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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Eram “Cetatea Banilor”,
Popescule, ºi-acum am ajuns
Cetatea ªomerilor.

Despre nori,
cu meteorologii
Centrului Regional
Oltenia

Norii – pe cât de frumoºi
sau ameninþãtori uneori, pe atât
de importanþi pentru oameni ºi
viaþã, în general. Meteorologii
din întreaga lume au dedicat
Ziua Internaþionalã a Meteo-
rologiei, din acest an, cunoaº-
terii lor. Sub umbrela „Sã înþe-
legem norii”, ºi specialiºtii Cen-
trului Regional Oltenia au ac-
ceptat aceastã provocare ºi le-
au oferit cunoscãtorilor ocazia
sã ia contact ºi cu alþi specia-
liºti, iar celor strãini de acest
fenomen, sã aibã parte de o
incursiune extrem de interesan-
tã în universul atât de vast ºi
de fascinant al norilor.
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Investiþiile care au fost fãcute, dar ºi
cele care vor urma sã fie implementate,
în cadrul „Proiectului regional de dez-
voltare a infrastructurii de apã ºi apã
uzatã în judeþul Dolj”, în perioada 2014-
2020, au fost, ieri, prezentate, la Consi-
liul Judeþean Dolj, în prezenþa primari-
lor de comune ºi municipii. Obiectivele
principale ale seminarului au fost de in-
formare ºi conºtientizare a factorilor in-
teresaþi de investiþiile fãcute în cadrul
proiectului ºi de informare în legãturã
cu aspectele tehnice, financiare ºi insti-
tuþionale implicate în implementare pro-
iectului. Investiþiile propuse în cadrul
acestui proiect vor fi finanþate din fon-
duri europene în cadrul Programului
Operaþional Infrastructura Mare
(POIM). Prin acest program se va con-
tinua politica de regionali-
zare în sectorul de apã ºi
apã uzatã, demaratã deja
prin programele anterioa-
re, ISPA ºi POS Mediu
2007-2013.
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Cine este noul

ºef al Direcþiei

Generale

Antifraudã Fiscalã
Noul ºef de al Direcþiei

Generale Antifraudã Fiscalã,
Marin-Marius Florea, a avut
atribuþii de coordonare a
activitãþilor de combatere a
evaziunii ºi fraudei fiscale, în
funcþii precum cea de Director
general adjunct/ªef serviciu în
cadrul Activitãþii de inspecþie
fiscalã de la DGRFP Bucureºti.

Marin-Marius Florea a fost
numit în funcþia de vicepreºe-
dinte, cu rang de subsecretar de
stat, al Agenþiei Naþionale de
Administrare Fiscalã, coordo-
nator al Direcþiei Generale
Antifraudã Fiscalã, în urma
deciziei prim-ministrului,
publicatã în Monitorul Oficial
nr 282, din 22 martie 2017.

Florea Marin-Marius a avut
atribuþii de coordonare a
activitãþilor de combatere a
evaziunii ºi fraudei fiscale, în
funcþii precum cea de Director
general adjunct/ªef serviciu în
cadrul Activitãþii de inspecþie
fiscalã de la DGRFP Bucureºti
(2015 - 2017) ºi respectiv
Direcþia de Administrare a
Marilor Contribuabili (în
2014). În anul 2013, a ocupat
funcþia de ªef administraþie
adjunct la DGRFP Bucureºti,
activitatea de inspecþie fiscalã,
iar în perioada 1998-2003 a
fost inspector, la Direcþia
Generalã de Control Fiscal din
cadrul Ministerului Finanþelor
Publice, se aratã într-un
comunicat al Fiscului.

Florea Marin-Marius este
licenþiat în ºtiinþe economice,
specializarea Finante, Asigu-
rãri, Bãnci ºi Burse de Valori
din cadrul Academiei de Studii
Economice - Bucureºti. De
asemenea, deþine un Master în
Investigarea Fraudelor, urmat
la Academia de Poliþie “Ale-
xandru Ioan Cuza”, Facultatea
de Drept.
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Directorul SRI, Eduard Hellvig, l-a înves-
tit, ieri, în funcþia de prim-adjunct al Servi-
ciului Român de Informaþii (SRI) pe genera-
lul Rãzvan Ionescu, decretul de numire în

Fostul parlamentar Petre Roman a pierdut
procesul cu Agenþia Naþionalã de Integritate,
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie (ÎCCJ) stabi-
lind cã raportul de incompatibilitate a fost con-
testat tardiv. Decizia este definitivã.

“Admite recursul declarat de pârâta Agenþia
Naþionalã de Integritate împotriva sentinþei ci-
vile nr. 1390 din 22 aprilie 2016 a Curþii de Apel
Bucureºti – Secþia a VIII-a contencios admi-
nistrativ ºi fiscal. Caseazã sentinþa civilã recu-
ratã ºi, rejudecând: Admite excepþia tardivitãþii
formulãrii contestaþiei, invocatã de pârâtã prin
întâmpinare. Respinge contestaþia formulatã de
reclamantul Petre Roman împotriva Raportului
de evaluare nr. 10447/G/II/12.03.2014 întoc-
mit de pârâta Agenþia Naþionalã de Integritate,
ca tardiv formulatã. Definitivã”, se aratã în de-

Premierii României ºi Republica
Moldova, Sorin Grindeanu ºi Pavel
Filip, au discutat, ieri, despre aglo-
meraþia din punctele de frontierã
dintre cele douã þãri, partea românã
urmând sã ia mãsura de majorare a
numãrului de personal al vãmii ºi
poliþiei de frontierã, în condiþiile unor
controale complexe.

“A fost punct pe ordinea de zi de
astãzi de la întâlnirea noastrã. ªtim
de aceste probleme (de aglomeraþia
din punctele de frontierã dintre Ro-
mânia ºi Republica Moldova – n.r.).
Atât Ministerul Finanþelor – pentru
cã vorbim ºi de vãmi, cât ºi Minis-
terul de Interne – pentru cã vorbim
ºi de Poliþia de Frontierã, ºi-au spus
punctul de vedere ºi au anunþat mã-
surile pe care le vor lua în perioada

În ºedinþa de guvern de mier-
curi a fost aprobat memorandumul
privind constituirea mecanismului
interministerial pentru pregãtirea
mandatelor României ºi urmãrirea
negocierilor pentru ieºirea Marii
Britanii din UE.

„S-a decis înfiinþarea unui me-
canism interministerial, care inclu-
de mai multe dimensiuni - înfiinþa-
rea unui consiliu interministerial
pentru Brexit, care va oferi sprijin
pentru definirea poziþiilor Româ-
niei. Acesta va fi condus de primul
ministru ºi coordonat de ministrul
delegat pentru afaceri europene.
De asemenea, va fi înfiinþat un
comitet pentru pilotaj care va pre-
gãti mandatul general al României
ºi va urmãri procesul de negociere
UE-Marea Britanie. La nivel etnic
vor fi constituite grupuri de lucru
interministeriale destinate funda-
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funcþie fiind semnat deja de preºedintele Ro-
mâniei. Acesta îºi va prelua atribuþiile înce-
pând cu data de astãzi, 24 martie 2017. Ge-
neral de brigadã Rãzvan Ionescu are 45 de
ani ºi o experienþã de peste 20 de ani în mun-
ca operativã a Serviciului.

“De profesie este fizician, absolvent al Fa-
cultãþii de Fizicã din cadrul Universitãþii Bu-
cureºti. A urmat cursurile postuniversitare cu
specializarea Geopoliticã ºi Geostrategie din ca-
drul Academiei de Studii Economice, a absol-
vit masterul NATO Senior Executive din ca-
drul SNSPA, a absolvit cursurile seminarului
Combaterea Armelor de Distrugere în Masã ºi
Terorismului din cadrul Centrului European
pentru Studii de Securitate George C. Mar-
shall din Germania”, transmite SRI.

Rãzvan Ionescu a ocupat mai multe func-
þii, atât în cadrul unitãþilor centrale, cât ºi te-
ritoriale, unde, potrivit SRI “a avut succese
operaþionale de anvergurã, în parteneriat cu
servicii de intelligence din spaþiul euroatlan-
tic, pe problematici privind criminalitatea or-
ganizatã transfrontalierã, respectarea regimu-
rilor internaþionale privind proliferarea siste-
melor de armament, fluxuri financiare inter-
naþionale, migraþie ºi terorism”.

“A fost încadrat în SRI cu gradul de cãpitan

ºi a absolvit ca ºef de promoþie cursurile de
iniþiere. A fost avansat la gradul de general de
brigadã în primãvara anului 2016 ºi anterior
numirii în funcþia de prim-adjunct al Directo-
rului SRI, a condus o unitate centralã cu activi-
tate în combaterea ameninþãrilor transfronta-
liere”, mai informeazã instituþia.

Pe 17 ianuarie, SRI anunþa cã Florian Col-
dea a cerut trecerea în rezervã, decizia fiind
luatã chiar dacã verificãrile demarate în urma
dezvãluirilor lui Sebastian Ghiþã au arãtat cã
nu a încãlcat legea, SRI propunând repune-
rea în funcþie. Verificãrile au fost demarate
dupã ce Sebastian Ghiþã a publicat fotografii
ºi înregistrãri video în care ar apãrea cei doi
ºi familiile acestora, precizând cã au avut o
relaþie de prietenie.

“Viitorul prim-adjunct al SRI trebuie sã aibã
între 40 ºi 50 de ani, experienþã relevantã în
informativ-operativ, abilitãþi importante de
management, experienþã în colaborarea cu
partenerii strategici instituþionali (interni ºi ex-
terni), sã împãrtãºeascã valorile fundamen-
tale ale SRI (integritate, profesionalism, pa-
triotism, onoare). Acestui profil i se potrivesc
mai multe persoane. Sunt ºi femei care se
încadreazã în criteriile prezentate”, declara
purtãtorul de cuvânt al SRI pe 2 martie.

Guvernul a decis înfiinþarea unui mecanism
interministerial pentru Brexit

mentãrii mandatelor sectoriale ale
României în negocieri, urmãrind
libera circulaþie a persoanelor, im-
plicaþiile la nivelul bugetului UE ºi
relaþiile externe ºi de securitate.
Este posibil ca ieºirea efectivã sã
se întâmple pe mandatul nostru,
când vom deþine preºedinþia la
Consiliul UE”, a declarat miercuri
Ana Birchall, ministru delegat pen-
tru afaceri europene.

Aceasta a spus cã România îºi
va pãstra ºi consolida relaþiile cu
Marea Britanie, urmând sã fie con-
tinuat parteneriatul strategic în do-
meniul comerþului, securitãþii, al
apãrãrii ºi politicii externe. “Vrem
sã-i asigurãm pe românii din Ma-
rea Britanie cã drepturile lor vor fi
respectate ºi cã situaþia lor este tra-
tatã cu responsabilitate de parte-
nerii europeni ºi de cei britanici”, a
adãugat Birchall.

Discuþii pentru deblocarea
punctelor de frontierã dintre

România ºi Republica Moldova
imediat urmãtoare, împreunã cu
omologii de la Chiºinãu, astfel în-
cât aspectele semnalate sã poatã fi
înlãturate”, a declarat premierul
Sorin Grindeanu.

El a mai spus cã, din perspecti-
va faptului cã România este þarã
membrã a Uniunii Europene, trebu-
ie sã aplice controale mai comple-
xe, dupã anumite proceduri. “Com-
plexitatea controalelor pe care noi
trebuie sã le facem, noi – România,
la punctele de frontierã e datã de
standarde, iar mãsura imediatã pe
care ºi cei de la Vamã ºi cei de la
Politia de Frontierã o vor lua este
de mãrire a personalului în puncte-
le de trecere a frontierei, astfel în-
cât fluxul sã fie mult mai rapid”, a
anunþat premierul Grindeanu.

Petre Roman a pierdut procesul
cu ANI. Decizia este definitivã

cizia instanþei supreme din 22 martie.
În aprilie 2016, Curtea de Apel Bucureºti

i-a dat câºtig de cauzã lui Petre Roman, ho-
tãrând anularea raportului Agenþiei Naþionale
de Integritate (ANI), potrivit cãruia Petre
Roman s-ar fi aflat în incompatibilitate, din
data de 20 decembrie 2012, întrucât deþi-
nea, simultan, funcþia de deputat ºi calitatea
de persoanã fizicã autorizatã - Roman V.
Petre Persoanã Fizicã Autorizatã. Decizia de
atunci nu a fost definitivã, fiind atacatã de ANI.

