetului electro-
nic care controleazã moto-
rul, direcþia ºi stabilitatea
maºinii cu ajutorul setãrilor
Normal, Sport ºi Track, ge-
nerând o experienþã optimi-
zatã ºi distractivã. Sistemul
va ajusta, de asemenea, rãs-
punsul Electronic Sound
Enhancement (ESE) ºi val-
va activã de evacuare pen-
tru a oferi o experienþã ºi
mai satisfãcãtoare la con-
dus, amplificând sunetul
sportiv natural al motorului
cu trei cilindri. “Noua ge-

neraþie Fiesta ST rãmâne fidelã fi-
losofiei de a oferi tehnologie de ul-
timã orã pentru a îmbunãtãþi fie-
care faþetã a foarte receptivului
ºasiu ºi a motorului dezvoltate de
Ford Performance. Cu sistemul
selectabil Drive Modes ºi cu noul
motor EcoBoost, care oferã o
combinaþie extraordinarã de per-

formanþã ºi eficienþã, noul model
va oferi cea mai versatilã experi-
enþã distractivã, antrenantã ºi sa-
tisfãcãtoare de pânã acum”, a de-
clarat Joe Bakaj, vicepreºedinte
al biroului Dezvoltare Produs în
cadrul Ford of Europe..
Ford GT ’66 Heritage Edition

Noua generaþie Fiesta ST va fi
oferitã, de asemenea, împreunã cu
mai multe opþiuni de personaliza-

re ºi de design interior decât pânã
acum ºi va fi disponibilã în versi-
uni de caroserie cu trei sau cinci
portiere începând de la lansarea
sa, care va avea loc în prima par-
te a anului 2018. Ford GT este
prezentat la Geneva în ediþia spe-
cialã limitatã Ford GT ’66 Herita-
ge Edition. Aceasta sãrbãtoreºte
victoria Ford din Cursa de la Le
Mans din 1966, oferind un o
nuanþã exterioarã Shadow Black
matã sau metalizatã care este asor-
tatã cu dungi argintii ºi cu elemen-
te vizibile din fibrã de carbon, ele-
mente grafice #2 Frozen White pe
capotã ºi pe portiere ºi jante de
20 de inch din aluminiu forjat fi-
nisate într-o nuanþã auriu satinat
ºi cu prezoane negre. Toate exem-
plarele supercar-ului Ford GT ofe-
rã un instrumentar de bord digital
de ultimã orã cu diagonala de 10
inch. Ecranul personalizabil pre-

zintã graficã ºi texte inspirate din
lumea curselor ºi concepute ast-
fel încât sã reducã distragerea
atenþiei ºoferului ºi se reconfigu-
reazã automat pe baza celor cinci
Drive Modes unice: Normal, Wet,
Sport, Track ºi V-Max.
Ediþiile speciale Mustang

Ford a vândut anul trecut în
Europa 43.800 de maºini de per-
formanþã, inclusiv Ford Mustang,

Focus RS, Focus ST diesel ºi ben-
zinã ºi actuala generaþie Fiesta ST.
La Geneva sunt prezentate douã
ediþii speciale ale modelului Ford
Mustang. Acestea oferã specifica-
þii premium ºi un design unic ºi
sunt disponibile acum pentru
clienþii europeni. “Ford Mustang
nu are nicio problemã sã iasã în
evidenþã pe ºoselele europene, iar
cei care conduc un Mustang vor
atrage ºi mai multe priviri cu aju-
torul noilor versiuni Mustang
Black Shadow Edition ºi Mustang
Blue Edition. Ediþiile speciale Mus-
tang au fost o parte importantã a
poveºtii Mustang în ultimii 50 de
ani, iar clienþii din Europa pot sã
facã parte din bogata istorie a edi-
þiilor speciale dedicate acestui
model emblematic”, a declarat
Roelant de Waard, vicepreºedin-
te de Marketing, Vânzãri ºi Servi-
ce în cadrul Ford of Europe.
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Suntem tot mai des obiºnuiþi sã
vorbim cu mult patos despre ce se
întâmplã la nivel macro ºi, fãrã sã
ne dãm seama, scãpãm adesea din
vedere cã, sub ochii noºtri, marile
comunitãþi locale ale Doljului îºi pre-
gãtesc un an agricol, pentru care
luptã din rãsputeri sã le fie favora-
bil. Alãturi de acestea, veritabilii
specialiºti confirmã, an de an, cã
sunt cei mai buni în profesia lor.

SCDA ªimnic: Cum
scrie la carte!

Pentru dr. Constantin Gãvan,
director al SCDA ªimnic, înca-
drarea lucrãrilor agricole de sezon
în ceea ce se numeºte „epoca op-
timã” nu este deloc o vorbã în
vânt, ci o cerinþã imperativã. ªi,
deja, s-a finalizat înfiinþarea cul-
turilor de plante furajere (bor-
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Doljul rãmâne un judeþ cu pondere agrico-
lã considerabilã. ªi acest lucru nu este o nou-
tate. Potenþialul este însã insuficient valori-
ficat. Lucrãrile agricole de sezon sunt în pli-
nã desfãºurare, dorindu-se, cu precãdere,
folosirea rezervei de apã din sol. Mai redu-
sã faþã de anii precedenþi. De acest lucru se
vorbeºte puþin. Sunt semne cã meteorologii,
care tot ne anunþã precipitaþii consistente în
aceastã zonã a þãrii, nu prea o nimeresc în
ultima vreme cu prognozele. Este motivul

pentru care se priveºte spre cer. Cam devre-
me. Forfotã mare în „bazinul” Dãbuleni al
pepenilor verzi, dar ºi în bazinul legumicol
Poiana Mare – Ciuperceni. Nu rãmân mai
prejos alte localitãþi cu tradiþie, precum Mâr-
ºani, Desa, Teasc, Iºalniþa, Brãdeºti, dar
unde nu a pãtruns pânã acum legumicultura
„în spaþii protejate”?! ªi în plantaþiile de viþã-
de-vie ºi pomi fructiferi, cam puþine la nu-
mãr, se dã bãtaie. Fiindcã, vorbã rostitã pânã
la epuizare: „Cine munceºte are”.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

ceag, lucernã, ovãz, mazãre, or-
zoaicã) pe suprafeþele preconiza-
te, profitându-se de vremea de
afarã ºi starea solului. În zilele
urmãtoare se va trece ºi la însã-
mânþarea florii-soarelui – 380 ha
ºi chiar a porumbului, 250 ha.
Dar, pânã atunci, se utilizeazã fer-
tilizarea suplimentarã a culturilor
de grâu (650 ha) ºi a rapiþei (640
ha), pornite în vegetaþie. Nu este
un secret cã, de ani buni, SCDA
ªimnic, care deþine cel mai valo-
ros nucleu de vaci de lapte din rasa
Holstein amelioratã chiar de dr.
Constantin Gãvan, obþine ºi pro-
ducþii vegetale competitive. Cã to-
tul se face „dupã carte” se subîn-
þelege, fiind vorba de o staþiune
condusã de un membru al Acade-
miei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice
„Gheorghe Ionescu-ªiºeºti”.

Fertilizarea,
aproape încheiatã

În bazinele legumicole din su-
dul Doljului, activitãþile sunt în toi.
Solariile de la Desa depãºesc 200
ha, cartofii timpurii din Mârºani vor
fi cultivaþi pe 400 ha, semãnatul
de floarea-soarelui debuteazã pes-
te cel mult o sãptãmânã; toate
acestea sunt câteva din realitãþile
agricole ale bogatelor localitãþi dol-
jene. Chiar dacã ploaia cãzutã aici,
în ultimele zile, va întârzia cu pu-
þin lucrãrile de sezon, fertilizarea
suprafeþelor cu grâu a picat la tim-
pul optim.

Fie cã vorbim de fertilizarea
culturii de grâu, fie cã terenul se
pregãteºte pentru a primi seminþe-
le de morcovi, mazãre, fie cã unii
mai tineri încearcã niºe de piaþã de
genul culturilor de cãpºuni ºi
zmeurã, agricultorii din Dolj au în-
ceput, deja, un an agricol ce se
aratã a fi promiþãtor.

Mârºani: 400 ha
cu cartofi timpurii

 „În prezent pe raza localitãþii se
desfãºoarã arãturile de primãvarã
pentru a pregãti culturile de po-
rumb, floarea-soarelui ºi tutun.
Pentru cultura de cartofi timpurii
avem 400 ha. Alte 24 ha vor fi cu
ceapã. Totodatã, peste circa 7 zile
începem semãnatul la floarea-soa-
relui, pe o suprafaþã de peste 70
ha. Fermierii sunt optimiºti, mai ales
cã avem persoane ce pregãtesc
culturi mai inedite. Spre exemplu,

Drãghici Florin cultivã 3 ha cu cãp-
ºuni ºi 20 ari cu zmeurã. Diulu Iu-
licã alte 3 ha cu cãpºuni, Drãgan
Marian 50 ari de cãpºuni. De ase-
menea, oamenii fac acum rãsad-
niþe pentru culturile de roºii ºi ar-
dei. Se mai pregãteºte terenul pen-
tru cele 30 ha ce vor fi cultivate
cu morcovi. Culturile de secarã,
triticale ºi grâu sunt în perioada lu-
crãrilor de fertilizare”, ne-a decla-
rat ing. Ana Drãgan, de la Came-
ra Agricolã Mârºani.

Desa: patria
solariilor!

Ploaia i-a binecuvântat, în ulti-
mele zile, pe locuitorii din Desa. O

zonã cu un bogat patrimoniu legu-
micol, Desa nu se dezminte nici
de aceastã datã. „Localnicii pregã-
tesc în aceste zile cele peste 200
ha de solarii. Cultivã cu precãdere
ardeiul gras, iar, mai nou, tomate-
le. ªi aceasta graþie minimisului pe
care îl vor primi de la stat. Prin
urmare, întrucât oamenii aveau
mai multe rãsaduri pregãtite, cred
cã vom avea o suprafaþã totalã de
solarii mai mare de 200 ha”, ne-a
precizat inginerul agricol Gheorghe
Baba, din cadrul Primãria Desa.