În luna ianuarie a anului 2015, Tribunalul Bu-
cureºti a decis sã se menþinã raportul ANI, prin
care s-a constatat cã fostul parlamentar se afla
în incompatibilitate. Hotãrârea a fost luatã la acel
moment ca urmare a unui incident procedural,
în urma cãruia Petre Roman nu s-a adresat în

timpul acordat de lege, instanþei competente,
astfel cã dupã decizia Tribunalului, Petre Ro-
man ºi-a pierdut mandatul de deputat.

În martie 2014, ANI a constatat cã 22 de
deputaþi ºi zece senatori, printre care Petre
Roman ºi Sorin Ilieºiu, au fost în incompatibi-
litate pentru cã au deþinut ºi alte funcþii.
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Scriitori ºi ziariºti!Scriitori ºi ziariºti!Scriitori ºi ziariºti!Scriitori ºi ziariºti!Scriitori ºi ziariºti!
MIRCEA CANÞÃR

Aºa se intitula o tabletã a lui Tudor Ar-
ghezi, regãsitã în opera publicisticã (vol. X
– 1951-1967) editatã de Academia Românã
(2011), deºi creaþia propriu-zisã nici nu dez-
amãgeºte, dar nici nu constituie vreo reve-
laþie. Singurul ei merit, din ceea ce a re-
zistat în preþioasele „zone libere de comu-
nism”, este cã aparþine unui Tudor Arghezi
pãrãsit de forþa polemicã de altãdatã, nu ºi
de seninãtate, care dãinuie în istoria litera-
turii române, ºi ºi-a plimbat paºii prin cen-
trul urbei noastre. ªi scriitorul, care nu ºi-a
inventat un altfel de a scrie, dar a exhibat
doar acele particularitãþi ale scrisului care
conveneau noului regim, renunþând la ceea
ce putea sã irite, vorbea cu autoritatea deþi-
nutã despre „ce e un scriitor ºi ce e un
jurnalist”. ªi o fãcea cu virtuozitate. Chiar

argumentatã. Spunea aºa: „Ziaristul, citito-
rule scump, þine de gazetã, pe când scriito-
rul de volum. Un tom, douã tomuri, trei (...).
Sã-mi fie permis un sfat. Aº îndruma pe
începãtorii condeiului sã facã gazetãrie,
munca ziarului te învaþã mai mult decât bi-
blioteca. E o strãdanie în mijlocul activitãþii
de forfotã ºi de aprigã tensiune. Departe de
a ofili, cum s-a spus, frãgezimile sufleteºti,
ea zilnic le împrospãteazã”. Cum însuºi
Tudor Arghezi anexa un PS prin care suge-
ra cã nu era convins cã „s-a înþeles ceva”,
ºtiind însã cã ºi scriitorul ºi jurnalistul lu-
creazã cu aceeaºi panã, punem spune ºi noi
cã autorul tabletei, cu mulþi ani în gazetãrie,
se regãsea mai degrabã în câmpul acestei
profesii decât al literaturii propriu-zise ºi
parti-pris-ul sãu era mãrturisit. Suntem de-

parte de acele vremuri. Deloc mai bune, dar
oricum cu mai multe gazete, mult mai di-
versificate, dacã ne referim la perioada in-
terbelicã, deplin partinice, prin raportare la...
ceea ce a urmat. Pe vremuri, paºaportul su-
prem era, însã, parola „presa”. Care speria
ºi încã mai sperie. Deºi media prezentului
este dominatã net de televiziunile de ºtiri –
nicidecum de print – ºi de mediul virtual.
Resimþitã este ºi absenþa marilor condeie.
Când doar Cornel Nistorescu, de la „Coti-
dianul” ºi C.T.P.-ul, în ediþia online de la
„Republica.ro” – sã precizãm, ambii scrii-
tori – reuºesc câte un comentariu articu-
lat, e drept, în abordãri realmente opuse,
la dezbaterea teribilã, pe tema democraþiei
ºi justiþiei din România, la Bruxelles, în Par-
lamentul European, în organizarea Comi-

siei de libertãþi civile, justiþie ºi afaceri in-
terne (Libe), nu stãm deloc grozav. Faptul
cã ºi unul ºi celãlalt, ca numitor comun,
„i-o trag” lui Gabriel Liiceanu, filosof ºi
scriitor, de vede stele verzi, are importanþa
sa, deºi patronul de la Humanitas este con-
siderat de Deutchewelle „reprezentantul
onest ºi demn” al statului de drept. Dar în
general presa noastrã scrisã traverseazã un
moment greu, de anemie evidentã, care nu
ajutã deloc ceea ce numim „democraþie”.
Putem sã nu fim de acord, ºi aºa se ºi în-
tâmplã, cu punctele de vedere enunþate de
unul sau de altul, intercalate printre ºtiri,
pentru a fi mai difuze, dar nu putem saluta
momentul greu, general valabil, al presei
române. Ceea ce nu înseamnã cã scriitori
o duc mai bine.

Cuvântul  de deschidere va fi
rostit de acad. Dan Berindei,  pre-
ºedintele Secþiei  de ºtiinþe istorice
ºi arheologie  a Academiei Româ-
ne, reputatul istoric fiind cel care  a
donat, recent, un important  fond
de carte Bibliotecii Judeþene „Ale-
xandru ºi Aristia  Aman” din Craio-
va. Va  avea loc ºi lansarea oficialã
a colecþiei „Basarabica” a Editurii
Academiei  Române, iar acad. Vic-
tor  Spinei,  vicepreºedinte al  celui
mai mare for academic din þara
noastrã, va prezenta acest proiect.
În cadrul  acestei colecþii, va fi
prezentatã ºi lucrarea „Constituþia
la rãscruce de milenii”, elaboratã de
prof. dr. Ion Guceac, vicepreºedinte

O delegaþie  a Facultãþii de Drept a Universitãþii
din Craiova, prezentã la  Academia Românã

Facultatea de Drept a Universitãþii din Cra-
iova participã astãzila  manifestarea  omagia-
lã  consacratã  aniversãrii Zilei Basarabiei –
99 de ani de  la unirea cu Þara (27  martie
1918). Evenimentul este  organizat în colabo-

rare  cu Secþia  de  ºtiinþe istorice ºi  arheolo-
gie  a Academiei  Române ºi Institutul de  Cer-
cetãri Juridice  „Acad. Andrei Rãdulescu”, din
delegaþie fãcând parte  cadre didactice ºi stu-
denþi din Craiova.

al Academiei de ªtiinþe a Republicii
Moldova, iar cei care vor vorbi de-
spre aceasta sunt prof. dr. Ion Do-
garu, membru corespondent al
Academiei Române, ºi prof. dr. Dan
Claudiu Dãniºor, profesor de Drept
constituþional ºi directorul ªcolii
Doctorale a Facultãþii de Drept a
Universitãþii din Craiova.

Recunoaºtere pentru istorie
 De asemenea, va fi  lansatã lu-

crarea „Andrei Rãdulescu – Drep-
tul  românesc  în Basarabia”,  ree-
ditare a lucrãrii renumitului acade-
mician,  cu o postfaþã semnatã de
prof. dr. Mircea Duþu, directorul
Institutului de Cercetãri Juridice  al

Academiei Române.  „Basarabia a
rãmas româneascã ºi pe terenul
dreptului, ca în  toate formele vieþii
poporului sãu.  Acest adevãr, pe
care îl poate controla oricine, tre-
buie sã-l ºtim cu toþii ºi este o dato-
rie sã-l facem cunoscut ºi strãini-
lor, iar la nevoie sã-l folosim  pen-
tru apãrarea  neamului nostru, care
respectã drepturile altora ºi nu cere
nimic pentru sine, decât  dreptate”,
afirma, în 1942, acad. Andrei Rã-
dulescu, fondatorul ºcolii ºtiinþifi-
ce de cercetare a vechiului drept
românesc. „Facultatea de Drept a
Universitãþii din Craiova  are  par-
teneri academici remarcabili din Re-
publica Moldova – Institutul de Cer-

cetãri Juridice ºi Politice al  Acade-
miei  de Stat  a Moldovei ºi Facul-
tatea de  Drept a Universitãþii de Stat
din  Republica Moldova. De ase-
menea, deschiderea facultãþii noas-
tre pentru studenþii basarabeni este
binecunoscutã,  iar rezultatele lor la
învãþãturã sunt foarte bune. Spre
exemplu, ºeful  de  promoþie al pro-

gramului de licenþã, specializarea
drept, în promoþia 2015/2016, a fost
un basarabean, Nicolae Carauº, ad-
mis, de curând, la Institutul Naþio-
nal al Magistraturii ºi va fi judecã-
tor”, a precizat prof.univ.dr. Sevas-
tian Cercel, decan al Facultãþii de
Drept  a Universitãþii din Craiova.

CRISTI PÃTRU

Primarul interimar al Craiovei, Mihail Ge-
noiu, a lãmurit, ieri, într-o conferinþã de pre-
sã, chestiunea alegerilor locale pentru func-
þia de primar al Craiovei. Întrebat de jurna-
liºti când va avea loc scrutinul, Genoiu a rãs-
puns scurt: „Nu am nici o informaþie”. Le-
gat de candidatura sa, în eventualitatea în
care se vor organiza totuºi aceste alegeri,

Ar putea sã plece chinezii ºi sã vinã tot
chinezii pe ºantierul de locuinþe de pe strada
Caracal. Primarul interimar al Craiovei, Mi-
hail Genoiu, a declarat, ieri, cã existã o altã
firmã din China interesatã sã cumpere socie-
tatea din Craiova ºi sã continue, astfel, con-
strucþia blocurilor. „Acum câteva ore am avut
vizita uneia dintre cele mai mari firme din
China, provincia Shandong. Este o firmã de
construcþii cu capital de stat, aflatã în prime-
le 225 de firme de construcþii mondiale, care

Mihail Genoiu, despre data alegerilor pentru funcþia de primar:

„Nu am nici o informaþie!”
Mihail Genoiu a declarat cã nu poa-
te avea un rãspuns atâta timp cât
nu i s-a fãcut o propunere în acest
sens. „Este ca la antrenorii de la echi-
pele de fotbal: nu pot sã vorbesc atât
timp cât mie nu mi s-a fãcut o pro-
punere, deocamdatã. Propunerea nu
mi s-a fãcut pentru cã nu vorbim de
nici un fel de alegeri. Nu ºtiu ºi nu
am nici o informaþie de vreo datã a
vreunei alegeri. Eu ºtiu un sigur lu-
cru: cã atât timp cât am rãmas aici
voi face tot ce îmi stã în putinþã ca
oraºul sã funcþioneze aºa cum tre-
buie sã nu se simtã nici un fel de
primar ales. Acesta este obiectivul
pe care mi l-am propus ºi garantez
cã îl voi duce la capãt. Mai mult,

cred cã este – ºi am primit felicitãri de la
celelalte oraºe – oraºul cu una dintre cele
mai bune transparenþe vizavi de tot ceea ce
se întâmplã la ora aceasta”, a declarat Mi-
hail Genoiu. La insistenþele jurnaliºtilor, acesta
a precizat totuºi cã nu a avut o discuþie „pe
nici o candidaturã, cu nici un partid”.

LAURA MOÞÎRLICHE

a primit  împuternicire de la guvernul Chinei
de a prelua lucrãrile de la cartierul chinezesc.
Sunt în perioada de analizã a stadiului în care
se aflã lucrãrile ºi a societãþii din Craiova ºi
ne-au adus asigurãri cã, în proporþie de 90%,
vor prelua firma româneascã pentru a finali-
za lucrãrile în termenul rãmas”, a declarat
Mihail Genoiu. Primarul interimar al Craiovei
nu a dorit sã dezvãluie numele noii firme, dar
a precizat cã societatea interesatã a plãtit în
jur de 100.000 de euro pentru analiza oportu-

nitãþii ºi evaluarea cartierului din
strada Caracal. „ªi eu am con-
firmat pentru oportunitatea aces-
tui proiect ca ei sã-ºi transmitã la
staff-ul lor din China ceea ce au
constatat. Le-am transmis foar-
te clar ca pe 31 mai trebuie sã fie
muncitorii pe bloc, pe schele.
Altfel, pe 1 iunie, totul intrã în
proprietatea noastrã ºi s-a înche-
iat”. Conducerea Primãriei Cra-
iova va face, la rândul sãu, o ana-
lizã proprie, „la sânge” a noii fir-
me din China.