Din cele 1.000 de hectare de
grâu, aici, au fost fertilizate peste
800 ha. Ploaia recentã va întârzia
cu puþin semãnatul la mazãre.
Grâul este foarte frumos, deºi se-
ceta de anul trecut generase te-
meri în sufletul fermierilor, man-
tia de zãpadã din aceastã iarnã a
protejat cum ºtia ea mai bine vii-
toare pâine a truditorilor de pe
aceste meleaguri.

În localitatea alãturatã, Ciuper-
cenii Noi, „oamenii, încã din ia-

nuarie, se ocupã de rãspicat la le-
gume pentru solarii. Iar de sâm-
bãtã începem semãnatul la lucer-
nã”, ne-a menþionat inginerul
agronom Petre Lila, din cadrul
Primãriei Ciupercenii Noi.

Dãbuleni: Ai lu’
Bãnicã Florin sunt,
din zorii zilei,
în solar!

Auricã Bãjenaru, primarul Dã-
buleniului, îi cunoaºte pe toþi pro-
ducãtorii de pepeni verzi ºi gal-
beni, din localitate. Cu Bãnicã Flo-
rin începe enumerarea. O conti-
nuã cu Nicu Bileru, Tudose Adri-
an, Aurel Marcu ºi continuã pânã

când îl rugãm sã se opreascã.
Sunt o falã a Dãbulenilor, prin
calitatea mãrfii lor. Au încã pro-
bleme cu desfacerea. Dar discu-
þia este lungã ºi nu o rezolvãm în
câteva cuvinte. Bãnicã Florin este
unul dintre producãtorii 100% au-
tentici. Îi dã bãtaie din zorii zilei,
în solarul încãlzit. Împreunã cu
soþia, ajutat fiind ºi de câþiva ve-
cini. A produs rãsad de lubeniþã
pentru 20 de hectare, pe care îl
va scoate în câmp, în prima de-
cadã a lunii aprilie. 2500-3000 de
cuiburi la hectar. Alte 10 hectare
vor fi însãmânþate direct. Dacã
pepenele e dulce, transpiraþia din
aceste zile e amarã. Dar se face
abstracþie de ea. În materia asta,
Florin Bãnicã (41 de ani) e doc-
tor veritabil, neputând fi acuzat de
plagiat. Ne invitã de pe acum la
festivalul lubeniþelor. Poate o sã
onorãm invitaþia. Mai ales cã ne-
a vorbit ºi de un soi de lubeniþã
cu miez galben, mai dulce ºi mai
aromat decât mierea de albine.
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„Serviciile de înfrumuseþare sunt
cadoul pentru aceste doamne mi-
nunate, faþã de care viaþa joacã
acum un meci mai dur. Le simþim
cum sunt cu adevãrat: foarte pu-
ternice psihic. Cel mai important
este ca atitudinea lor sã fie un po-
zitivã. Cu acest demers, noi am
respectat dorinþelor lor, punându-
le la dispoziþie perucile în forma,
mãrimea ºi culorile dorite. Salonul
de înfrumuseþare la care ne aflãm
acum a închis activitatea cu clien-
þii pe parcursul acestei zile, un ar-
gument în plus sã apreciem efor-
turile pro bono fãcute de angajaþii
de aici. Am primit un mesaj de la
una dintre beneficiarele acþiunii
noastre, prin care ne-a spus cã,
atunci când a intrat pe uºã, copilul
sãu a zis: Gata! Mama s-a vinde-
cat!”, ne-a declarat Andreea Bu-
liga, sociolog ACCES Oltenia.

Un altfel de „Mãrþiºor”Un altfel de „Mãrþiºor”Un altfel de „Mãrþiºor”Un altfel de „Mãrþiºor”Un altfel de „Mãrþiºor”
pentru doamne destul de încercatepentru doamne destul de încercatepentru doamne destul de încercatepentru doamne destul de încercatepentru doamne destul de încercate

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Ieri, mai multe reprezentante ale sexului frumos
au avut parte de un cadou, cu mare încãrcãturã su-
fleteascã. Aflatã la cea de-a III-Aediþie, Campania
„Pictãm pe chip speranþã”, desfãºuratã de ACCES
Oltenia în parteneriat cu ASIS, a reprezentat o mânã
de prietenie întinsã unor femei, pentru care destinul
le-a aºezat în cale, prea repede ºi prea crunt, afecþi-
uni oncologice. ªi, aºa cum lumea noastrã interioa-
rã influenþeazã exteriorul, de aceastã datã s-a mi-
zat pe o inversare a relaþiei de determinare, iar re-
zultatele au fost imediate fermecãtoare.

Înconjurate de dragoste
„Mãrþiºorul” oferit acestor

doamne nu se opreºte aici ºi va
fi întregit, astãzi, cu dãruirea fo-
tografiile înrãmate, unde chipu-
rile pline de vitalitate de odinioa-
rã au oprit patina timpului. Foto-
grafi au fost elevi voluntari, pen-
tru care compasiunea ºi empatia
sunt cultivate de la o vârstã fra-
gedã. Sã mai punctãm cã una din-
tre invitatele ediþiei din acest an
tocmai venise de la tratament ºi
branula fixatã pe antebraþul drept
era vizibilã.

„Starea mea psihicã este foar-
te bunã. Pânã acum eram o fi-
xistã. Nu îmi conveneau multe lu-
cruri. Acum cred cã trebuie sã
fac ºi ceea ce vreau sã fac eu.
Nu am de ce sã-mi ascund afec-
þiunea. Mulþumesc lui Dumnezeu

cã, într-o noapte, la ora 2.00, m-
am trezit din somn, am palpat
sânul ºi am realizat cã se forma-
se un nodul. Avea atunci doar 1,5
cm. Putea fi ºi mai rãu. Adicã sã
aflu de existenþa lui mult mai târ-
ziu. Ceea ce însemna cã, acum,
nu mai eram aici la centrul de în-
frumuseþare. Cred cã am primit
o a doua ºansã la viaþã”, ne-a
relatat Gheorghiþa Biticã.

Mulþi dintre noi nu am concepe
trãirile celor afectaþi

În rândul lor, ieri, am întâlnit
ºi un psihoterapeut. O figurã
candidã, radiind cãldurã sufle-

teascã ºi bunã-dispoziþie. Cu si-
guranþã cã le-a transmis tuturor
celor prezenþi aceste stãri de
spirit. „Depinde foarte mult de
perioada care a trecut de la di-
agnosticare. Când ajung aici ºi
vãd cã persoane strãine se ocu-
pã de ele, femeile cu afecþiuni
oncologice trãiesc altfel totul. Sã

nu uitãm cã vin dupã o perioadã
în care viaþa lor se schimbã dra-
matic: pierderea podoabei capi-
lare, a sprâncenelor, a sânilor
etc. Or, este foarte frumos cã,
acum, pot sã revinã la frumuse-
þea de odinioarã. Cunosc foarte
bine problematica, pentru cã ºi
eu am avut o experienþã simila-
rã cu aceastã boalã în urmã cu
14 ani. Noi dorim sã inversãm
cumva influenþarea clasicã: ºtim
cã ceea ce este în interior influ-
enþeazã exterior; de aceea
acum încercãm ºi, iatã, cu re-
zultate vizibile, sã producem o
influenþare a interiorului plecând

de la exterior. Reuºim sã creãm
structuri neuronale, iar doamne-
le se simt bine pentru cã vãd so-
lidaritate în jurul lor”, ne-a de-
clarat psihoterapeutul Gabrie-
la Preda.

Tot de la specialistul în trãiri-
le psihice parcurse de-a lungul
anilor de persoanele afectate de

aceastã boalã necruþãtoare
aflãm cã depresia este riscul ime-
diat cu care persoanele se pot
confrunta imediat dupã stabilirea
diagnosticului. Mai mult, psiho-
terapeutul Gabriela Preda face
un apel la familiile ce au astfel
de cazuri sensibile, sã nu ezite sã
contacteze ºi specialiºtii. Tendin-
þa multor familii de a pune ac-
centul pe o hiperprotecþie faþã de
membrii cu afecþiuni este una
prea puþin avantajoasã.

„Suferinþa fizicã metamorfozea-
zã chipul ºi amputeazã sufletul”

„Filosofia noastrã de viaþã se
construieºte prin bine, frumos ºi
altruism. În luna martie, toate
aceste valori se potenþeazã ºi ne
determinã sã ne dorim sã vedem
în comunitate femei puternice ºi
autonome, echilibrate ºi încre-
zãtoare cã pot învinge orice le
afecteazã viaþa. Suferinþa fizi-
cã metamorfozeazã chipul ºi
amputeazã sufletul, anihileazã
amintirile anterioare ºi blochea-
zã trãirile ºi proiecþiile viitoare.
În lupta cu afecþiunea oncologi-
cã ai nevoie de repere ºi susþi-
nere pentru a consolida psihicul.
Or, stima de sine se reclãdeºte
prin suportul primit de la cei din
jur. Experienþa campaniilor an-
terioare ne-a demonstrat cã
«Pictând pe chip speranþã» dãm
Doamnelor puterea de a nu re-
nunþa sã creadã cã frumuseþea
este în ele ºi în cei care le reîn-
vaþã sã se iubeascã. ªi azi vor-
bim despre o lecþie de iubire,
iubirea frumuseþii feminine!”, a
declarat Andreea Niþã, preºe-
dintele ACCES Oltenia.



culturãculturãculturãculturãculturã cuvântul libertãþii / 9miercuri, 8 martie 2017
Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Campania Naþionalã „Artiºtii
pentru artiºti” a fost iniþiatã în anul
2002, fiind un program anual con-
stant al UNITER, cu derulare con-
tinuã, având ca punct de vârf inter-