LAURA MOÞÎRLICHE
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În ultimul an, imunizarea copii-
lor cu hexavalent s-a realizat cu

Reamintim cã tragedia s-a pe-
trecut pe 4 octombrie 2016, sea-
ra, în cartierul craiovean Lãpuº.
Potrivit reprezentanþilor
Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, care au
coordonat cercetãrile în
cauzã, Felicia Ileana
Smãrãndache (31 de ani)
ºi Ion Cãtãlin Smãrãnda-
che (34 de ani), împãr-
þeau încã aceeaºi locuin-
þã, deºi divorþaserã din
luna iunie, cu ei locuind
ºi mama femeii. Pe 4 oc-
tombrie, bãrbatul, care
consumase bãuturi alco-
olice, pe fondul geloziei,
a început sã se certe cu

Reprezentanþii Inspectoratului de
Poliþie al Judeþului (IPJ) Dolj au or-
ganizat, în aceste zile, o serie de ma-
nifestãri pentru a marca 195 ani de
la înfiinþarea Poliþiei Române. Între
competiþiile devenite deja tradiþiona-
le este ºi „Cupa Presei la TIR”, des-
fãºuratã ieri, la care au participat
peste 25 de reprezentanþi ai mass-
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media. Întrecerea, organizatã sub
supravegherea „mascaþilor”, a fost
destul de strânsã, iar la final, la pro-
ba femininã locul III a fost ocupat
de Raluca Barbãrasã (Tele ”U” Cra-
iova), locul II de Ionelia Nucã
(Lupa), iar locul I de Carmina Vlad
(Tele ”U” Craiova), în timp ce pro-
ba masculinã a fost câºtigatã de

Ionuþ Lungu (Tele ”U” Craiova), pe
locul II clasându-se Liviu Bãdãlan
(Alto Media), în timp ce locul III i-
a revenit lui Mihai Ion (TVR Craio-
va). Toþi participanþii au fost felici-
taþi de comandantul IPJ Dolj, co-
misar-ºef Constantin Nicolescu, ºi
au primit diplome ºi medalii.

CARMEN ZUICAN

Vaccinul hexavalent va fi disponibil din aprilie
Autoritãþile sanitare au anunþat cã vaccinul

hexavalent pentru bebeluºi  va f i  disponibil  la
sfârºitul lunii martie, începutul lunii aprilie,
când medicii  de familie vor primi dozele.

întreruperi provocate de lipsa do-
zelor necesare de vaccin, deºi

acesta face parte din schema obli-
gatorie ºi se administreazã împo-
triva tetanosului, tusei convulsive,
difteriei, haemophilus ºi poliomie-
litei, dar ºi hepatitei B. Vaccinul a
fost imposibil de gãsit timp de mai
multe luni de zile ºi de fiecare datã
soluþiile gãsite de autoritãþi s-au
dovedit a fi temporare.

ªi vaccinul împotriva hepatitei
B lipseºte de ceva timp, iar auto-
ritãþile sanitare au luat decizia de
a-l substitui, folosind vaccinul he-
xavalent. În luna decembrie a anu-
lui trecut a fost aprobatã o sche-
mã de vaccinare alternativã pen-
tru asigurarea protecþiei copiilor
nãscuþi din mame cu hepatitã B.
Medicul de familie ar urma sã ad-
ministreze, atunci când va fi dis-
ponibil, vaccinul hexavalent aces-
tor mame de la vârsta de 6 sãptã-
mâni a copilului.

Lunar, trebuie vaccinaþi
1.500 de copii

În fiecare lunã, în judeþul Dolj,
ar trebui vaccinaþi aproximativ
1.500 de copii. Pentru cã dozele
de hexavalent au lipsit, medicii de
familie au aºteptat reluarea proce-
sului de imunizare, abia apoi ur-
mând sã fie recuperaþi ºi copiii
care au rãmas nevaccinaþi.

Dupã ce cantitatea de vaccin va
ajunge în depozitele locale, Direc-
þia de Sãnãtate Publicã Dolj îi va

anunþa pe medicii de familie cã pot
ridica vaccinul pentru derularea
programului de imunizare în con-
diþii optime. De asemenea, medicii
de familie vor trebui sã demareze
programarea la vaccinare a copii-
lor eligibili ºi a celor care nu au fost
vaccinaþi pânã în prezent.

Anul trecut, acoperirea vacci-
nalã în România se pãstra sub ni-
velul recomandat de Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii (OMS), de
95%, pentru boli precum difterie,
tetanos, rujeolã, rubeolã, oreion ºi
hepatitã B, în principal din cauza
refuzului vaccinãrii. Doar 60% din
copii au fost imunizaþi cu vacci-
nul hexavalent, în condiþiile în
care, de la an la an, scade numã-
rul celor care primesc vaccin ºi
pentru alte boli.

Conform datelor Centrului Na-
þional de Supravegherea ºi Contro-
lul Bolilor Transmisibile, rata me-
die de acoperire vaccinalã este de
69,4% pentru vaccinul DTP4 (pa-
tru doze de vaccin împotriva dif-
teriei, tetanosului ºi pertusis), pen-
tru vaccinul contra rubeolei, rujeo-
lei ºi oreionului este de 75,4%, iar
pentru hepatita B este de 91,3%.
Aceleaºi date aratã cã 30,3% din
aceºti copii au fost depistaþi, în
2014, ca fiind incomplet vaccinaþi
în raport cu vârsta, în creºtere faþã
de anul precedent, când procentul
era de 26%.

Acoperirea vaccinalã,
sub nivelul recomandat de OMS

Limita de siguranþã pentru men-
þinerea imunitãþii de comunitate,
cea care îi protejeazã atât pe copiii
nevaccinaþi (sub 1 an), cât ºi pe
cei mai mari ºi nevaccinaþi, este de
cel puþin 80% din populaþie vacci-
natã. Reducerea vaccinãrii împo-
triva rujeolei, rubeolei ºi oreionului
a dus, în ultimii ani, la douã epide-
mii de rujeolã ºi una de rubeolã,
România pierzându-ºi statutul de
þarã care avea tentativa de elimina-
re a rujeolei de pe teritoriul ei.

Vaccinarea reprezintã metoda
cea mai eficientã de combatere ºi
eliminare a numeroase boli trans-
misibile. Cu toate acestea, specia-
liºtii considerã cã acoperirea vac-
cinalã în România este în scãdere.
Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
recomandã efectuarea obligatorie
a ºapte vaccinuri, pentru difterie,
pertusis, tetanos, rujeolã, rubeolã,
oreion ºi poliomielitã , atrãgând
atenþia cã scãderea imunizãrii creº-
te riscul apariþiei de epidemii.

La aceste vaccinuri s-ar putea
adãuga cele pentru meningococ,
pneumnococ, Haemophilus influ-
enzae, Human Papilloma Virus
(HPV), hepatitã B ºi tuberculozã,
în funcþie de posibilitãþile þãrii res-
pective ºi de realitãþile din teren.

RADU ILICEANU
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Magistraþii Tribunalului Dolj au prelungit

arestarea preventivã a craioveanului de 34 de
ani, care, dupã ce s-a îmbãtat, ºi-a bãtut soþia,
ce divorþase recent de el, atât de tare încât fe-
meia a intrat în comã din cauza rãnilor grave
suferite în special la cap, iar ulterior a decedat.

ea, apoi, la un moment dat, a prins-
o pe Felicia, a dus-o în baie ºi a
început sã o loveascã violent cu

pumnii ºi picioarele. Mama femeii
a auzit urletele disperate, a încer-
cat sã intre în baie sã-l opreascã

pe agresor, însã n-a
reuºit, aºa cã a sunat
pe 112, anunþând ce se
întâmplã.

Agenþi ai Secþiei 3
Poliþie Craiova, dar ºi
jandarmi au ajuns la
faþa locului, însã, când
au reuºit ei sã intre în
baie, victima era arun-
catã în cadã, plinã de
sânge ºi inconºtientã. A
fost solicitatã o ambu-
lanþã, medicii au resus-
citat-o pe femeie,
aceasta fiind transpor-

tatã în comã la Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova, a fost
internatã la Secþia de Terapie In-
tensivã, unde ulterior a decedat.
Agresorul a fost ridicat ºi dus la
Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj, a fost audiat, procurorul de
caz dispunând reþinerea sa pentru
24 de ore, apoi a fost arestat pre-
ventiv pentru 30 de zile, fiind ºi
acum în spatele gratiilor.

Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj au finalizat cer-
cetãrile ºi au întocmit rechizitoriul,
iar pe 17 noiembrie 2016 s-a înre-
gistrat la Tribunalul Dolj dosarul
în care Ion Cãtãlin Smãrãndache a
fost trimis în judecatã, în stare de
arest preventiv, iar pe 19 ianuarie
a.c., instanþa a constatat legalita-
tea probelor ºi a dispus începerea
procesului: „Constatã legalitatea
sesizãrii instanþei cu rechizitoriul
nr.719/P/2016 al Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, a adminis-
trãrii probelor ºi a efectuãrii acte-

lor de urmãrire penalã privind pe
privind pe inculpatul Smãrãnda-
che Cãtãlin Ion, trimis în judeca-
tã sub aspectul sãvârºirii infracþi-
unii de omor asupra unui membru
de familie. Dispune începerea ju-
decãrii cauzei privind pe inculpa-
tul Smãrãndache Cãtãlin Ion”, se
aratã în încheierea de ºedinþã a
Tribunalului.

Inculpatul a fost menþinut în spa-
tele gratiilor, iar la ultimul termen,
pe 20 martie a.c., instanþa a amânat
cauza, judecãtorii solicitându-le pã-
rinþilor victimei sã precizeze valoa-
rea despãgubirilor solicitate, pânã pe
3 aprilie a.c.: „Pune în vedere pãr-
þilor civile (pãrinþii victimei), ca
pânã la termenul urmãtor sã preci-
zeze în scris cuantumul ºi întinde-
rea pretenþiilor civile, în conformi-
tate cu art. 20 c.p.p. Acordã ter-
men la 3 aprilie 2017 pentru când
se citeazã inculpatul”, se aratã în
încheierea de ºedinþã a instanþei.

CARMEN ZUICAN

Hotãrârea a fost luatã în cadrul procesului în
care bãrbatul este judecat pentru omor asupra
unui membru de familie. La ultimul termen,
instanþa a solicitat rudelor victimei sã precizeze
cuantumul despãgubirilor solicitate, cauza fiind
amânatã pentru 3 aprilie a.c.
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Ziua Internaþionalã a Meteoro-
logiei a fost marcatã, ieri, ºi la
Craiova, unde funcþioneazã unul
dintre centrele meteorologice res-
pectate în þarã datoritã profesio-
nalismului meteorologilor care
lucreazã aici.

Cum manifestãrile din acest an
au fost dedicate norilor, directo-
rul Centrului Meteorologic Regio-
nal Oltenia, Cristiana Burada, nu
a omis sã remarce în deschidere,
pe un ton spiritual, cerul perfect
senin cu care a început ziua de
ieri. „Avem un cod de vreme fru-
moasã: cerul este senin, nu este
nici un nor, dar totuºi noi vom
vorbi despre cum sã înþelegem
norii”. Scurta prognozã meteo i-a
fãcut pe specialiºtii din Sala Pre-
fecturii Dolj, unde a avut loc
aceastã manifestare, sã-ºi întoar-
cã instinctiv privirile spre feres-
trele inundate de soare.

„Din 23 martie 1961, sãrbãto-
rim Ziua Internaþionalã a Meteo-
rologiei. A ajuns o tradiþie ca, în
fiecare an, Organizaþia Mondialã
a Meteorologiei sã propunã spre
dezbatere o temã de interes uni-
versal pentru toate cele 191 de
state membre. Tema propusã în
acest an este «Sã înþelegem no-
rii» ºi subliniazã importanþa cru-
cialã a norilor pentru vreme, cli-
mã ºi resursele de apã”, a expli-
cat contextul acestei manifestãri
Cristiana Burada. „În centrul ob-
servaþiilor ºi prognozelor meteo-
rologice, norii sunt una dintre cele
mai mari necunoscute ale studii-
lor privind schimbãrile climatice.
Trebuie sã înþelegem mai bine in-
fluenþa lor asupra climei, precum
ºi impactul schimbãrilor climati-
ce asupra norilor. Aceºtia joacã un

Norii – pe cât de frumoºi sau ameninþãtori uneori, pe
atât de importanþi pentru oameni ºi viaþã, în general.

Meteorologii din întreaga lume au dedicat Ziua Inter-
naþionalã a Meteorologiei, din acest an, cunoaºterii
lor. Sub umbrela „Sã înþelegem norii”, ºi specialiºtii

Centrului Regional Oltenia au acceptat aceastã provo-
care ºi le-au oferit cunoscãtorilor ocazia sã ia contact

ºi cu alþi specialiºti, iar celor strãini de acest fenomen,
sã aibã parte de o incursiune extrem de interesantã în

universul atât de vast ºi de fascinant al norilor.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

rol-cheie în circuitul apei ºi în dis-
tribuirea resurselor de apã de pe
tot globul”, a subliniat Cristiana
Burada, directorul Centrului Me-
teorologic Oltenia.