TTTTTeatrul „Colibri” se alãturã campanieieatrul „Colibri” se alãturã campanieieatrul „Colibri” se alãturã campanieieatrul „Colibri” se alãturã campanieieatrul „Colibri” se alãturã campaniei
UNITUNITUNITUNITUNITER ER ER ER ER „Artiºtii pentru artiºti”„Artiºtii pentru artiºti”„Artiºtii pentru artiºti”„Artiºtii pentru artiºti”„Artiºtii pentru artiºti”

Uniunea Teatralã din România (UNI-
TER) a declarat deschisã cea de-a 16-a
ediþie a Campaniei Naþionale „Artiºtii
pentru artiºti”, realizatã în parteneriat
cu instituþii de teatru ºi care are ca scop
sensibilizarea opiniei publice în vede-
rea strângerii de fonduri pentru artiº-
tii vârstnici cu probleme de existenþã ºi
sãnãtate. Sub semnul campaniei au pro-
gramat deja spectacole 11 teatre din Bu-

cureºti ºi 21 din þarã, încasãrile urmând
sã intre în Fondul de Solidaritate Tea-
tralã, special constituit pentru întraju-
torarea artiºtilor. Între acestea, ºi Tea-
trul pentru Copii ºi Tineret „Colibri”
din Craiova, care va prezenta vineri, 24
martie, ora 10.30, spectacolul „Fata ba-
bei ºi fata moºneagului”, dramatizare de
Valentin Dobrescu dupã Ion Creangã, în
regia lui Todor Valov.

valul martie – aprilie. Un timp al so-
lidaritãþii teatrale, þinând cont de fap-
tul cã în data de 27 martie se sãrbã-
toreºte Ziua Mondialã a Teatrului.

«Împreunã, venim în sprijinul

oamenilor de teatru care au nevoie
de ajutor, prin spectacole oferite în
numele cauzei artiºtilor noºtri pen-
tru care scena rãmâne o frumoasã
amintire. Credem cã aceastã unita-
te a breslei – care se întâmplã de 16
ediþii încoace prin acest program –
este un semn cã prin teatru putem
schimba vieþi. Se anunþã o lunã
martie plinã de spectacole ºi vã in-
vitãm cu inima deschisã sã veniþi la
teatru! ªtim cu toþii cã fiecare bilet
cumpãrat înseamnã nu doar un
semn de reverenþã pentru munca
actorilor, ci ºi un ajutor concret»,
este apelul lansat de UNITER.

Sub semnul Campaniei Naþio-
nale „Artiºtii pentru artiºti” au
programat deja spectacole 11 tea-

tre din Bucureºti ºi 21 din þarã (Ti-
miºoara, Sibiu, Miercurea Ciuc,
Botoºani, Târgu Mureº, Oradea,
Ploieºti, Brãila, Galaþi, Piatra
Neamþ, Rm. Vâlcea, Bacãu º.a.),
încasãrile urmând sã alimenteze
Fondul de Solidaritate Teatralã,
special constituit pentru întrajuto-
rarea artiºtilor cu probleme de sã-
nãtate ºi existenþã. Sumele strânse
din vânzarea de bilete, donaþii ºi
sponsorizãri se pot vira în contul
RO40RZBR0000060007801286
deschis la Raiffeisen Bank, Agen-
þia Piaþa Amzei, Fondul de Solida-
ritate Teatralã.

S-a alãturat campaniei ºi Tea-
trul pentru Copii ºi Tineret „Co-
libri” din Craiova, care va prezen-

ta vineri, 24 martie, de la ora 10.30,
un spectacol de top din repertoriul
propriu. Este vorba despre „Fata
babei ºi fata moºneagului”, dra-
matizare de Valentin Dobrescu dupã
Ion Creangã, în regia lui Todor
Valov, cu scenografia realizatã de
Stefka Kyuvlieva, pe muzica lui
Alin Macovei-Moraru. În distribu-
þie: Oana Stancu, Alis Ianoº, Rodi-
ca Prisãcaru, Ionica Dobrescu,
Mugur Prisãcaru, Adriana Ioncu,
Daniel Mirea. Spectacolul deþine
Premiul pentru cea mai bunã regie
(Todor Valov, Bulgaria) ºi Premiul
pentru creaþie de pãpuºi (Stefka
Kyuvlieva, Bulgaria), obþinute la
Festivalul Internaþional „Scânteia
de Aur”, de la Kragujevac, Serbia.

„Îndrãgostiþi fãrã noroc” este concertul în pre-
mierã cu care maestrul Tudor Gheorghe începe tur-
neul din aceastã primãvarã. „Deºi titlul te îndeamnã
cãtre nostalgie ºi tristeþe, spectacolul este plin de via-
þã ºi de forþã, de speranþã. Nu e un spectacol trist”,
ne asigurã maestrul. La Craiova, Tudor Gheorghe
oferã douã reprezentaþii, astã-searã ºi mâine-searã, în
sala mare a Teatrului Naþional „Marin Sorescu”, am-
bele cu casa închisã, urmând sã continue turneul na-
þional – care cuprinde 24 concerte în 19 localitãþi –
pânã pe data de 15 mai.

Douã au fost reperele care i-au creionat artistului
ideea spectacolului. Unul þine, bineînþeles, de poezie,
în jurul cãreia se þese orice poveste a lui Tudor Gheor-
ghe. «Pe mine mã intereseazã întâi poezia. Nu am

TTTTTudor Gheorghe susþine la Craiovaudor Gheorghe susþine la Craiovaudor Gheorghe susþine la Craiovaudor Gheorghe susþine la Craiovaudor Gheorghe susþine la Craiova
douã concerte cu casa închisãdouã concerte cu casa închisãdouã concerte cu casa închisãdouã concerte cu casa închisãdouã concerte cu casa închisã

poeþi preferaþi, am poeme preferate. Cu atât mai mult
când vine vorba de iubire, cum se întâmplã ºi în acest
nou proiect intitulat „Îndrãgostiþi fãrã noroc”. Nu
mi-a fost deloc uºor sã fac o selecþie de poeme. Spec-
tacolul începe pe versurile lui Romulus Vulpescu „…În
fiecare zi ne batem joc de pãsãri, de iubire ºi de
mare…”, îºi continuã periplul prin poeme splendide
semnate de Grigore Vieru, Mircea Micu, Macedonski
sau Arghezi ºi se terminã în muzicalitatea versurilor
lui Adrian Pãunescu», precizeazã Tudor Gheorghe.

Aceste poeme de o rarã frumuseþe sunt transpu-
se într-un sound inedit de chitarã electricã, chitarã
bas, pian, clarinet, flaut ºi oboi, muzica spectaco-
lului fiind compusã de maestru ºi orchestratã de
dirijorul Marius Hristescu.

În incinta Centrului Multifuncþional Craiova va putea fi admi-
ratã, în perioada 10-12 martie, cu ocazia Târgului de Turism al
Olteniei, expoziþia de fotografie „Monumente istorice din Cra-
iova”. Organizatã de Asociaþia Monumente Oltenia, aceasta sur-
prinde imagini în tonuri sepia ale unora dintre cele mai importan-
te monumente ºi edificii istorice din Craiova.

„Scopul expoziþiei este de a readuce în atenþia publicului fru-
museþea, dar ºi importanþa culturalã ºi turisticã a monumentelor
istorice din Craiova. Astfel, vizitatorii Târgului de Turism intere-
saþi sã afle mai multe informaþii despre clãdirile reprezentate în
cadrul expoziþiei vor putea face acest lucru cu ajutorul telefonu-
lui mobil, scanând codurile QR ataºate planºelor”, precizeazã
organizatorii. Târgul de Turism al Olteniei va avea loc la Centrul
Multifuncþional (strada Târgului nr. 26) în perioada 10-12 mar-
tie ºi va putea fi vizitat vineri ºi sâmbãtã între orele 10.00-19.00,
iar duminicã, între 10.00-16.00.

Asociaþia Monumente Oltenia (www.monumenteoltenia.ro) este
o organizaþie neguvernamentalã, non-profit, apoliticã ºi indepen-
dentã, înfiinþatã în 2014, ce activeazã în domeniul cultural-turis-
tic. Principalele obiective ale asociaþiei sunt facilitarea accesului
publicului larg la informaþii relevante despre patrimoniul istoric,
cultural ºi turistic al regiunii Oltenia ºi conºtientizarea acestuia cu
privire la potenþialul istoric, cultural ºi turistic al zonei.

O nouã ediþie a O nouã ediþie a O nouã ediþie a O nouã ediþie a O nouã ediþie a Conferinþei InternaþionaleConferinþei InternaþionaleConferinþei InternaþionaleConferinþei InternaþionaleConferinþei Internaþionale
„Politicã. Diplomaþie. Culturã”„Politicã. Diplomaþie. Culturã”„Politicã. Diplomaþie. Culturã”„Politicã. Diplomaþie. Culturã”„Politicã. Diplomaþie. Culturã”

Monumentele istorice ale Craiovei,
într-o expoziþie de fotografie
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Biblioteca Jude-
þeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” are în
pregãtire o nouã edi-
þie, a IV-a, a Confe-
rinþei Internaþionale
„Politicã. Diploma-
þie. Culturã”. Eveni-
mentul se va desfã-
ºura în intervalul 7-
10 iunie a.c., accep-
tate spre participare
fiind articole ºi pre-
zentãri din domenii variante (ºtiin-
þe politice, relaþii internaþionale, stu-
dii culturale, istorie, economie, stu-
dii europene, filosofie, patrimoniu
cultural, diplomaþie, drept, socio-
logie, educaþie º.a.). «Sunt invitaþi
academicieni, profesori, cercetã-
tori, specialiºti ºi experþi, docto-
ranzi, masteranzi ºi studenþi. Con-
ferinþa va avea un regim bilingv,
prezentãrile urmând sã fie fãcute

în limbile englezã ºi românã. Ele
vor fi publicate apoi în „Journal
of Humanities, Culture and Social
Sciences” (www.journal.faaa.ro)»,
precizeazã organizatorii. Formula-
rul de înregistrare poate fi descãr-
cat de pe http://pdc.conferences-
.faaa.ro/registration-form/, iar
dupã completare, trimis la
registration@conferences.faaa.ro.
Termenul-limitã este 20 mai 2017.
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Cadrul strategic pentru  coope-
rarea  europeanã  în  domeniul edu-
caþiei ºi formãrii profesionale –
„Educaþie  ºi  formare 2020” – pre-
vede obiective comune pentru  sta-
tele membre, inclusiv un set de
principii pentru atingerea acesto-
ra: realizarea, în practicã, a învã-
þãrii pe tot parcursul vieþii ºi a mo-
bilitãþii, a conceptelor de punerea
în practicã a acestora; îmbunãtãþi-
rea calitãþii ºi eficienþei educaþiei ºi
formãrii – prin dobândirea compe-
tenþelor-cheie ºi reºterea nivelului
de educaþie ºi formare profesiona-
lã, prin atractivitate ºi eficienþã; pro-
movarea echitãþii, a coeziunii so-
ciale  ºi a cetãþeniei active  (educa-

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

  În aceastã  lunã, se  va desfã-
ºura prima ediþie a concursului
FIRST (For Inspiration and Re-
cognition of Science and Tehno-
logy). Sunt 55 de echipaje partici-
pante, din 33 de oraºe din toatã
þara, Craiova fiind reprezentantã de
„Soft Hoardes”, de la Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti”,  grup for-
mat  din 12  reprezentanþi  ai  învã-

ªi  în acest an, Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj  va  fi  aproa-
pe de familiile defavorizate, prin
implementarea unui program  des-
tinat  dezvoltãrii educaþiei în  me-
diile defavorizate.  „În 2017 vom
fi alãturi  de toate familiile defavo-
rizate, punând  în aplicare preve-
derile Legii nr. 269/2004, privind
achiziþionarea de echipamente IT
de elevii cu vârsta  de pânã  la 26
de  ani, cuprinºi  în  sistemul  edu-
caþional, de stat sau privat, avizat.
Pot primi aceste  utilitãþi tinerii care
fac parte din categorii  defavoriza-

Un an în plus pentruUn an în plus pentruUn an în plus pentruUn an în plus pentruUn an în plus pentru
sprijin logisticsprijin logisticsprijin logisticsprijin logisticsprijin logistic

te, care nu  au mai  mult de  150
de  lei  lunar  pe  membru  de fami-
lie. Atenþie, nu se pot cumula  aju-
toarele speciale, aºa cum sunt sti-
pulate conform Legii  nr. 416/2001.
Toþi cei care se considerã îndrep-
tãþiþi trebuie sã depunã cereri la
unitatea de  învãþãmânt unde sunt
arondaþi, pânã  la 21 aprilie. Prac-
tic, este un sprijin în valoare de 200
de euro, iar în anul trecut au fost
peste 900 de beneficiari”, a preci-
zat prof. Nicuºor Cotescu, in-
spector  general adjunct al  Inspec-
toratului  ªcolar  Judeþean  Dolj.

Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj pune în practicãInspectoratul ªcolar Judeþean Dolj pune în practicãInspectoratul ªcolar Judeþean Dolj pune în practicãInspectoratul ªcolar Judeþean Dolj pune în practicãInspectoratul ªcolar Judeþean Dolj pune în practicã „auxiliarele”, „auxiliarele”, „auxiliarele”, „auxiliarele”, „auxiliarele”,
dar accentul cade pe educaþia clasicãdar accentul cade pe educaþia clasicãdar accentul cade pe educaþia clasicãdar accentul cade pe educaþia clasicãdar accentul cade pe educaþia clasicã

Este în plinã desfãºurare depunerea calendarului de
avizare a „auxiliarelor”, în anul  ºcolar 2016/2017,  cu
respondent în anul urmãtor. Ca  nimeni sã nu mai poatã
pune în discuþie reglementãrile legale, pe  6 martie
2017 a fost aprobat, în ºedinþa Consiliului  de Adminis-
traþie al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, „Regu-
lamentul de  avizare a auxiliarelor didactice, pentru
utilizarea acestora în învãþãmântul din judeþul  Dolj”.

þia ºi  formarea  trebuie sã permitã
tuturor cetãþenilor  sã  dobândeas-
cã ºi  sã  dezvolte abilitãþi ºi com-
petenþe necesare pentru  a permite
ocuparea unui loc  de muncã  ºi
continuarea  învãþãrii) etc.

„Produsele curriculare
nu înlocuiesc manualele ºcolare”

Având în vedere obiectivele
strategice ale programului „Eu-
ropa 2020”, specialiºtii au con-
statat cã, prin folosirea ºi diver-
sificarea  metodelor moderne de
predare,  copiii ºi elevii vor fi
capabili sã desfãºoare activitãþi
profesionale de  integrare cu uºu-
rinþã  în societate,  sã dezvolte

competenþe de comunicare, de
gândire criticã ºi sistemicã ºi mult
mai multe de  acest fel. Prezentul
regulament asigurã cadrul nece-
sar pentru realizarea ºi utilizarea
auxiliarelor didactice  in ºcolile din
Dolj, astfel încât sã fie evitate toate
discrepanþele – competenþe gene-
rale, specifice, conþinuturi prevã-
zute în  programele ºcolare în vi-
goare, cu tot ceea ce  þine de sis-
temul naþional de educaþie.

„Programul  „Auxiliare  didacti-
ce”  contribuie  la creºterea eficienþei
actului educaþional, cadrele didac-
tice  proiectând  situaþii de  învãþare
în  conformitate cu  documentele
curriculare în vigoare. Demn  de
remarcat este un lucru: produsele
curriculare  utilizate  de  cadre di-
dactice  ºi  elevi nu înlocuiesc  ma-
nualele ºcolare, ci  i ajutã pe profe-
sori ºi  pe copii  sã utilizeze mai bine
resursele  oferite, astfel încât  edu-
cabilii sã le poatã folosi, pentru
adaptarea  la  cerinþele  societãþii ”,
a precizat  prof.  Nicoleta  Liþoiu,
purtãtor de cuvânt al Inspectoratu-
lui  ªcolar Judeþean Dolj.

Începe azi
Calendarul, bine  stabilit, intrã

foarte repede în vigoare. Astfel,
între 8 ºi 17 martie, la sediul In-
spectoratului ªcolar  Judeþean
Dolj trebuie depuse cererile de
avizare  a  „auxiliarelor”, iar  în-
tre  20-23  martie  vor fi  afiºate
rezultatele. Mai sunt câteva as-
pecte demne de luat în seamã:

orice  alt  material  didactic  au-
xiliar avizat de Ministerul Educa-
þiei  Naþionale  poate fi folosit  în
procesul de învãþãmânt ºi nu ne-
cesitã avizare din partea ISJ  Dolj;
ISJ Dolj nu  îºi  asumã  rãspun-
derea juridicã  ºi nu certificã  fap-
tul cã un „auxiliar” didactic,  avi-
zat de reprezentanþi, este un pro-
dus original etc.

La Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”La Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”La Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”La Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”La Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”
se pun bazele unei noi performanþese pun bazele unei noi performanþese pun bazele unei noi performanþese pun bazele unei noi performanþese pun bazele unei noi performanþe

Elevii Colegiului Naþional „Fraþii  Buzeºti” ºi-au
asumat o nouã provocare – participarea la prima
ediþie a Concursului Naþional de Roboticã, iar
câºtigãtorii pot accede la faza internaþionalã, care
se va desfãºura în Statele Unite ale Americii.

þãmântului  liceal,  cu resursele puse
la dispoziþie  de „BV  McCann Eric-
kson”,  Asociaþia  „Naþie prin Edu-
caþie”, inclusiv sub forma unor
cursuri online.

«Colegiul  nostru a  asigurat un
spaþiu de lucru generos ºi consul-
tanþã prin prof. Mihaela  Grindea-
nu ºi Mihaela Iancu. De aseme-
nea,  a fost pus în practicã  parte-

neriatul cu Facultatea de Automa-
ticã, Calculatoare ºi Electronicã,
din cadrul Universitãþii din Craio-
va,  precum  ºi cu „HELLA Româ-
nia”, un sponsor care ne va asigu-
ra fondurile necesare deplasãrii la
Bucureºti, între 23-26 martie, la
faza naþionalã. Echipajul câºtigãtor
va participa, în aprilie 2017, la
Campionatul Mondial de Roboticã,
la St. Louis, în SUA. Pentru  uni-
tatea noastrã,  participarea  la  acest
concurs  reprezintã  o  performanþã
ºi o recunoaºtere a calitãþii  pregã-
tirii  elevilor  în IT ºi  inginerie», a
precizat prof. Carmen ªtefãnes-
cu, director al Colegiului Naþional
„Fraþii  Buzeºti”  din Craiova.
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Republicanii din Came-
ra Reprezentanþilor au de-
pus un proiect de lege care
ar urma sã înlocuiascã
Obamacare, însã care ar
pãstra unele aspecte din
reforma sistemului medical
iniþiatã de preºedintele Ba-
rack Obama. Astfel, pro-
iectul de lege include une-
le aspecte populare din
Obamacare, inclusiv obli-
gativitatea asigurãrii per-
soanelor cu probleme de
sãnãtate preexistente ºi po-
sibilitatea ca tinerii cu vâr-
sta de pânã la 26 de ani sã
poatã fi acoperiþi de poliþa
de asigurare de sãnãtate a
pãrinþilor. Mãsurile ar oferi
credite fiscale rambursabile individuale pen-
tru a achiziþiona asigurãri de sãnãtate ºi pen-
tru a restructura programul Medicaid, astfel
încât statul sã primeascã în fiecare an o anu-

China avertizeazã cã va lua “mãsuri”
împotriva sistemului antirachetã
american din Coreea de Sud

Beijingul a anunþat ieri cã va lua
“mãsurile necesare pentru a proteja
interesele de securitate” ale Chinei ºi a
avertizat cã Washingtonul ºi Seulul vor
suporta consecinþele pentru efectele
negative ale instalãrii unui sistem
antibalistic american în Coreea de Sud.
Geng Shuang, un purtãtor de cuvânt al
Ministerului chinez de Externe, a
declarat cã Beijingul a indicat de mai
multe ori cã se opune instalãrii siste-
mului terestru mobil de mare altitudi-
ne (THADD) în Coreea de Sud.
“Cerem din nou tuturor pãrþilor
implicate sã renunþe la instalarea
(sistemului) ºi sã evite sã meargã mai
departe pe o cale greºitã”, a completat
Geng. Statele Unite au anunþat cã au
început instalarea sistemului antibalis-
tic THAAD în Coreea de Sud, la o zi
dupã ce regimul de la Phenian a
lansat patru rachete balistice care au
cãzut în mare, în largul coastelor de
nord-vest ale Japoniei.