Meteorologii
Centrului Regional
Oltenia, felicitaþi
de autoritãþi

Subprefect de Dolj, Simona
Moise, a felicitat specialiºtii Cen-
trului Regional Oltenia, subliniind
ajutorul preþios pe care aceºtia îl
dau autoritãþilor în gestionarea si-
tuaþiilor de urgenþã. „Informaþii-
le preþioase furnizate în timp real
de specialiºtii Centrului Meteoro-
logic Regional Oltenia, avertizã-

rile ºi prognozele lor au sprijinit
autoritãþile în salvarea bunurilor
ºi vieþilor omeneºti, ceea ce re-
prezintã, de fapt, obiectivul nos-
tru prioritar în materie de mana-
gementul situaþiilor de urgenþã.

Vã urez succes în activitatea
dumneavoastrã ºi vã asigur de
întregul sprijin al Instituþiei Pre-
fectului judeþului Dolj”, a decla-

rat subprefectul Moise.
În acest an, Ziua Internaþiona-

lã a Meteorologiei este marcatã
prin lansarea unei noi ediþii a Atla-
sului Internaþional al norilor, cea
mai cuprinzãtoare ºi ambiþioasã
revizuire a acestei publicaþii
prestigioase, de o vârstã venera-
bilã. Pentru prima datã, acest
atlas este disponibil ºi în format
digital.

Ce pot face norii
În salã s-au aflat foarte mulþi

meteorologi, unii dintre aceºtia
deja pensionari, dar cãrora spe-
cialiºtii în activitate le recunosc
meritele – unul dintre aceºtia fi-
ind meteorologul Ion Mãrinicã.

Fiind toþi oameni îndrãgostiþi de
spaþiu ºi evenimentele meteorolo-
gice, organizatorii i-au provocat
pe toþi la un schimb interesant de
informaþii, pe aceeaºi temã, cu
specialiºti din alte domenii.

Doi studenþi de la Facultatea de
Agronomie, Întorsureanu Jeni
ºi Viorel Cosmin, au arãtat cum
norii influenþeazã întotdeauna
plantele. Mai exact lipsa norilor,
care conduce la instalarea secetei
ºi arºiþei. Caz în care culturile
agricole suferã ºi chiar mor dacã
nu sunt ajutate. „Condiþiile meteo-
rologice sunt cele mai importante
ºi singurul factor pe care fermie-
rii nu îl pot controla”, au conclu-
zionat aceºtia.

Prof. univ. dr. Gheorghe Ma-
nolea a vorbit apoi despre siste-
mele antigrindinã, dezvoltate
printr-un proiect de cercetare al
Centrului de Inovare ºi Transfer
Tehnologic în dezvoltarea siste-
mului antigrindinã din România,
departament în cadrul Universi-
tãþii din Craiova. „Încercãm sã
înfiinþãm un centru de comandã
antigrindinã ºi la Craiova. Va fi
amplasat lângã observatorul ra-
dar de lângã Hanul Doctorului ºi
va avea douã particularitãþi: sti-
mularea precipitaþiilor ºi utiliza-

rea aviaþiei”, a declarat acesta.
Lect. univ. dr. Nicolae Pome-

tescu, de la Facultatea de Fizi-
cã a Universitãþii din Craiova, le-
a prezentat meteorologilor mo-
dul cum interpreteazã fizicienii
formarea norilor ºi a recunos-
cut cã, în spatele tuturor previ-
ziunilor meteo, se aflã ºi multã
matematicã.

***
Cei care nu au o legãturã spe-

cialã cu meteorologia au fost
provocaþi la o incursiune extrem
de interesantã în universul nori-
lor. Aºa au putut afla de câte fe-
luri sunt norii, detalii de culise
despre cum reuºesc meteorolo-
gii sã le surprindã miºcãrile pe
cer, dar ºi sã vizioneze imagini
deosebite, spectaculoase, sur-
prinse din satelit sau de pe rada-
re: rãsãritul frumos al soarelui sau
o vijelie care s-a comportat ca
un… ciclon tropical din Pacific.
Acestea fiind câteva din lucruri-
le frumoase, speciale, de care se
bucurã numai meteorologii.
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Aceastã schemã de ajutor de stat
este implementatã de APIA, toate
documentele necesare accesãrii fi-
ind disponibile pe pagina de inter-
net www.apia.org, la link-ul: http://
www.apia.org.ro/ro/submasura-m-
8-1. Depunerea Cererii de Finanþa-
re se realizeazã pe suport de hârtie
la Centrul Judeþean Dolj al APIA.
Aceastã cerere va fi însoþitã de pro-
iectul tehnic de împãdurire. Prac-
tic, solicitantul sprijinului financiar
trebuie sã îndeplineascã condiþiile
prevãzute în schema de ajutor de
stat ºi detaliate în Ghidului Solici-
tantului. Alocarea bugetarã, stabili-
tã pentru sesiunea 01/2016, este de
50.000.000 euro. Valoarea maximã
a sprijinului public pentru un pro-
iect acordat în baza schemei de aju-
tor de stat, care înglobeazã toate
costurile standard aferente Primei
1, respectiv Primei 1 ºi Primei 2,
dupã caz, plãtite pe durata de apli-
care a contractului de finanþare, este
de 7.000.000 euro.
Cui se adreseazã programul

Sprijinul financiar pentru prima
împãdurire ºi crearea de suprafeþe
împãdurite se acordã deþinãtorilor
publici ºi privaþi de terenuri agri-
cole ºi neagricole ºi vizeazã plan-
taþiile forestiere realizate prin: a)
trupuri de pãdure pe terenurile
agricole ºi neagricole; b) perdele
forestiere de protecþie pe terenuri-
le agricole ºi neagricole.

În categoria deþinãtorilor publici
de teren agricol ºi neagricol sunt
incluse unitãþile administrativ-terito-
riale de nivel LAU 2 (comune, ora-
ºe, municipii) ºi alte persoane juri-
dice de drept public, precum ºi for-
mele asociative ale acestora.  În
categoria deþinãtorilor privaþi de te-
ren agricol ºi neagricol sunt incluse
persoanele fizice, persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individua-
le, întreprinderile familiale, societã-
þile comerciale, asociaþiile ºi funda-
þiile, alte persoane juridice de drept
privat, precum ºi formele asociati-
ve ale acestora.
Terenul sã fi fost declarat
la APIA, cu minimum
2 ani înainte

Criterii de eligibilitate sunt
clar stabilite. Suprafaþa terenu-
lui propus pentru împãdurire,
în cazul realizãrii de trupuri de
pãdure, trebuie sã fie de cel
puþin 1 ha, iar suprafaþa com-
pactã minimã împãduritã sã
fie de cel puþin 0,5 ha. În
cazul realizãrii de perdele fo-
restiere de protecþie suprafaþa
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Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agri-
culturã (APIA) reaminteºte cã doar pânã la
31 martie deþinãtorii de teren agricol ºi nea-
gricol pot accesa Schema de ajutor de stat
„Sprijin pentru prima împãdurire ºi crearea
de suprafeþe împãdurite”, în cadrul Mãsurii
8 „Investiþii în dezvoltarea zonelor împãdu-
rite ºi îmbunãtãþirea viabilitãþii pãdurilor”,

SubMãsura 8.1 „Împãduriri ºi crearea de su-
prafeþe împãdurite” din cadrul Programului
Naþional de Dezvoltare Ruralã – PNDR
2014 - 2020. Pânã ieri, la APIA Dolj au fost
depuse 12 cereri definitive în acest sens, cu
o valoare de aproximativ 15.000 de euro.
Suprafaþa ce va fi transformatã în pãduri va
depãºi 100 de hectare.

terenului propus pentru împãdurire
trebuie sã fie de cel puþin 0,5 ha, iar
suprafaþa compactã minimã împã-
duritã sã fie de cel puþin 0,1 ha. 2

Terenul agricol eligibil destinat
împãduririi trebuie sã fi fost decla-
rat la APIA în urmã cu cel puþin 2
ani, respectiv sã acopere minimum
douã campanii integrale de primire
a cererilor unice de platã pe supra-
faþã (C2014 ºi C2015), iar pentru

acest teren trebuie sã fi fost res-
pectate în aceastã perioadã stan-
dardele de ecocondiþionalitate re-
levante. Terenul neagricol reprezin-
tã o suprafaþã de teren inclusã în
blocurile fizice identificate în LPIS
care nu este utilizatã în scop agri-
col sau care are utilizare agricolã
ºi este încadratã în categoriile de
folosinþã teren arabil, pajiºti perma-
nente ºi culturi permanente, dar
pentru care nu a fost asigurat un
nivel minim de întreþinere prin res-
pectarea standardelor de ecocon-
diþionalitate relevante pe parcursul
ultimilor 2 ani, respectiv sã acope-
re minimum 2 campanii integrale
de primire a cererilor unice de pla-
tã pe suprafaþã (C2014 ºi C2016).

Cum se vor da banii
Sprijinul financiar se acordã ca

valoare fixã, reprezentatã de costu-
rile standard pentru împãdurirea de
terenuri agricole ºi neagricole, dupã
cum urmeazã: a) costuri pentru în-
fiinþarea plantaþiilor forestiere ºi
costuri cu elaborarea proiectului
tehnic de împãdurire, acordate sub
formã de primã, denumitã Prima 1.

b) costuri de întreþinere a plantaþiei
forestiere, costuri de îngrijire a plan-
taþiei forestiere, precum ºi costuri
pentru compensarea pierderilor de
venit agricol ca urmare a îm-
pãduririi acordate sub formã
de primã anualã, pentru o pe-
rioada de 12 ani, denumitã
Prima 2.

Numai beneficiarii, deþinã-
tori de terenuri agricole, în-
cadraþi în categoria fermieri-
lor activi la momentul depu-
nerii aplicaþiei, pot beneficia
de compensaþii pentru acope-
rirea pierderilor de venit agri-
col ca urmare a împãduririi
terenurilor, componentã a Pri-
mei 2. Beneficiarii care deþin
terenuri agricole ºi/sau neagricole

proprietate a statului ºi tere-
nuri agricole ºi/sau neagricole
proprietate a unitãþilor admi-
nistrativ-teritoriale (UAT) sau
asociaþiilor acestora beneficia-
zã numai de sprijinul acordat
în baza Primei 1.

Proiectul tehnic
de împãduriri, obligatoriu

Condiþii specifice schemei
presupun cã lucrãrile de îm-
pãdurire pânã la atingerea stã-
rii de masiv se executã în baza
unui proiect tehnic de împã-

duriri care respectã Normele tehni-
ce silvice nr. 1, în cazul realizãrii de
trupuri de pãdure, sau Normele teh-
nice silvice nr. 2, în cazul realizãrii
de perdele forestiere de protecþie,
elaborat de persoane fizice sau per-
soane juridice de specialitate atestate
de autoritatea naþionalã în domeniul
silviculturii pentru proiectarea ºi/sau
executarea lucrãrilor de îmbunãtã-
þiri funciare din domeniul silvic.

Formulele ºi schemele de îm-
pãdurire vor lua în considerare
numai speciile forestiere din listele
speciilor forestiere de arbori ºi ar-
buºti utilizate în lucrãrile de împã-
duriri prezentate în anexa nr. 2 din
Ordinul MADR nr.857/2016. Ma-
terialul forestier utilizat la lucrãrile
de împãdurire trebuie sã respecte
prevederile Legii nr. 107/2011 pri-
vind comercializarea materialelor
forestiere de reproducere, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioare.
Termen-limitã de creare
a plantaþiilor: doi ani!