Curtea Europeanã de Justiþie:
Statele UE nu au obligaþia de a acorda
vize umanitare refugiaþilor

Curtea Europeanã de Justiþie a decis
cã statele membre UE nu sunt obligate
sã acorde vize umanitare persoanelor
care doresc sã aplice pentru acordarea
dreptului de azil, dupã ce un tribunal
belgian a cerut Guvernului sã acorde
vize umanitare unei familii de refugiaþi
din Siria. În decizia Curþii se afirmã cã
acordarea permisiunii persoanelor sã
aleagã statul unde sã doresc aplice
pentru protecþie internaþionalã ar
submina sistemul UE prin care este
stabilit cum sunt gestionate cererile de
azil. Totuºi, Curtea a decis cã statele
membre sunt libere sã acorde vize
umanitare în conformitate cu propria
legislaþie naþionalã. La începutul lunii
februarie, Paolo Mengozzi, avocat
general în cadrul Curþii Europeane de
Justiþie, a cerut statelor membre UE sã
nu refuze acordarea de vize umanitare
persoanelor care sunt în pericol sã fie
torturate sau supuse unor tratamente
inumane sau degradante.

Parlamentul de la Budapesta înãspreºte
legislaþia privind acordarea
dreptului de azil

Parlamentul ungar a aprobat ieri un
pachet de mãsuri prin care legislaþia
privind acordarea dreptului de azil este
înãspritã, iar imigranþii ar urma sã fie
reþinuþi în zone de tranzit amplasate de-a
lungul frontierei sudice. Pachetul de
mãsuri propus de ministrul de Interne,
Sandor Pinter, a fost aprobat cu 138 de
voturi pentru, ºase voturi împotrivã ºi 22
de abþineri. Noile mãsuri permit autori-
tãþilor sã instituie mai uºor starea de
urgenþã din cauza migraþiei în masã ºi
“vor asigura cã nimeni nu poate pãtrun-
de fãrã permisiune în Ungaria ºi
Uniunea Europeanã”, a declarat Pinter.
Pachetul de mãsuri prevede ca azilanþii
sã fie plasaþi în zone de tranzit amplasate
de-a lungul frontierei sudice a Ungariei,
imigranþii având posibilitatea de a pãrãsi
aceste zone doar pentru cãlãtorii în
direcþia Serbiei ºi Croaþiei. Mai mult,
noile mãsurile permit poliþiei sã trimitã
înapoi imigranþi ilegali, indiferent de
locul unde aceºtia au fost prinºi.

Coreea de Nord a interzis malaysienilor
aflaþi pe teritoriu nord-coreean sã pãrãseas-
cã þara, ca urmare a asasinãrii lui Kim Jong-
nam. KCNA, agenþia de presã de stat nord-
coreeanã, a declarat cã interdicþia va fi va-
labilã pânã când “incidentul din Malaysia
va fi soluþionat”. Con-
form declaraþiilor oficiale
aceastã interdicþie are
caracter temporar ºi are
ca scop protejarea cetã-
þenilor nord-coreeni din
Malayesia. Ministrul de
externe nord-coorean a
anunþat ambasada mala-
ysianã de la Phenian de
motivele acestei mãsuri
ºi a declarat cã sperã ca
totul sã se rezolve cât
mai repede pentru a pu-
tea continua legãtura di-

Fermierii italieni din mai mul-
te regiuni ce au fost devastate
de cutremure ºi-au adus oile în
faþa Parlamentului din Roma
pentru a protesta faþã de întâr-
zierile din cadrul eforturilor de
reconstrucþie dupã cutremurele
ce au zguduit centrul Italiei. Pes-
te 100.000 de animale de fermã
au fost ucise sau au fost rãnite
în urma cutremurelor ºi a tem-
peraturilor scãzute ce au urmat.
În afara Parlamentului, a fost
construit un spaþiu care sã gãz-
duiascã trei animale ce au fost
salvate din zona afectatã de cu-
tremure. Fermerii italieni au flu-
turat pancarte pe care era scris:
”Birocraþia este mai mortalã de-
cât cutremurele”. Mii de afaceri

Republicanii americani au depus un proiectRepublicanii americani au depus un proiectRepublicanii americani au depus un proiectRepublicanii americani au depus un proiectRepublicanii americani au depus un proiect
de lege pentru a anula ºi înlocui Obamacarede lege pentru a anula ºi înlocui Obamacarede lege pentru a anula ºi înlocui Obamacarede lege pentru a anula ºi înlocui Obamacarede lege pentru a anula ºi înlocui Obamacare

mitã sumã de bani din partea Guvernului fe-
deral. Experþii au avertizat cã aceste schim-
bãri ar duce la pierderea accesului la asigu-
rare a milioane de persoane. Legea va per-

mite agenþilor de asigurare sã emi-
tã taxe mai mari celor a cãror aco-
perire de riscuri expirã. Paul Ryan,
purtãtorul de cuvânt al Camerei
Reprezentanþilor, a declarat cã
Obamacare “se prãbuºeºte rapid”
ºi “este timpul sã întoarcem pagi-
na”. “Scopul nostru este reprezen-
tat de un sistem centrat pe pacient,
pentru ca acesta sã aibã mai mul-
te opþiuni din care sã aleagã ºi sã
aibã un control mai mare asupra
asigurãrii sale”, a declarat anterior
acesta. Obamacare dispunea de
mãsuri pregãtitoare ca cele 50 de
state sã creeze pieþe online de unde
oamenii sã poatã achiziþiona asi-
gurãrile de sãnãtate. Însã multe
state conduse de cãtre guverna-
tori republicani (centru-dreapta)

au refuzat sã facã acest lucru în semn de
protest faþã de lege. Cetãþenii acestor state
au fost obligaþi, astfel, sã-ºi achiziþioneze asi-
gurãrile printr-un sistem federal.

Protest inedit la Roma. Fermierii italieni
au adus oile în faþa Parlamentului

agricole sunt localizate în cen-
trul Italiei, puternic afectat de
cutremurele din august 2016.
Premierul Paolo Gentiloni a
aprobat un proiect de lege pen-
tru a ajuta persoanele afectate de
cutremur, fermierii italieni ur-
mând a fi compensaþi pentru
pierderea venitului lor. Proiectul
de lege ar trebui sã faciliteze
Guvernele regionale sã cumpe-
re adãposturi pentru animale.
Fermierii declarând cã 85% din
animalele lor au nevoie de adãpos-
turi. “Crescãtorii nu ºtiu încã unde
sã-ºi adãposteascã vacile, porcii
ºi oile ce au supravieþuit, care stau
în frig, riscând sã moarã sau sã
se îmbolnãveascã”, potrivit unei
asociaþii a fermierilor.

Guvernul de la Phenian a interzis malaysienilor
sã pãrãseascã Coreea de Nord

plomaticã dintre cele douã þãri, conform
KCNA. Kim Jong-Nam, care critica dinas-
tia la putere de la Phenian, a murit dupã ce
a fost agresat pe aeroportul din Kuala Lum-
pur de douã femei care i-au aplicat pe faþã
substanþa toxicã VX, inclusã de ONU în

categoria armelor de distrugere în masã.
Malaysia a reacþionat similar ºi, în conse-
cinþã, nu le va permite cetãþenilor nord-co-
reeni sã pãrãseascã þara, a declarat ieri vi-
cepremierul Ahmad Zahid Hamidi. Malay-
sienii sunt “ostatici de fapt” în Coreea de

Nord, a denunþat premierul
din Malaysia. “Este un act
odios, transformându-i pe
cetãþenii noºtri (n.r. de aco-
lo) în ostatici de fapt, des-
considerând toate legile in-
ternaþionale ºi normele diplo-
matice”, a declarat premie-
rul Najib Razak într-un co-
municat. Tensiunile dintre
cele douã þãri se intensificã
dupã asasinarea, în februa-
rie la Kuala Lupur, a fratelui
vitreg al liderului nord-core-
ean, Kim Jong-Un.
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Anunþul tãu!
Direcþia Generalã de Asis-

tenþã Socialã ºi Protecþia Copi-
lului Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi vacante: 3 posturi psi-
holog practicant, 4 posturi asis-
tent social, 1 post inspector spe-
cialitate gr.I , 1 post asistent
medical, 6 posturi instructor
educaþie. Condiþii generale de
participare la concurs: Candida-
þii trebuie sã îndeplineascã con-
diþiile generale prevãzute la art.
3 din Regulamentul-cadru pri-
vind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post va-
cant aprobat prin H.G. nr. 286/
2011 cu modificãrile ulterioare.
Condiþiile specifice necesare în
vederea participãrii la concurs
ºi a ocupãrii functiilor con-
tractuale sunt: · 3 posturi psi-
holog practicant; - studii univer-
sitare absolvite cu diplomã de
licenþã în domeniul psihologiei;
- atestat de liberã practicã în spe-
cialitatea Psihologie clinicã. · 4
posturi asistent social - studii
universitare absolvite cu diplo-
mã de licenþã în domeniul asis-
tenþei sociale. · 1 post inspec-
tor specialitate gr. I - studii uni-
versitare absolvite cu diplomã
de licenþã în domeniul educa-
þiei fizice ºi sport; - vechime în
specialitate minim 2 ani. · 1 post
asistent medical - studii postli-
ceale sanitare - autorizaþie de li-
berã practicã · 6 posturi instruc-
tor educaþie - studii medii licea-
le absolvite cu diplomã de ba-
calaureat. Concursul se organi-
zeazã la sediul Direcþiei Gene-
rale de Asistenþã  Socialã ºi Pro-

Anunþul tãu!
tecþia Copilului Dolj  în data 30
martie 2017, ora 10.00 (probã
scrisã) ºi în data de 03 aprilie
2017, ora 14.00 (interviul). Do-
sarele de concurs se depun la
sediul Direcþiei Generale de
Asistenþã  Socialã ºi Protecþia
Copilului Dolj, în termen de 10
zile lucrãtoare de la data publi-
cãrii prezentului anunþ, respec-
tiv pânã pe data de 21.03.2017.
Relaþii suplimentare se pot ob-
þine la sediul Direcþiei Generale
de Asistenþã Socialã ºi Protec-
þia Copilului Dolj, telefon 0251/
407009, pagina de internet
www.dgaspcdolj.ro.

Anunþ public privind depu-
nerea solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru S.C.
LACGOLD S.R.L. S.C. LAC-
GOLD S.R.L. anunþã publicul
interesat asupra depunerii so-
licitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul
“CONSTRUIRE PENSIUNE
AGROTURISTICÃ D+P+1+M’’,
propus a fi amplasat în COMU-
NA CÂRCEA, SAT CÂRCEA –
JUDEÞUL DOLJ, Aleea 4 Banu
Maracine, nr. 10,  Comuna Câr-
cea, Judeþul Dolj. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr.1, ºi la
sediul S.C. LACGOLD S.R.L. -
COMUNA PIELEªTI, sat PIE-
LEªTI, strada Magnolia, NR 50,
JUDEÞUL DOLJ, în zilele de
luni pânã joi, între orele 8.00-
16.00 ºi vineri între orele 9.00 -
14.00. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1.

Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, prin

Centrul Multifuncþional Craiova
scoate la licitaþie publicã des-
chisã în vederea închirierii ur-
mãtoarele spaþii disponibile: ·
spaþii de birouri cu suprafeþe
cuprinse între   41,00 – 105,00
mp, spaþii expoziþionale perma-
nente etaj 1 în vederea realizã-
rii showroom –ului “TOTUL
PENTRU CASA TA’’, spaþii de
depozitare ºi de alimentaþie
publicã – în incinta Centrului
Multifuncþional Craiova. Docu-
mentaþia necesarã se procurã
de la Centrul Multifuncþional
Craiova, str. Târgului, nr.26, etaj
2, camera E211. Licitaþia va avea
loc la aceeaºi adresã în fiecare
zi de luni, miercuri ºi vineri, h
12:00. Relaþii suplimentare:
www.centrulmultifunctionalcraiova.ro
si 0769.268690.

JOI, 23 martie 2017, ora 17.00,
se va desfãºura Adunarea Genera-
lã a Organizaþiei „Salvaþi Copiii”, fi-
liala Dolj. Organizaþia „Salvaþi Copi-
ii”, filiala Dolj, invitã toþi membrii sã
fie prezenþi. Adunarea Generalã se
va desfãºura la sediul organizaþiei.

Titular Comuna Terpeziþa
anunþã elaborarea primei versiuni
a planului” Plan Urbanistic Gene-
ral Comuna Terpeziþa” ºi declan-
ºarea etapei de încadrare pentru
obþinerea avizului de mediu.Con-
sultarea primei versiuni a planului
se poate realiza la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº nr. 1, Craiova, ju-
deþul  Dolj ºi la sediul titularului:
comuna Terpeziþa, str. Principala,
nr. 334, judeþul Dolj. Comentariile
ºi sugestiile se primesc în scris  la
sediul APM Dolj în termen de 18
zile calendaristice de la data pre-
zentului anunþ.
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OFERTE DE SERVICIU

Caut menajerã din
Craiova pentru curãþe-
nie apartament de
douã ori pe lunã. Te-
lefon: 0727/226.367.

LICITAÞII
ART INSOLV SPRL în
calitate de lichidator al
debitoarei SC ARCTI-
CA TRADING SRL, vin-
de la licitaþie publicã
urmãtoarele bunuri
mobile: 2 maºini IVE-
CO  DAILY;  2 maºini
DAEWOO MATIZ; 1
maºinã RENAULT
MEGANE; 3 maºini
FIAT DUCATO. Menþi-
onãm faptul cã bunu-
rile mobile se vând în
bloc, începând de la
suma de 12.000 lei
exclusiv TVA. Telefon:
0745/337.988.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2
camere semideco-
mandat Calea Bucu-
reºti, etaj - 1. Telefon:
0769/274.704.
2 decomandate, 1/4,
lângã Pelendava. Te-
lefon: 0751/030.120.
3 - 4 CAMERE
Apartament 4 camere
decomandate vis-a-vis
de Liceul de Chimie.
Telefon: 0763/609.681;
0766/ 257.887.

CASE
Vând urgent casã 6 ca-
mere cu 4500 mp cur-
te, grãdinã, vie, Livezi-
Podari, drum naþional,
asfalt, puþ american.Te-
lefon: 0722/266.718,
0251/522.579.

Vând casã în judeþul
Dolj, comuna Calopãr,
sat Dîlga din cãrãmidã,
anexe gospodãreºti ºi
beci, grãdinã, vie. Te-
lefon: 0735/923.982;
0351/410.383.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãl-
zire centralã, reabili-
tatã termic sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul
construcþiei: 1967), 3
camere (cu sobe de
teracotã, parchet ºi
mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gos-
podãreºti ºi beci; te-
ren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-
de-vie ºi pomi fructi-
feri; fântânã în curte ºi
posibilitate de racor-
dare la reþeaua publi-
cã de alimentare cu
apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.

Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren 400 mp, în
str. Râului nr.162 cu
ieºire în Rãºinari nr.91
ºi imobil 2 camere, hol,
bucãtãrie, toate utilitã-
þile. Telefon: 0771/
723.968.
Vând teren comuna
Bucovãþ - Dolj. Tele-
fon: 0745/936.321.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Te-
lefon: 0770/107.765.
Vând teren intravilan
cu construcþie începu-
tã în Cârcea, Aleea
Podului Nr. 11. Telefon:
0721/995.405.

Vând teren Podari, in-
travilan Craiova, str. Ni-
colae Romanescu. Te-
lefon: 0722/943.220.
Proprietar, vând tere-
nuri la 1000 m Câr-
cea ºi la Gara Pie-
leºti, lângã Fabrica Q
FORT. Telefon: 0752/
641.487.
Vând 10 ha pãdure
90-110 ani comuna
Bãrbãteºti- Gorj. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând pãdure salcâm
7800 mp în comuna
Albeni - Gorj, 7000
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon:
0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi- la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE
Cumpãr apartament 2
camere. Telefon: 0745/
589.825.

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”!

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
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.

Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru ocuparea unei (1)
funcþii publice temporar vacante  respectiv:

a)-denumire funcþia publicã – inspector, cls I, grad Superior din cadrul
Comp.Programe finanþate din fonduri externe, nerambursabile ºi monito-
rizarea serviciilor, utilitãþi publice;

b)-condiþii de desfãºurare a concursului :
-proba scrisã la sediul instituþiei – str.T.Vladimirescu, nr.24, în data

de 22.03.2017, ora 10.30.
-interviul se va susþine în maxim 5 zile lucrãtoare de la susþinerea

probei scrise.
c)-termen de depunere a dosarelor – 8 zile de la publicare la sediul primã-

riei, str.T.Vladimirescu, nr.24, Serviciul Resurse umane.
d)-condiþii de participare la concurs:
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã de licenþã, respectiv stu-

dii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã
în ºtiinþe economice sau ºtiinþe ingineresþi

-condiþia minimã de vechime în specialitatea studiilor – 9 ani
-sã indeplineascã condiþiile generale, prevãzute de art.54 din Legea

nr.188/1999 (r2)
-certificat/diplomã operare pe calculator
Dosarul de înscriere se depune la Serv. Resurse Umane-Salarizare ºi va

cuprinde documentele doveditoare ca sunt îndeplinite condiþiile generale
ºi specifice funcþiei publice pentru care se organizeazã concursul ºi docu-
mentele prevãzute de art.49 din HG 611/2008, pentru aprobarea normelor
privind organizarea ºi dezvoltarea carierei funcþionarilor publici. Relaþii
suplimentare la tel 0251231424 int 107.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................
Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 8 martie 2017

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

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

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan 2006
geamuri electrice faþã,
airbag volan ºi bord
dreapta. Cauciucuri
varã ºi jante aliaj r15
plus jante 16 borbet 9j
fãrã cauciucuri. Maºi-
na are 99000 km  pri-
mul proprietar. Trebu-
ie schimbate telescoa-
pe faþã, detin douã noi
decat trebuie schim-
bate, în rest impecabi-
lã. Preþ 2300 euro. Te-
lefon: 0745/644.775.

STRÃINE
Vând avantajos Re-
nault Symbol 2005,
motorinã. Telefon:
0744/548.506.
Vând GOLF, motor 1,4,
16V, 75 C ºi AC distri-
buþie ºi pompã de apã
nouã, km 216.000.
1700E negociabil. Te-
lefon: 0768/440.441.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.
VÂND capre româneºti,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0747/963.794.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon:
0771/558.572.
Vând bicicletã damã
nouã (ocazie) 150 lei.
Telefon: 0770/687.578.