Lucrãrile de înfiinþare a planta-
þiilor forestiere se vor realiza în

maximum 2 ani de la data semnãrii
contractului de finanþare. Lucrãrile
de îngrijire ale arboretelor efectua-
te dupã închiderea stãrii de masiv
se vor realiza avânduse în vedere
ca indicele de închidere a corona-
mentului sã nu scadã sub valoarea
de 0,7. Prima lucrare de îngrijire a
arboretelor se va realiza în anul 7
sau 8, iar a doua lucrare de îngrijire
a arboretelor se va realiza în anul
10 sau 11, conform proiectului teh-
nic de împãdurire.  Plantaþia fores-
tierã realizatã în baza schemei va fi
menþinutã pe suprafaþa care face
obiectul proiectului cel puþin pe pe-

rioada de implementare a contractu-
lui de finanþare, respectând condi-
þiile referitoare la realizarea lucrã-
rilor de împãdurire, întreþinere a
plantaþiilor ºi îngrijire a arboretelor
prevãzute în prezenta schemã. Se
va avea în vedere ca pe toatã pe-
rioada cuprinsã între data finalizã-
rii ultimei lucrãri de întreþinere a
plantaþiei ºi data finalizãrii con-
tractului de finanþare indicele de
închidere a coronamentului sã nu
scadã sub valoarea de 0,7.
122 de olicitãri la nivel naþional,
din care 12 la Dolj

În sprijinul potenþialilor benefi-
ciari, Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã a dezvoltat o apli-
caþie electronicã pentru depunerea
online a Cererii de Finanþare, care
poate fi accesatã din butonul dedi-
cat situat pe pagina de început a site-
ului APIA ºi este însoþitã de instruc-
þiuni de utilizare. Selecþia Cererilor
se efectueazã conform prevederi-
lor Regulamentului de organizare ºi
funcþionare al procesului de selec-
þie ºi al procesului de verificare a

contestaþiilor aprobat prin
Ordinul Ministrului Agricul-
turii ºi Dezvoltãrii Rurale nr.
362/2016, iar anunþarea re-
zultatelor selecþiei se va face
prin notificarea beneficiari-
lor de cãtre Centrele Jude-
þene APIA, ca urmare a pu-
blicãrii pe site-ul APIA a Ra-
portului de selecþie aprobat
de cãtre directorul general al
DGDR – AM PNDR. APIA
precizeazã cã, pânã la acest
moment, în cadrul sesiunii
1/2016 de depunere a cere-
rilor pentru accesarea sche-

mei de ajutor de stat „Sprijin pentru
prima împãdurire ºi crearea de su-
prafeþe împãdurite” pânã la aceastã
datã au fost depuse un 122 Solici-
tãri de eliberare a Notei de consta-
tare privind suprafeþele declarate ºi
înregistrate în sistemul IACS, afe-
rente unei suprafeþe totale de
1.190,4 ha.

La nivelul APIA Dolj, pânã ieri,
au fost primite 12 cereri de finan-
þare în acest scop. Suprafaþa tota-
lã ce va fi acoperitã cu puieþi va
depãºi 100 hectare. Valoarea totalã
a fondurilor accesate se va situa
în jurul a 15.000 de euro.
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Ion Prioteasa, preºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj, a  subliniat
faptul  cã  legislaþia în domeniu s-
a modificat iar Asociaþia de Dez-
voltare Intercomunitarã al cãrei
preºedinte este a devenit autorita-
tea tutelarã a Companiei de Apã
Oltenia. “Asta înseamnã cã împre-
unã cu directorul ADI, Consiliul
Judeþean Dolj ºi cu Primãria Cra-
iova, sã facem tot ce depinde de
noi pentru a pune în operã un lu-
cru absolut special. Vorbim prac-
tic despre un proiect european care
a început acum circa 10 ani de zile
sã fie conturat, respectiv „Master-
planul de apã ºi apã uzatã a ju-
deþului Dolj”, care a dus la adu-
cerea unei sume record pentru ju-
deþului Dolj, la vremea respective,
185 milioane de euro. Dupã acest
moment au mai existat alte etape.
S-au mai obþinut alte 19 milioane
de euro ºi alte 32 milioane de euro.
Adicã, au intrat foarte mulþi bani
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Investiþiile care au fost fãcute, dar ºi
cele care vor urma sã fie implementate,
în cadrul „Proiectului regional de dezvol-
tare a infrastructurii de apã ºi apã uzatã în
judeþul Dolj”, în perioada 2014-2020, au
fost, ieri, prezentate, la Consiliul Judeþean
Dolj, în prezenþa primarilor de comune ºi
municipii. Obiectivele principale ale se-
minarului au fost de informare ºi conºtien-
tizare a factorilor interesaþi de investiþii-
le fãcute în cadrul proiectului ºi de infor-

mare în legãturã cu aspectele tehnice, fi-
nanciare ºi instituþionale implicate în
implementare proiectului. Investiþiile
propuse în cadrul acestui proiect vor fi
finanþate din fonduri europene în cadrul
Programului Operaþional Infrastructura
Mare (POIM). Prin acest program se va
continua politica de regionalizare în sec-
torul de apã ºi apã uzatã, demaratã deja
prin programele anterioare, ISPA ºi POS
Mediu 2007-2013.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

în judeþul Dolj”, a spus ºeful ad-
ministraþiei Doljene. Alãturi de Ion
Prioteasa, a fost prezent ºi vice-
preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Cosmin Vasile.

„Un început cum nu am
mai avut vreodatã…”

ªeful administraþiei doljene a
marcat momentul la care se aflã
proiectul ºi a spus cã este un nou
început... Este vorba de 434 mili-
oane de euro ce vor urma sã fie
investiþi în infrastructurã. “Un în-
ceput cum nu am mai avut vreo-
datã pe vreun alt program. Practic
vorbim de alþi 434 de milioane de
euro care ar trebui sã intre în ju-
deþul Dolj pe apã ºi apã uzatã. Ini-
þial, am vorbit de mediul urban -
am vorbit de cele 3 municipii, 4
oraºe ºi… douã comune care erau
alãturate. Acum vorbim de  22 de
localitãþi din judeþul Dolj în care
cele 3 municipii ale judeþului : Cra-

iova, Bãileºti, Calafat, dar ºi despre
19 comune importante din judeþ,
care îºi vor rezolva problema de
apã ºi canalizare în cea mai mare
mãsurã, dacã nu în totalitate ºi în
felul acesta vom putea sã spunem
peste ani, cã acest masterplan adu-
ce în judeþul Dolj peste 650 de
milioane de euro”, susþine Ion
Prioteasa.

A contat relaþia constructivã
dintre Primãrie ºi CJ Dolj

Suma de bani care s-a investit
în lucrãrile de apã ºi canal vor atin-
ge un nivel istoric ºi anume, 650
de milioane de euro. Iar punctual
maxim îl atinge conducta de apã
Isvarna – Craiova.  „Adicã, cele
douã proiecte însumeazã 650 de
milioane de euro. Printr-o compa-

raþie, Podul de la Calafat, aceastã
investiþie a însemnat 256 de mili-
oane de euro… Pentru cã vorbim
de multe localitãþi, fiind ºi un pro-
iect divizat, câteodatã, nu îl mai
vedem în amploarea sa, dar vã
spunem cã nu vom mai avea oca-
zia sã accesãm o sumã atât de
mare, sã mai implementãm un pro-
iect de-o asemenea mãrime. A con-
tat foarte mult, aceastã relaþie foar-
te constructivã pe care o are Con-
siliul Judeþean Dolj cu Primãria
municipiului Craiova ºi cu toate
celelalte instituþii care ºi-au adus
contribuþia la implementarea aces-
tui proiect ºi superlativul acestei
investiþii va fi conducta de apã Is-
varna-Craiova. Apa adusã de la
Isvarna a schimbat într-un fel via-
þa locuitorilor din municipiul Cra-
iova. Avem acum aceastã posibili-
tate sã venim cu aceastã aducþiu-

ne de apã, cu peste 125 milioane
de euro, care vor fi puºi în opera
aici, cu toate localitãþile care vor fi
de-a lungul conductei, atât din ju-
deþul Gorj, cât ºi în judeþul Dolj ºi
de asemenea, pentru reabilitarea
conductei vechi. Vã spun sincer cã
nu ne vom opri de acum înainte,
vom vorbi despre fiecare localita-
te, ºi despre fiecare investiþie, pen-
tru cã este un fapt care se petrece
în judeþul Dolj. Se vor prezenta pe
fiecare localitate lucrãrile ce se vor
face ºi valoarea investiþiei. Aºtep-
tãm la licitaþii firme puternice care
sã poatã sã ducã la bun sfârºit lu-
crãrile pe care le liciteazã, pentru
cã de-a lungul timpului am mai
avut ºi sincope din acest punct de
vedere”, am mai precizat ºeful ad-
ministraþiei judeþene.

„Aplicaþia de finanþare presupune
studiul de fezabilitate”

Radu Pãunescu, directorul SC
FICHTNER ENVIROMENT, con-
sultantul proiectului, a subliniat
faptul cã scopul acestei întâlniri
este de a lansa aplicaþia de finanþa-
re care a fost elaborate de firma
pe care o reprezintã în perioada în
care a început acest contract.
“Aplicaþia de finanþare presupune,
bineînþeles, studiul de fezabilitate
ºi care consider cã este motorul
aplicaþiei de finanþare. Faptul cã

s-a ajuns la o investiþie de peste
450 milioane de euro, într-adevãr
este o performanþã extraordinarã
ºi sunt absolut convins cã vor fi ºi
implementate aceste proiecte, adi-
cã, nu vom rãmâne doar la opor-
tunitatea de accesare a acestor fon-
duri. Modul cum vor fi cheltuiþi
banii ºi cum va fi implementat fie-
care proiecte în parte, sigur, va
constitui o performanþã pentru a
putea duce la bun sfârºit totul. Într-
adevãr, Isvarna este o lucrare de
artã practic, este o aducþiune de apã
care strãbate douã judeþe ºi va ali-
menta cu apã toate localitãþile care
sunt de-a lungul acestei conduc-
te”, a subliniat Radu Pãunescu.

Isvarna-Craiova – lucrare
de dificultate maximã

Consultantul a mai spus cã Is-
varna-Craiova este o lucrare de
dificultate maximã, dar care va
rezolva problema apei potabile.
Tot ieri au fost prezentate inves-
tiþiile prinse pe lista de prioritãþi
din studiul de fezabilitate. “În pri-
mul rând trebuie urmãrite crite-
riile ºi modalitãþile de selecþie care
stau la baza Programului Operaþi-
onal de Infrastructurã Mare. Îna-
inte de toate am avut în vedere
parcul de conformar, pentru asta
am plecat la investiþiile anterioa-
re, precedente ºi am continuat
pentru a ajunge într-o zonã de
conformare ºi pot sã spun cã mu-
nicipiul Craiova va fi format
100%. Este vorba de o investiþie
de aproape 250 milioane de euro,
ceea ce este de asemenea o per-
formanþã notabilã. Iar modul în
care a fost alcãtuit proiectul, lista
de investiþii prioritare ºi cum au
fost justificate ºi conexate ºi co-
roborate, tot ceea ce a însemnat
investiþii, pe ISPA, pe POS, a tre-
buit sã fie cumva cireaºa de pe
tort.  Am avut o colaborare foar-
te bunã cu operatorul care ne-a
pus la dispoziþie tot ceea ce aveam
nevoie, pentru a scuti la maxim
timpul ºi nu în ultimul rând, cola-
borarea cu Consiliul Judeþean”, a
subliniat Radu Pãunescu.

La seminar au mai fost prezenþi: Costel Mitriþã, directorul CAO; Marin
Tãlãu, directorul ABA Jiu; Irina Stoenicã, director executiv, ADI Oltenia;
Ludmila Prunariu, directorul DSP, precum ºi reprezentanþii Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului Craiova. S-a discutat totodatã ºi despre co-finan-
þarea proiectului, fiind vorba de o reducere de la 2% la 1,84%, dar o
sumã destul de mare pentru multe comune care au bugete foarte mici.
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Searã concertisticã, pe acorduri
romantice ºi sud-americane
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Sâmbãtã, 25 martie, la ora 20.30,
toatã omenirea va sãrbãtori în mod
simbolic Ora Pãmântului (Earth
Hour), un eveniment organizat cu
scopul conºtientizãrii globale despre
impactul negativ asupra mediului în-
conjurãtor cauzat de consumul exa-
gerat de resurse energetice. Ora
Pãmântului va fi marcatã ºi la Sec-
þia de ªtiinþele Naturii a Muzeului
Olteniei, prin activitatea didacticã
„Pãmântul, planeta cu viaþã a
Sistemului Solar”, desfãºuratã în
colaborare cu Colegiul Tehnic
„Costin D. Neniþescu”. Aceasta
continuã seria manifestãrilor înscri-
se în cadrul proiectului cultural-
educativ „Muzeul – o ºcoalã alt-
fel” ºi are loc astãzi, începând cu
ora 11.30, sub coordonarea muzeo-
graf dr. Olivia Cioboiu.