Vând toc fereastrã so-
lid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu giur-
giuvele duble. Telefon:
0351/809.908.
Vând loc de veci, Si-
neasca - douã gropi
suprapuse, polizor un-
ghiular, ( flex) D125/
850W, canistre alumi-
niu 20 litri noi, arzãtoa-
re  gaze sobã D 600,
reductor oxigen sudu-
rã, alternator 12V. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fi-
brã, butoi salcâm - 10
vedre, cârlige jgheaburi
de apã la casã noi. Te-
lefon: 0767/153.551.
VÂND semãnãtoare
pãioase, Craiova, sta-
re excepþionalã. Tele-
fon: 0742/176.320.
Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând bicicletã copii (tri-
cicletã), maºinã de
spãlat Alba–Lux. Ex-
presor cafea. Telefon:
0351/181.202.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calori-
fer de fontã folosit. Te-
lefon: 0720/231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106, vând
arc spate Dacia 5 lo-
curi, sãpun de casã,
bobinatoare electrica.
Telefon: 0745/589.825.
Vând frigider stare
bunã de funcþiona-
re. Telefon: 0724/
065.756.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.

Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã te-
racotã, 2 picioare
schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scau-
ne tapiþate, pat dublu,
comodã, masã, saltea
relaxa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color
cu telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTAGE,
1 bibliotecã, 1 vitrinã
micã unde poþi pune un
aparat de radio cu pi-
cup ºi o noptierã pen-
tru telefon. Preþuri mici.
Telefon: 0729/684.222.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã te-
racotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Calorifere fontã, aspi-
rator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstrare
armament mic ºi car-
tuºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzi-
calã Stereo 205, pan-
tofi, bocanci noi. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2 cu
toc negociabil, 3 arzã-
toare gaze sobã- 150 w.
Telefon: 0351/809.908.

Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimente
ºi verandã, douã ara-
gaze voiaj, butelie
aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând baloþi lucer-
nã,  urui toare ce-
reale º i  b ic ic letã
copii pentru vârsta
de 7 ani. Telefon:
0764/779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Apartament 2 came-
re, excepþional, etaj
2, decomandat, ul-
tracentral (Primã-
rie), complet dotat
ºi mobilat, micro-
centralã, aer condi-
þionat, balcoane în-
chise termopan,
igienã ºi liniºte de-
plinã, 220 E. Tele-
fon: 0722/956.600.
MATRIMONIALE
Domn vãduv fãrã
obligaþii caut doam-
nã serioasã vârsta
60 ani.Telefon: 0765/
435.444.
Pensionar nefumãtor
fãrã obligaþii doresc
doamnã fãrã obliga-
þii, nefumãtoare, pen-
sionarã. Telefon:
0351/181.202.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

DECESE
FAMILIA anunþã cu
durere decesul celui
care a fost soþ, tatã ºi
bunic, BONCI DUMI-
TRU. Corpul neînsu-
fleþit este depus la Ca-
pela Bisericii „Sf.Ma-
re Mucenic Dimitrie”
(cimitir „Badea”- Ba-
riera Vâlcii). Înmor-
mântarea va avea loc
joi, 09.03.2017, ora
12.30, la cimitirul „Ba-
dea”. Dumnezeu sã-l
odihneascã!
COMEMORÃRI

Pe data de 08.03.2017,
se împlinesc 11 ani de
la trecerea în eternita-
te a celei ce a fost
BANC MARIA soþie,

mamã ºi bunicã iubi-
toare a cãrei amintire
o vom pãstra veºnic
în sufletele noastre.
Dumnezeu sã o odih-
neascã în pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Etapa a 21-a a Ligii
Naþionale de volei, atât la
masculin, cât ºi la femi-
nin, propune, astãzi,
pentru echipele SCM-ului,
o dublã în fieful ªtiinþei
Bacãu.

În ordine inversã
intrãrii pe parchet, bãieþii
lui Dan Pascu cautã a 12-
a victorie consecutivã în
campionat, serie începutã
chiar contra grupãrii
moldave. În 30 noiembrie,
alb-albaºtrii se impuneau
cu un dramatic 3-2 (pe
seturi: 25-22, 23-25, 25-
26, 23-25, 15-13), la
Polivalentã, în ceea ce
avea sã rãmânã singura
partidã disputatã în Bãnie
în care nu ºi-au adjudecat
toate punctele. Mai mult, în afara
bãcãuanilor, nimeni nu ºi-a mai trecut în
cont vreun set la Craiova. Deznodãmânt

Echipele de volei – dublã, în deplasare, cu BacãuEchipele de volei – dublã, în deplasare, cu BacãuEchipele de volei – dublã, în deplasare, cu BacãuEchipele de volei – dublã, în deplasare, cu BacãuEchipele de volei – dublã, în deplasare, cu Bacãu
Divizia A1 (M) – Etapa a 21-a: CS ªtiinþa Ba-

cãu – SCM “U” CRAIOVA (astãzi, ora 17:00), CS
“U” Cluj – LMV Tricolorul Ploieºti, VCM LPS
Piatra Neamþ – CS ªtiinþa Explorãri Baia Mare,
CS Caransebeº – ACS Municipal Zalãu, CS Uni-
rea Dej – CS Arcada Galaþi, CSM Bucureºti –
CSA Steaua Bucureºti (toate de asemenea azi).

Clasament
1. Steaua 48 7. Baia Mare 23
2. Zalãu 47 8. Caransebeº 23
3. CRAIOVA 46 9. Bacãu 21
4. Galaþi 43 10. Dej 17
5. Ploieºti 40 11. “U” Cluj 13
6. CSM Buc. 34 12. Piatra N. 5
Divizia A1 (F) – Etapa a 21-a: CS ªtiinþa Ba-

cãu – SCM “U” CRAIOVA (astãzi, ora 14:00), CSM
Târgoviºte – VC Unic LPS Piatra Neamþ, ACS Pe-
nicilina Iaºi – SCM Piteºti, CSU Galaþi – CS Alba
Blaj, CSU Medicina CSS Tg. Mureº – CSM Lugoj
(de asemenea azi). Partida CSM Bucureºti – CS
Dinamo Bucureºti s-a disputat asearã.

Clasament
1. Blaj 57 7. Iaºi 26
2. CSM Buc. 50 8. Lugoj 26
3. Târgoviºte 47 9. Tg. Mureº 23
4. Bacãu 39 10. Piteºti 17
5. Dinamo 38 11. Galaþi 5
6. Piatra N. 29 12. CRAIOVA 3

de care s-a lovit, cel mai recent, Arcada
Galaþi, însã confruntarea contra fostului
lider n-a fost una deloc facilã, craiovenii

închizând manºele la 23
ºi în douã rânduri la 22.
În tot acest timp, ªtiinþa
Bacãu ceda neverosmil,
acasã, în compania
“lanternei” Piatra-
Neamþ, scor 2-3 (23-
25, 23-25, 25-15, 25-
20, 11-15).

Trcând la meciul
fetelor, ºi un set cucerit
ar reprezenta ceva
realmente notabil, chiar
ºi în contextul în care
amfitrioana n-a mai
învins pe nimeni de cinci
etape. În runda trecutã,
“SCM “U” s-a înclinat
cu 0-3, acasã, împotriva
Penicilinii Iaºi, iar Bacãu
cu 2-3 la Lugoj, dupã ce
a condus cu 1-0 ºi 2-1.

În meciul din toamnã, moldovencele
au dat recital la Craiova, 3-0 (25-12,
25-8, 25-12).

FC Barcelona cautã în aceastã
searã o “remontada” senzaþionalã
contra lui Paris SG, dupã acel
ºocant 0-4 pe “Parc des Princes”,
din urmã cu trei sãptâmâni. Uci-
gaºul trident MSN, Messi-Suarez-
Neymar, n-a miºcat atunci, parti-
da fiind decisã de o dublã a lui Di
Maria (18; 55), ºi de reuºitele lui
Draxler (40) ºi Cavani (71).

Catalanii au mai primit vizita fran-

LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA SECUNDÃ

Misiune imposibilã pentru
fenomenalul trident MSN?

FC Barcelona – Paris SG, astãzi, 21:45, în direct la Dolce Sport 1.
În cealaltã partidã a zilei, de la aceeaºi orã, Dormund întâlneºte pe Benfica

Ieri a fost stabilit ta-
bloul principal al turneu-
lui Premier Mandatory de
la Indian Wells (8-19
martie), iar în primul tur
vom avea parte de un
duel sutã la sutã româ-
nesc, între Sorana Cîr-
stea (66 WTA) ºi Moni-
ca Niculescu (45 WTA).
Cele douã se vor duela
pentru a 7-a oarã în ca-
rierã, istoria meciurilor
directe fiind de partea
Monicãi, scor 4-2. Ulti-
ma partidã s-a disputat
însã cu mult timp în
urmã, în calificãrile de la
Montreal 2010, iar Niculescu a câºtigat cu
6-3, 6-3. Jucãtoarea care se va impune în
acest meci, programt joi searã, va avea o
misiune dificilã în faza urmãtoare, unde ar
urma Timea Bacsinszky (Elveþia, favoritã
15) sau o jucãtoare venitã din calificãri.

Pe de altã parte, Simona Halep (4 WTA)
revine dupã accidentarea la genunchi, în
cadrul turneului de la Indian Wells (SUA),
iar sorþii au fost blânzi cu ea! Constãnþean-

cezilor în patru ocazii, reuºind douã
victorii ºi tot atâtea remize. Izbânzi-
le au venit în precedentele ediþii, în
ordine, 2-0 în returul sferturilor (5-
1 la general) ºi 3-1 în faza grupelor.

Per-ansamblul dublelor elimina-
torii, au fost trei astfel de episoa-
de, iar Barca conduce cu 2-1.