«Activitatea cultural-educativã
complexã se adreseazã
elevilor de liceu ºi pro-
pune un dialog interactiv.
Ne vom axa pe realiza-
rea unui itinerariu în ex-
poziþia „Universul ºi Sis-
temul nostru Solar”, în
care un loc aparte este
rezervat planetei Pãmânt
ºi satelitului sãu natural
Luna (evoluþia Pãmântu-
lui, miºcãrile de rotaþie ºi
revoluþie, structura inter-
nã, tectonica plãcilor, ca-
racteristici ºi explorarea
satelitului natural). De

„Stagiunea Prieteniei” / „Fri-
endship Season – it never gets old!”
aduce ºi ritmuri sud-americane în
sala de concerte a Filarmonicii „Ol-
tenia”! „Un repertoriu irezistibil de
antrenant ºi o lucrare prin excelen-
þã romanticã, semnatã de Robert
Schumann, este interpretat de sim-
fonicul craiovean, sub bagheta diri-
joralã a tânãrului Victor Hugo Toro.
La pian, Dana Radu, deþinãtoarea
Premiului Criticii Muzicale pentru
cel mai bun pianist acompaniator”,
anunþã reprezentanþii instituþiei.

Concertul de astã-searã, ora
19.00, al Filarmonicii craiovene
are doi invitaþi din America de Sud:
dirijorul Victor Hugo Toro (Chi-
le) ºi pianista Dana Radu, nãscutã
în România, iar în prezent stabilitã
în Brazilia.

Victor Hugo Toro a desfãºurat o
importantã activitate artisticã în frun-
tea unor orchestre de tineret din
Chile. De asemenea, s-a afirmat ºi
în calitate de compozitor, lucrãrile
sale fiind interpretate de diverse an-
sambluri simfonice ºi grupuri came-
rale. Numele sãu se regãseºte prin-
tre cei „100 de Lideri Tineri” de-
semnaþi de jurnalul „El Mercurio”,
iar municipalitatea din Sao Paulo l-a
premiat pentru contribuþia deose-
bitã adusã la dezvoltarea vieþii mu-
zicale a oraºului ºi pentru rezulta-
tele obþinute în domeniul cooperãrii

Astãzi, începând cu
ora 10:00, la  Liceul de
Arte „Marin  Sorescu”
din Craiovava avea  loc
cea de-a  XXII-a ediþie
a Festivalului-concurs
„Fete de la francopho-
nie”, destinat elevilor
din clasele  I-XII.
„Scopul principal este
stimularea participãrii
elevilor  ºi cadrelor di-
dactice la activitãþi
cultural artistice extra-
curriculare în vederea
învãþãrii  ºi promovãrii  limbii franceze ºi cunoaºterii culturii ºi
civilizaþiei franceze. Obiectivele sunt pe mãsurã:  promovarea
valorilor culturale francofone, dezvoltarea  capacitãþii  de ex-
primare în limba francezã, dezvoltarea  spiritului  competitiv
în activitãþi extracurriculare”, a precizat prof. Adriana  Sãl-
ceanu, inspector de Limba francezã în cadrul Inspectoratului
ªcolar  Judeþean Dolj. Un  profesor nu  poate coordona elevi
înscriºi  decât la maximum patru secþiuni  ºi nu  mai  mult de
opt  copii (doi  elevi pe secþiune, respectiv ºase  la creaþie
plasticã-desen).  Categoriile sunt:  creaþie literarã  (poezie ºi
prozã), cu lucrãri  în limba  francezã, participanþii fiind din
gimnaziu ºi liceu;  interpretare vocalã (gimnaziu  ºi liceu); cre-
aþie  plasticã (clasele  I-XII).

asemenea, vor avea loc videoproiec-
þii realizate de elevii claselor a IX-a –
a XI-a de la Colegiul Tehnic „Costin
D. Neniþescu”, cu teme privind ori-
ginalitatea Pãmântului în Sistemul
Solar ºi folosirea surselor alternati-
ve de energie electricã, care au un
impact scãzut asupra mediului, în-
drumaþi de profesorii de specialita-
te Claudia Grigorescu ºi Luminiþa
Radu Militaru. Totodatã, liceeni vor
viziona documentarul intitulat „Pla-
netele”, în cadrul  Planetariului»,
menþioneazã reprezentanþii Secþiei
de ªtiinþele Naturii, într-un comu-
nicat de presã.

Ora Pãmântului se sãrbãtoreº-
te în România din anul 2009, iar la
nivel internaþional, din anul 2007,
când World Wide Fund for Nature
(WWF)  Australia a organizat pri-
ma ediþie a acestui eveniment. Se

întâmpla pe 31 martie 2007, la Syd-
ney, când 2 milioane de case ºi se-
dii de companii australiene au stins
luminile timp de o orã. La 10 ani,
cea mai mare miºcare de mediu din
istorie este gata sã uneascã din nou
milioane de oameni din întreaga
lume, pe 25 martie a.c. Interva-
lul orar rãmâne acelaºi, 20.30-

21.30, timp în care oa-
meni ºi construcþii em-
blematice vor stinge lu-
mina, gest-simbol în lup-
ta împotriva schimbãri-
lor climatice. România se
va alãtura, astfel, altor
peste 7.000 de oraºe din
mai mult de 160 de þãri,
pentru a arãta cã doreºte
mai multã determinare ºi
acþiuni concrete din par-
tea decidenþilor în privin-
þa problemelor din ce în
ce mai acute de mediu.

MAGDA BRATU

interculturale Chile – Brazilia.
Pianista Dana Radu a început

studiul muzicii în oraºul natal, Plo-
ieºti, continuându-ºi pregãtirea de
specialitate la Universitatea Naþio-
nalã de Muzicã din Bucureºti, sub
îndrumarea profesorilor Viniciu
Moroianu, Octavian Rãdoi ºi Viori-
ca Rãdoi. Laureatã a mai multor
competiþii din România (Concursul
Internaþional de la Bucureºti – sec-
þiunile duo ºi solo pian, Concursul
Naþional de Interpretare a Muzicii
Româneºti), la Concursul „Mihail
Jora” a obþinut Premiul „Olga
Szel” ºi Premiul „Ludmila Popiº-
teanu” pentru interpretarea unei
lucrãri solistice. De asemenea, este
deþinãtoarea Premiului Criticii Mu-

zicale pentru cel mai bun pianist
acompaniator. În prezent îºi desfã-
ºoarã activitatea ca pianist corepe-
titor în cadrul Fundaþiei Orchestrei
Simfonice de Stat din Sao Paulo.

În programul concertistic al serii
se regãsesc Uvertura „Zampa” de
Ferdinand Herold; Concertul în La
minor pentru pian ºi orchestrã, op.
54 de Robert Schumann; 3 aires chi-
lenos de Enrique Soro; Danzon no. 2
de Arturo Marquez; Rio Sao Fran-
cisco de Joao Guilherme Ripper; Suita
de balet „Estancias” de Alberto Gi-
nastera. Biletele pot fi cumpãrate de
la Agenþia Filarmonicii „Oltenia”, la
preþurile de 30 lei; 20 lei (pensionari),
15 lei (elevi, studenþi).

MAGDA BRATU

Festival-concurs în limba
francezã pentru elevi

Grupaj realizat de CRISTI PÃTRU

S-a  finalizat prima
etapã de  înscriere în
clasa  pregãtitoare a
copiilor ai cãror pãrinþi
au fãcut cerere  în acest
sens. Dupã suplimenta-
re  de  locuri ºi clase,
s-a centralizat statistica,
dupã ce au fost evalua-
te ºi solicitãrile care þi-
neau de înscrierea într-
o altã  ºcoalã în afara
celei de  circumscrip-
þie.  Astfel, 34 de  co-
pii au fost respinºi, cei mai  mulþi de la  Colegiul  Naþional Peda-
gogic „ªtefan  Velovan” (31).  În urma primei etape, s-au ocupat
4.617 locuri, rãmânând  941. Cele mai  multe au rãmas la ªcoala
Gimnazialã „Mihai  Eminescu” Craiova (39), ªcoala Gimnazialã
din Filiaºi (37),  ªcoala Gimnazialã „ Lascãr Catargiu”  din Cra-
iova (28), ªcoala Gimnazialã „Anton Pann” din Craiova, împre-
unã ºi cu structura de la  Mofleni (49), Liceul  Teoretic „Mihai
Viteazul”  din Bãileºti  (17) etc.

Peste 30 de  elevi respinºi
în prima etapã de  înscriere
în clasa  pregãtitoare

În cadrul  Parteneria-
tul Educaþional  Interju-
deþean „Bune practici
pentru dezvoltarea dura-
bilã  în  educaþia nonfor-
malã”, în  Craiova  se
desfãºoarã, în  perioada
24-26 martie, întâlnirea
cu tema „Modelând ca-
ractere, formezi  com-
petenþe!”. Parteneri sunt
Ministerul  Educaþiei
Naþionale, Clubul  Copii-
lor   „Victoria”, Clubul
Copiilor „Sighiºoara” ºi
Palatul  Copiilor din Craiova (instituþie  care va fi gazdã a  eveni-
mentului). Lor li se  alãturã Liceul  „Matei  Basarab”  din Craio-
va, Clubul  Copiilor din  Hunedoara ºi Academia de  Studii Eco-
nomice din  Bucureºti.

Modelând caractere,
formezi  competenþe!
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Rex Tillerson, secretarul ame-
rican de Stat, a declarat cã zeci de
lideri ai reþelei teroriste Stat Isla-
mic (SI) au fost uciºi în urma rai-
durilor aeriene ale coaliþiei interna-
þionale coordonate de SUA, astfel
cã eliminarea lui Abu Bakr al-Bag-
hdadi, ºeful SI, este “doar o ches-
tiune de timp”. Miniºtrii ºi alþi re-
prezentanþi diplomatici ai statelor
care fac parte din coaliþia interna-
þionlã care luptã împotriva reþelei

Explozii în lanþ la un depozit

de muniþii din nord-estul

Ucrainei
O deflagraþie, urmatã de

un incendiu ºi alte explozii,
s-a produs ieri dimineaþã la
un depozit de muniþii din
apropierea oraºului Balakle-
ya din nord-estul Ucrainei.
Autoritãþile au luat decizia
de a evacua peste 20.000 de
persoane din zonã, oficialii
ucraineni suspectând cã
incidentul a fost cauzat de
un act de sabotaj. Depozitul
de muniþii era folosit pentru
a aproviziona unitãþile
militare din zona de conflict.
Baza de la Balakleya, în
apropiere de Harkov, se aflã
la aproximativ 100 de
kilometri de zona de conflict
unde se confruntã forþele
guvernamentale ºi separatiº-
tii prorusi.  ªtire Postul de
televiziune 24 TV a relatat cã
o puternicã explozie s-a
produs la baza militarã
Balakleya, cel mai mare
depozit de muniþii din
Ucraina. Agenþia de ºitri
UNN a informat cã inciden-
tul s-a produs în jurul orei 3
dimineaþa. Un grup de
oficiali din cadrul Ministeru-
lui Apãrãrii de la Kiev s-a
deplasat zonã.

Bãrbat care a încercat

sã loveascã pietoni

cu o maºinã, reþinut în Belgia
Autoritãþile belgiene au

reþinut, ieri, un bãrbat care
a încercat sã loveascã un
grup de pietoni cu maºina,
în oraºul Anvers, în ceea ce
pare a fi o tentativã de
atentat. O maºinã înmatri-
culatã în Franþa a fost
blocatã de autoritãþi în timp
ce ºoferul încerca sã pãtrun-
dã într-o zonã comercialã
pietonalã. Incidentul a avut
loc în zona Kaaien din
Anvers. Conform unor surse
citate de presa belgianã, în
maºinã au fost gãsite arme
ºi substanþe ilegale.

400.000 de persoane sunt

“blocate” de SI în zona veche

a oraºului irakian Mosul
Aproximativ 400.000 de

persoane sunt “blocate” în
zona veche a oraºului ira-
kian Mosul de teroriºtii Stat
Islamic (SI), a indicat, ieri,
un reprezentant din Irak al
Înaltului Comsiariat pentru
Refugiaþi al ONU, citat de
Le Figaro online. Aproxima-
tiv 600.000 de persoane se
aflã în zone care nu au fost
încã recucerite de forþele
irakiene, în vestul oraºului
Mosul, dintre care 400.000
în zona veche, a explicat
prin telefon Bruno Geddo,
din Irak, presei de la Geneva.

Shinzo Abe, premierul Japoniei, este
acuzat cã el ºi soþia sa ar fi oferit o do-
naþie pentru construcþia unei ºcoli ultra-
naþionaliste. Yasunori Kagoike, preºedin-
tele grupului educativ Moritomo Gaku-
en, a depus mãrturie în faþa Parlamentu-
lui susþinând cã Akie Abe, soþia premie-
rului, i-ar fi oferit un plic în care se aflau
aproximativ un milioni de yeni (peste
8.200 de euro), spunându-i cã sunt din
partea lui Shinzo Abe. Guvernul a negat
aceste acuzaþii. Yasunori Kagoike, pre-
ºedintele grupului Moritomo Gakuen ºi
administrator al unei grãdiniþe, a adãugat
de asemenea cã cel mai probabil fapta
premierului a fost influenþatã politic ºi
aceasta asigura o reducere în privinþa
achiziþionãrii unui teren public din Osa-
ka, propus pentru construirea noii ºcoli

Reþeaua teroristã Stat Islamic a
revendicat ieri atacul care a avut loc,
miercuri, în apropierea clãdirii Par-
lamentului britanic din Londra, po-
trivit agenþiei de ºtiri Amaq. Mark
Rowley, ofiþer pentru combaterea
terorismului în cadrul Scotland Yard,
a revizuit  numãrul celor decedaþi:
atacatorul, poliþistul Keith Palmer,
care a fost înjunghiat, o femeie în
jur de 40 de ani ºi un bãrbat de apro-
ximativ 50 de ani. Bilanþul victimelor
anunþat anterior era de cinci morþi,
inclusiv atacatorul, ºi 40 de rãniþi.El
a mai spus cã 29 de persoane sunt
spitalizate, dintre care 7 se aflã în
stare criticã. Autorul atacului, inspi-
rat probabil din terorismul internaþi-
onal, a fost împuºcat mortal de for-
þele de ordine dupã ce a lovit cu ma-
ºina un grup de trecãtori, pe Podul
Westminster din Londra, ºi a înjun-
ghiat mortal, la intrarea în curtea
Parlamentului, un agent de poliþie, identificat
drept Keith Palmer, în vârstã de 48 de ani. The-
resa May, premierul britanic, a declarat cã Marea
Britanie nu va ceda în faþa terorii, dupã atacul
terorist comis în centrul Londrei. Conform
Theresei May, atacul a fost unul asupra oame-
nilor liberi din întreaga lume. Totodatã aceasta
a mulþumit aliaþilor statului britanic din întreaga
lume pentru susþinerea acordatã, inclusiv pre-
ºedintelui Donald Trump. “Nu ne este teamã”,
a declarat premierul britanic, în timpul unui dis-
curs care a avut loc în Camera Comunelor. Ea

Organizaþia Stat Islamic a revendicatOrganizaþia Stat Islamic a revendicatOrganizaþia Stat Islamic a revendicatOrganizaþia Stat Islamic a revendicatOrganizaþia Stat Islamic a revendicat
atentatul care a avut loc la Londraatentatul care a avut loc la Londraatentatul care a avut loc la Londraatentatul care a avut loc la Londraatentatul care a avut loc la Londra

a adãugat cã atacul a fost “un act de terorism
ce a încercat sã reducã la tãcere democraþia”.
May a afirmat cã a dorit sã transmitã un “me-
saj simplu, cã nu ne este teamã ºi nu vom re-
nunþa la decizia noastrã în faþa terorismului”.
Theresa May a anunþat cã atacatorul “era nãs-
cut în Marea Britanie ºi în urmã cu câþiva ani
fusese anchetat de MI5 cu privire la preocu-
pãri legate de extremism violent”, se presupu-
ne cã acesta a fost inspirat de terorismul isla-
mist. El ar fi acþionat de unul singur ºi nu exis-
tã niciun motiv de a crede cã mai plãnuise ºi

alte atacuri. May a mai spus cã aces-
ta “nu reflecta profilul actual al unei
persoane suspectate de serviciul
secret de informaþii”, ci era mai de-
grabã o persoanã “de micã însem-
nãtate”. Potrivit lui May, printre cei
rãniþi se aflã 12 britanici, trei fran-
cezi, doi români, patru sud-coreeni,
doi greci, un german, un polonez,
un irlandez, un chinez, un italian ºi
un american. Trei agenþi de poliþie
au fost de asemenea rãniþi, doi din-
tre aceºtia afându-se într-o stare
gravã. Theresa May, premierul bri-
tanic, a declarat în urma atacului de
la Londra cã serviciile ºi agenþiile de
informaþii ºi securitate au neutrali-
zat din iunie 2013 ºi pânã în prezent
13 comploturi ale unor atacuri tero-
riste, în Marea Britanie, informeazã
The Guardian. “În urma unui bilanþ
din 2015 al Guvernului britanic pri-
vind Strategia de Apãrare ºi Securi-

tate, am protejat bugetul poliþiei pentru lupta
împotriva terorismului ºi ne-am angajat în creº-
terea cheltuielilor transguvernamentale cu 30%
exprimate în termeni reali”, a afirmat premierul
britanic. “În urmãtorii cinci ani vom investi peste
2,5 miliarde de lire în construirea reþelei noas-
tre globale de securitate ºi informaþii, angajând
suplimentar peste 1.900 de persoane pentru
MI5, MI6 ºi GCHQ ºi dublând experþii noºtri
în lupta contra terorismului, ce colaboreazã cu
state importante din Europa, Orientul Mijlociu,
Africa ºi Asia”, a adãugat aceasta.

Rex Tillerson: Eliminarea liderul reþelei teroriste
Stat Islamic, doar o chestiune de timp

Stat Islamic au participat la Wa-
shington la o reuniune care a avut
drept scop sã evalueze rezultatele
de pânã acum ale campaniei anti-
teroriste. În comunicatul final, re-
prezentanþii membrilor coaliþiei ºi-
au reiterat determinarea fermã de
“a elimina acestã ameninþare glo-
balã”. ªeful diplomaþiei america-
ne a declarat cã distrugerea reþe-
lei Stat Islamic rãmâne obiectivul
principal al Statelor Unite în re-

giunea Orientului Mijlociu ºi a
cerut membrilor coaliþiei sã-ºi
sporeascã contribuþiile militare ºi
financiare la acest efort. “Cer tu-
turor þãrilor sã analizeze cum ar
putea sprijini mai bine eforturile
de stabilizare, în special în ceea
ce priveºte prin contribuirea cu
resurse financiare ºi militare”, a
afirmat Tillerson. Oficialul ameri-
can a anunþat ºi cã Statele Unite
vor lucra pentru stabilirea de “zone

de stabilitate” pentru a permite re-
fugiaþilor sã se întoarcã la casele
lor. Coaliþia a efectuat peste 19.000
de raiduri aeriene vizând Stat Isla-
mic, eliminând peste 180 de lideri
ai reþelei, inclusiv aproape toþi ad-
juncþii lui Abu Bakr al-Baghdadi,
potrivit oficialilor din cadrul coali-
þiei. “Este doar o chestiune de timp
pânã când Baghdadi va avea ace-
eaºi soartã”, a subliniat secretarul
american de Stat.

Shinzo Abe, premierul Japoniei, acuzat cã ar
fi finanþat construcþia unei ºcoli ultranaþionaliste

ultranaþionaliste. Scandalul, care a con-
dus deja la scãderea popularitãþii Guver-
nului lui Shinzo Abe, a fost început dupã
dezvãluirile lui Moritomo Gakuen cum cã
ar fi dobândit terenul unde urma sã se
contruiascã ºcoala la doar o ºeptime din
valoarea estimatã. Abe neagã cã ar avea
vreo legãturã cu înþelegerea legatã de te-
renul achiziþionat, declarând cã va demi-
siona dacã va fi demonstrat cã a fost
personal implicat. Akie Abe a fost menþi-
onatã ca fiind patron onorific al viitoarei
ºcoli ultranaþionaliste, dar numele sãu a
fost retras dupã izbucnirea controversei.
Kagoike susþine cã a primit plicul oferit
de Akie Abe dupã ce aceasta a þinut un
discurs la grãdiniþa pe care o administra,
în septembrie 2015. Nimeni altcineva nu
ar mai fi fost martor la acest incident.
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Anunþul tãu!
Consiliul local al comunei Ciu-

percenii Noi, judeþul Dolj, organizea-
zã concurs pentru ocuparea functiei
de inspector, clasaI, grad profesional
debutant, pe duratã nedeterminatã,
Compartiment taxe ºi impozite. Con-
curentii trebuie sã îndeplineascã
cumulativ  urmãtoarele condiþii pre-
vãzute iîn legea 188/1999 la art. 54: -
Studii universitare de licenþã, absol-
vite cu diplomã, respectiv studii su-
perioare de lungã duratã, absolvite cu
diplomã de licenþã  sau echivalentã.
Concursul se organizeazã la sediul
Primãriei Ciupercenii Noi, judeþul Dolj,
strada Dunãrii, nr. 2, în data de  26
aprilie 2017, ora 11,00, proba scrisã ºi
în data de  28 aprilie 2017,  ora 11,00
interviul. Dosarele de înscriere la con-
curs se vor depune la sediul primã-
riei  în maxim 20 zile de la publicarea
ºi trebuie sã conþinã documentele,
prevãzute în HG  nr. 611/2008. Condi-
þiile de participare la concurs, biblio-
grafia stabilitã ºi alte relaþii suplimen-
tare se pot obþine la sediul primãriei
sau la tel. 0251321002.

Primãria Comunei Pieleºti, jude-
þul Dolj, anunþã scoaterea la concurs
în data de 25.04.2017 a postului va-
cant de inspector, clasa I, grad pro-
fesional debutant în cadrul Compar-
timentului de Asistenþã Socialã al Pri-
mãriei Comunei Pieleºti. Condiþii de
participare la concurs: condiþiile pre-
vãzute de art. 9 lit. a din Legea nr.188/
1999 R respectiv- studii universitare
de licenþã absolvite cu diplomã, res-
pectiv studii superioare de lungã
duratã, absolvite cu diplomã de li-
cenþã sau echivalentã în domeniul
ªtiinþe Sociale. Probele vor fi susþi-
nute la sediul Primãriei Comunei Pie-
leºti, strada Gheorghiþã Geolgãu nr.
188, judeþul Dolj. Dosarele de con-
curs se pot depune în termen de 20
de zile de la data publicãrii anunþu-
lui în Monitorul Oficial Partea a- III-a.

CONVOCATOR

Intrunit în ºedinþa din data de 21.03.2017, Consiliul de Administraþie al  societãþii MAT SA, cu sediul în Craiova, B-dul  Decebal
nr. 111, Jud. Dolj, înregistratã la ORC Dolj sub nr. J16/26/1991, având CIF: RO 2315722,

In temeiul prevederilor: Legii nr. 31/1990 modificatã ºi republicatã, ale Legii 297/2004, ale Regulamentului CNVM/ASF nr. 1/2006,
Regulamentului CNVM/ASF nr. 6/2009, Regulamentului CNVM /ASF nr. 13/2014 ºi Actului Constitutiv,

CONVOACÃ

Pentru data de 26.04.2017 orele 1000, Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor la sediul societãþii din b-dul Decebal nr. 111.

La Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor sunt îndreptãþiþi sã participe ºi sã voteze toþi acþionarii înregistraþi în Registrul
Acþionarilor la sfarsitul zilei de 13.04.2017, consideratã ca datã de referinþã.

In situatia neîndeplinirii condiþiilor legale ºi statutare de cvorum în data de 26.04.2017, urmãtoarea Adunarea Generalã este
convocatã pentru data de 27.04.2017 în acelaºi loc de desfãºurare, la aceeaºi orã ºi cu aceeaºi ordine de zi.

Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor va avea urmãtoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea ºi aprobarea Situaþiilor financiare ale anului 2016, pe baza Raportului Consiliului de Administraþie ºi a Raportului
Auditorului Financiar.

2. Aprobarea descãrcãrii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfãºuratã în exerciþiul financiar al anului 2016.

3. Prezentarea ºi aprobarea Bugetului de Venituri ºi Cheltuieli pentru anul 2017.
4. Aprobarea datei de 15.05.2017 ca datã de înregistrare pentru identificarea acþionarilor asupra cãrora se rãsfrâng efectele

hotãrârii AGOA, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaþa de capital, precum ºi aprobarea datei de 12.05.2017
ca datã “ex-date” conform art. 2 litera f1 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, astfel cum a fost introdus prin Regulamentul ASF nr.
13/2014

5. Imputernicirea doamnei Degeratu Eftimia, consilier juridic, cu posibilitate de substituire, pentru a efectua demersurile legale
privind publicarea Hotãrârii AGOA în Monitorul Oficial al Romãniei, partea a IV-a.

Capitalul social al societãþii MAT SA Craiova este format din 7.874.913 acþiuni nominative, cu valoare nominala de 2,50 lei/
actiune, fiecare acþiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunãrii Generale Ordinare a Acþionarior.