În ultimele douã meciuri de
campionat, de fiecare datã în faþa
propriilor suporteri, formaþia lui

Luis Enrique a înscris de nu mai
puþin de 11 ori, însã ºi oponentele
au fost de un cu totul alt calibru:
6-1 cu Gijon ºi 5-0 cu Celta Vigo.

Analizând prestaþia defensivã a
lui PSG din precedentele cinci
meciuri, oamenii lui Unai Emery
n-ar trebui sã aibã emoþii pe
“Camp Nou”, þinând cont cã au
primit doar un gol, ºi acela într-
un adevãrat tur de forþã, 5-1 în

derby-ul cu Marseille.
Partida de desearã, care ar pu-

tea sã nu-l aibã la start pe eroul din
tur, Angel Di Maria (incert), va fi
arbitratã de neamþul Deniz Aytekin.

Tot azi, cum am notat deja, se
mai joacã Borussia Dortmund –
Benfica Lisabona, meci ce-l va
avea la centru pe britanicul Martin
Atkinson. În tur, lusitanii au câºti-
gat cu 1-0, datoritã unei reuºite a

grecului Mitroglou (min. 48).
Asearã s-au stabilit primele sfert-

finaliste, din ciocnirile Napoli – Real
Madrid (în tur 1-3) ºi Arsenal –
Bayern Munchen (1-5). Restul jo-
curilor au loc sãptãmâna viitoare
(14/15 martie), dupã programul:
Juventus – FC Porto (în tur 2-0),
Leicester – Sevilla (1-2), Monaco
– Manchester City (3-5), Atletico
Madrid – Leverkusen (4-2).

DIGI SPORT 1
19:45 – FOTBAL Spania – La Liga: Deportivo –

Betis.
DIGI SPORT 2
19:30 – HANDBAL (M) – Liga Campionilor: Flen-

sburg-Handewitt – Kadetten Schaffhausen / 21:00
– TENIS (F) – Turneul de la Indian Wells, în Statele
Unite.

DIGI SPORT 3
18:00, 19:45 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã:

U-BT Cluj – BCMU Piteºti, Steaua CSM – BC CSU
Sibiu / 21:45 – HANDBAL (M) – Liga Campionilor:
Rhein-Neckar Lowen – Pick Szeged.

DIGI SPORT 4
19:00 – VOLEI (M) – Duvizia A1: CSM Bucureºti

– Steaua.
DOLCE SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: FC Barcelo-

na – Paris SG / 3:00 – HOCHEI NHL: Boston Bruins
– Detroit Red Wings / 5:30 – BASCHET NBA:
Golden State Warriors – Boston Celtics.

DOLCE SPORT 2
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Dortmund

– Benfica.
EUROSPORT 1
15:00 – SCHI ACROBATIC – Campionatul Mon-

dial, la Sierra Nevada, în Spania / 16:30 – CICLISM
– Cursa Paris-Nisa, în Franþa / 21:00 – SCOOKER –
Campionatul Players, la Llandudno, în Þara Galilor.

EUROSPORT 2
15:00 – CICLISM – Cursa Tirreno-Adriatico /

21:00, 22:45 – BASCHET (M) – Eurocupa: Bayern
Munchen – Malaga, Valencia – Khimki Moscova.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Monica Niculescu – Sorana Cîrstea, în turul I la Indian Wells
Halep ºi Begu vor intra în luptã în manºa secundã

ca are “bye” în primul tur, iar în runda se-
cundã va juca împotriva câºtigãtoarei par-
tidei dintre Alison Riske (SUA, 39 WTA) ºi
Donna Vekic (Croaþia, 86 WTA). Simona
nu a mai disputat niciun meci oficial în ul-
tima lunã, iar la competiþia din SUA, dotatã
cu 5 milioane de dolari, trebuie sã apere
210 puncte.

Spre deosebire de ediþia precedentã, în
care a avut ghinionul sã dea peste Serena

Williams în sferturi, Simona
Halep nu se va mai putea în-
frunta cu liderul mondial decât
în finalã. În schimb, românca
ar putea avea parte de un meci
de galã în semifinale, acolo
unde existã posibilitatea sã o
întâlneascã pe Angelique Ker-
ber (Germania, 2 WTA).

În turul doi va evolua ºi Iri-
na Begu (favoritã 29). Ea a
prins lista capilor de serie ºi
urmeazã sã joace cu Louisa
Chirico (SUA, 65 WTA) sau
împotriva unei tenismene veni-
te din calificãri. Dacã trece cu
bine de primul meci, Irina va
juca cel mai probabil contra

Serenei în turul trei.
Azi noapte, posibil sã fi ajuns pe tabloul

principal ºi Patricia Þig (99 WTA), care a
întâlnit în runda secundã a calificãrilor pe
americanca Julia Boserup (97 WTA). În ca-
lificãri a evoluatã ºi Ana Bogdan (124 WTA),
eliminatã în turul întâi de japoneza Nao Hibi-
no (81 WTA), scor 6-4, 2-6, 6-7.

Turneul de la Indian Wells este transmis
în direct pe Digi Sport.
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Dupã ce a trecut cu 3-0 de FC Botoºani, Astra Giurgiu a
ajuns la cea de-a opta victorie consecutivã ºi a terminat pe
ultima treaptã a podiumului, depãºind Universitatea Craiova.
ªtiinþa a terminat la egalitate de puncte cu CFR Cluj, dar, deºi
ardelenii au golaveraj mai bun, oltenii s-au clasat pe locul 4,
datoritã rezultatelor directe (2-1 ºi 0-0). Conform tabelei Ber-
ger, folositã pentru a programa meciurile din play-off (1 cu 6,
2 cu 5 ºi 3 cu 4), Universitatea Craiova va debuta în play-off în
deplasare, contra campioanei, Astra Giurgiu, sâmbãtã seara,
fiind ºi partida care va deschide ultima parte a campionatului.
În sezonul regulat, alb-albaºtrii s-au impus cu 2-1 lângã Dunã-
re, însã atunci gazdele erau fãrã Marius ªumudicã pe bancã,
suspendat, Alibec era accidentat, iar Budescu sau Sãpunaru nu
au jucat. Pe de altã parte, Universitatea a putut miza la momen-
tul respectiv pe jucãtorii care sâmbãtã nu se vor afla pe teren,
respectiv „excluºii” Acka, Madson, Kay ºi Nuno Rocha, pe
Vãtãjelu, care a plecat în iarnã, ºi pe Zlatinski, suspendat pen-
tru acest meci, aºa încât situaþia este aproape complet schim-
batã faþã de luna august a anului trecut. „Jucãm cu Craiova, o

Universitatea va întâlni sâmbãtã, de la ora 20.30, pe Astra Giurgiu, în deplasare

Clasamentul Ligii I la finalul sezonului regulat
1. Viitorul 26 16 3 7 39-22 51
2. FCSB 26 13 8 5 34-22 47
3. Astra 26 13 5 8 32-28 44
4. Craiova 26 13 4 9 36-26 43
5. CFR Cluj 26 14 7 5 42-23 43
6. Dinamo 26 12 5 9 40-33 41
7. Gaz Metan 26 10 9 7 36-27 39
8. Botoºani 26 9 5 12 30-31 32
9. Voluntari 26 8 6 12 30-37 30
10. CSMP Iaºi 26 8 5 13 28-31 29
11. Chiajna 26 6 7 13 17-32 25
12. Pandurii 26 6 7 13 24-42 19
13. ACS Poli 26 7 7 12 25-42 14
14. ASA 26 5 6 15 20-37 12
Penalizãri: Pandurii ºi CFR Cluj -  6 puncte, ASA - 9 puncte,

ACS Poli - 14 puncte

Programul Universitãþii Craiova în play-off:
Etapa 1 (10-12 martie): Astra – Universitatea
Etapa 2 (17-19 martie): Dinamo – Universitatea
Etapa 3 (31 martie – 2 aprilie): Universitatea – CFR
Etapa 4 (4-6 aprilie): Viitorul – Universitatea
Etapa 5 (7-9 aprilie): Universitatea – FCSB
Etapa 6 (14-16 aprilie): Universitatea – Astra
Etapa 7 (21-23 aprilie): Universitatea – Dinamo
Etapa 8 (28-38 aprilie): CFR – Universitatea
Etapa 9 (5-7 mai): Universitatea – Viitorul
Etapa 10 (12-14 mai): FCSB – Universitatea

echipã entuziastã, care joacã pe atac, care se avântã, dar dacã
o vom învinge ne vom bate pentru locurile de Champions Lea-
gue” a declarat ªumudicã despre jocul de sâmbãtã.

Conducerea Universitãþii a ales sã dispute pe arena „Nicolae
Dobrin” din Piteºti meciurile de acasã cu Astra, CFR Cluj ºi Viito-
rul, iar derby-urile cu FCSB ºi Dinamo se vor juca la Severin.

Play-off – etapa 1Play-off – etapa 1Play-off – etapa 1Play-off – etapa 1Play-off – etapa 1

Astra – „U” Craiova, sâmbãtã, ora 20.30
FCSB – CFR Cluj, duminicã, ora 20.30
Viitorul – Dinamo, luni, ora 20.30

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

1. Viitorul 26p
2. FCSB 24
3. Astra 22
4. Craiova 22
5. CFR Cluj 22
6. Dinamo 21

Play-out, etapa 1Play-out, etapa 1Play-out, etapa 1Play-out, etapa 1Play-out, etapa 1

FC Botoºani - ACS Poli, vineri, ora 20.30
CSMP Iaºi – Concordia, sâmbãtã, ora 18
FC Voluntari – Pandurii, duminicã, ora 13.30
Gaz Metan – ASA, luni, ora 18

Clasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-out

7. Gaz Metan 20p
8. Botoºani 16
9. Voluntari 15
10. CSMP Iaºi 15
11. Chiajna 13
12. Pandurii 10
13. ACS Poli 7
14. ASA 6
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