In conformitate cu prevederile Art. 243 alin. (6) din Legea 297/2004, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Reprezentarea acþionarilor în adunarea generalã a acþionarilor în cazul societãþilor ale cãror acþiuni sunt admise la tranzacþionare

se poate face ºi prin alte persoane decât acþionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.
Împuternicirea specialã poate fi acordatã oricãrei persoane pentru reprezentare într-o singurã adunare generalã ºi conþine instruc-

þiuni specifice de vot din partea acþionarului emitent.
Acþionarul poate acorda o împuternicire valabilã pentru o perioadã care nu va depãºi 3 ani, permiþând reprezentantului sãu a vota

în toate aspectele aflate în dezbaterea adunãrilor generale ale acþionarilor a uneia sau mai multor societãþi identificate în împuterni-
cire, inclusiv în ceea ce priveºte acte de dispoziþie, cu condiþia ca împuternicirea sã fie acordatã de cãtre acþionar, în calitate de client,
unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14, sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generalã sau în termenul prevãzut
de actul constitutiv al societãþii, în copie, cuprinzând menþiunea conformitãþii cu originalul sub semnãtura reprezentantului. Copii
certificate ale împuternicirilor sunt reþinute de societate, fãcându-se menþiune despre aceasta în procesul-verbal al adunãrii generale.

Pentru votul prin reprezentare, formularele de imputernicire specialã vor fi puse la dispoziþia acþionarilor de cãtre societate la
sediul societãþii ºi pe pagina de internet a acesteia www.matcraiova.ro, secþiunea „Relaþii cu investitorii” începând cu data de
24.03.2017.

Acþionarii înregistraþi la data de referinþã au posibilitatea de a vota prin corespondenþã, înainte de AGOA, prin utilizarea formu-
larului de vot prin corespondenþã pus la dispoziþie incepand cu data de 24.03.2017 pe pagina web a societãþii la adresa www.matcra-
iova.ro, secþiunea „Relaþii cu investitorii”. Formularele de vot prin corespondenþã vor trebui sã parvinã în original, prin poºtã sau
prin servicii de curierat, la secretariatul Societãþii, cu cel puþin 48 de ore înainte de AGOA.

Imputernicirile speciale sau formularele de vot prin corespondenþã completate ºi semnate, vor fi însoþite de o copie a actului de
identitate a acþionarului persoanã fizicã, respectiv, pentru persoanele juridice, de Certificat Constatator emis de ORC, si o copie a
actului de identitate a reprezentantului legal.

Acþionarii reprezentând, individual sau împreunã, cel puþin 5% din capitalul social, au dreptul, în termen de 15 zile de la publicarea
prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa solicite în scris introducerea de puncte pe ordinea de zi a
adunãrii generale, cu condiþia ca fiecare punct sã fie însoþit de o justificare, sau de un proiect de hotãrâre propus spre adoptare de
adunarea generalã, precum ºi de a prezenta în scris proiecte de hotãrâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a adunãrii generale.
Fiecare acþionar are dreptul sã adreseze întrebãri în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, cu minim 5 zile înainte de
desfãºurarea AGOA. Societatea poate rãspunde inclusiv prin postarea rãspunsului pe website-ul acesteia, la secþiunea „Relaþii cu
investitorii”.

Acþionarii menþionaþi în alineatele precedente au obligaþia sã trimitã materialele/ întrebãrile în scris, în plicuri închise, însoþite de
copii certificate ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în
cazul persoanelor juridice, precum ºi copia actului care dovedeºte calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societãþii, cu
menþiunea scrisã clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALÃ ORDINARÃ A ACÞIONARILOR din data de 26/27.04.2017.

Materialele aferente Ordinii de zi  pot fi consultate sau procurate de catre acþionari contra cost, de la sediul societatii din
Craiova, B-dul Decebal nr. 111, sau de pe site-ul societãþii : www.matcraiova.ro, secþiunea „Relaþii cu investitorii”, dupã cum
urmeazã:

- Raportul Consiliului de Administraþie ºi Situaþiile financiare ale anului 2016, de la data publicãrii Raportului curent privind
convocarea adunãrii, respectiv: 21.03.2017;

- restul materialelor aferente ordinii de zi, inclusiv formularul de vot prin corespondenþã, formularul de împuternicire specialã
ºi proiectele de hotãrâri AGOA, vor fi puse la dispoziþia acþionarilor începând cu data de 24.03.2017. 

Informaþii suplimentare se pot obþine de la sediul societãþii MAT S.A. Craiova, cu sediul in Craiova, B-dul Decebal, nr. 111, Jud.
Dolj, tel.:0251 439 234, fax:0251 439 634.

Prezentul Convocator conþine 6.006 caractere fãrã spaþii si 6.999 caractere cu spaþii.

Preºedintele Consiliului de Administraþie
Ing. Dinu Danel
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Anunþul tãu!
CMR Oltenia organizeazã con-

curs în data de 10.04.2017, la ora
10.00, pentru ocuparea unui post
de meteorolog previzionist stagiar
la Serviciul Regional de Prognozã
a Vremii Craiova. Condiþii minime
de ocupare: studii superioare cu li-
cenþã în matematicã sau fizicã, de
lungã duratã sau de scurtã duratã
(sistem Bologna) ºi master, uºurin-
þã în lucrul cu calculatorul. Temati-
ca: Meteorologie generalã. Biblio-
grafie: Meteorologie generalã:
N.Stoica, N.Cristea; Elemente de me-
teorologie dinamicã: N.Beºleagã;
Fizica atmosferei, vremea ºi clima:
Sabina ªtefan. Relaþii la telefon:
0251.411.711, persoanã de contact:
Mitran Rodica-B.R.U.

PRIMÃRIA Comunei Braloºtiþa,
cu sediul în localitatea Braloºtiþa,
str.Stadionului, nr.1, judeþul Dolj, or-
ganizeazã concurs, conform Legii
nr.188/1999, pentru ocuparea func-
þiei publice vacante de: Inspector, cla-
sa I, grad profesional debutant, din
cadrul Compartimentului Contabili-
tate -1 post. Concursul se va desfã-
ºura astfel: -proba scrisã în data de
25.04.2017, ora 10.00; -proba interviu
în data de 26.04.2017, ora 10.00. Pen-
tru participarea la concurs candida-
þii trebuie sã îndeplineascã urmã-
toarele condiþii: -studii: studii uni-
versitare de licenþã absolvite cu di-
plomã, respectiv studii superioare
de lungã duratã absolvite cu diplo-
mã de licenþã sau echivalentã în do-
meniul ºtiinþelor economice. Can-
didaþii vor depune dosarele de par-
ticipare la concurs în termen de 20
zile de la publicarea anunþului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Primãriei Braloºtiþa. Relaþii
suplimentare la sediul Primãriei Bra-
loºtiþa, telefon: 0251.450.704.

ANUNÞ

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs
pentru ocuparea pe duratã nedeterminatã a urmãtoarelor posturi contractuale de execuþie
vacante din cadrul Direcþiei Baze Sportive ºi Agrement Craiova, din aparatul de specialitate al
primarului municipiului Craiova:

1. casier, studii medii - un post:
- studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat;
- cunoºtinþe de operare/programare pe calculator (necesitate ºi nivel): nivel minim;
2. muncitor calificat (fochist), treapta a III-a, studii medii - un post:
- studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat sau ºcoalã profesionalã absolvitã cu

certificat de atestare;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupãrii postului: minimum 1 an;
- atestat Inspecþia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ºi

Instalaþiilor de Ridicat (ISCIR);
- disponibilitate pentru program de lucru de noapte/prelungit;
3. muncitor calificat (lãcãtuº mecanic), treapta a II-a, studii medii - un post:
- studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat - profil mecanic sau studii medii

absolvite cu diplomã de bacalaureat ºi calificare lãcãtuº mecanic sau ºcoalã profesionalã
absolvitã cu certificat de atestare - profil mecanic;

- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupãrii postului: minimum 4 ani;
- disponibilitate pentru program de lucru de noapte/prelungit;
4. muncitor calificat (lãcãtuº mecanic), treapta a III-a, studii medii - un post:
- studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat - profil mecanic sau studii medii

absolvite cu diplomã de bacalaureat ºi calificare lãcãtuº mecanic sau ºcoalã profesionalã
absolvitã cu certificat de atestare - profil mecanic;

- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupãrii postului: minimum 1 an;
- disponibilitate pentru program de lucru de noapte/prelungit;
5. muncitor calificat (instalator), treapta a III-a, studii medii - trei posturi:
- studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat sau ºcoalã profesionalã absolvitã cu

certificat de atestare;
- calificare instalaþii de încãlzire;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupãrii postului: minimum 1 an;
- disponibilitate pentru program de lucru de noapte/prelungit;
6. muncitor calificat (instalator), treapta a III-a, studii medii - trei posturi:
- studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat sau ºcoalã profesionalã absolvitã cu

certificat de atestare;
- calificare instalaþii tehnico-sanitare ºi de gaze;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupãrii postului: minimum 1 an;
- disponibilitate pentru program de lucru de noapte/prelungit;
7. muncitor calificat (electrician), treapta a III-a, studii medii - ºase posturi:
- studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat sau ºcoalã profesionalã absolvitã cu

certificat de atestare;
- calificare electrician;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupãrii postului: minimum 1 an;
- disponibilitate pentru program de lucru de noapte/prelungit;
8. paznic, studii gimnaziale - un post:
- studii gimnaziale - acte doveditoare privind absolvirea acestora;
- atestat agent de pazã/securitate;
- fiºã de aptitudine eliberatã de medicul de medicina muncii privind exercitarea

funcþiei de paznic;
- disponibilitate pentru program de lucru de noapte/prelungit;
9. îngrijitor, studii gimnaziale - douã posturi:
- studii gimnaziale - acte doveditoare privind absolvirea acestora;
- disponibilitate pentru program de lucru de noapte/prelungit.
Concursul se organizeazã în trei etape:

- prima etapã - în perioada 07 - 10.04.2017 - selecþia dosarelor;
- a doua etapã - în data de 20.04.2017 - proba scrisã;
- a treia etapã - proba de interviu se va stabili conform art. 24 alin. 5 ºi alin. 6 din anexa la

Hotãrârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor func-
þiilor contractuale ºi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare.

Criteriile generale ºi specifice, documentele necesare, precum ºi bibliografia sunt afiºate la
sediul instituþiei.

Dosarele de înscriere se vor depune pânã cel târziu în data de 06.04.2017, ora 16.30, la
sediul Primãriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7.

Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul
Resurse Umane.
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Anunþul tãu!
În temeiul Legii nr.1/2005 ºi ale

actului constitutiv al Societãþii Co-
operative de Consum Cãlãraºi, con-
siliul de administraþie convoacã
Adunarea Generalã Ordinarã ºi Ex-
traordinarã a membrilor coopera-
tori la sediul societãþi cooperative
din localitatea Cãlãraºi, pentru data
de 09.04.2017, ora 10.00. În cazul în
care la data ºi ora convenitã nu se
întruneºte cvoromul de ºedinþã ce-
rut de lege, adunarea generalã se
va reconvoca pentru fiecare din zi-
lele urmãtoare, la aceeaºi orã ºi ace-
eaºi locaþie, pânã la atingerea cvo-
rumului legal ºi statutar. Consiliul
de administraþie.

ANUNÞ

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din str. A.I. Cuza,
nr. 7, concurs pentru ocuparea pe duratã nedeterminatã a urmãtoarelor posturi
contractuale de execuþie vacante din cadrul Direcþiei Baze Sportive ºi Agrement
Craiova, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

1. referent (salvamar), studii medii, treapta profesionalã II - cinci posturi:
- studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupãrii postului: minimum 1 an;
- certificat de calificare în meseria de salvamar;
- fiºã de aptitudine eliberatã de medicul de medicina muncii privind exercitarea

funcþiei de salvamar;
2. referent (profesor înot), studii medii, treapta profesionalã II - un post:
- studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupãrii postului: minimum 1 an;
- certificat de calificare profesor/instructor înot;
- fiºã de aptitudine eliberatã de medicul de medicina muncii privind exercitarea

funcþiei de profesor înot.
Concursul se organizeazã în trei etape:
- prima etapã - în perioada 07 - 10.04.2017 - selecþia dosarelor;
- a doua etapã - în data de 19.04.2017 - proba scrisã;
- a treia etapã - proba de interviu se va stabili conform art. 24 alin. 5 ºi alin. 6 din

anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-ca-
dru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau tempo-
rar vacant corespunzãtor funcþiilor contractuale ºi a criteriilor de promovare în gra-
de sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din secto-
rul bugetar plãtit din fonduri publice, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Criteriile generale ºi specifice, documentele necesare, precum ºi bibliografia sunt
afiºate la sediul instituþiei.

Dosarele de înscriere se vor depune pânã cel târziu în data de 06.04.2017, ora
16.30, la sediul Primãriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7.

Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 interior 358,
Serviciul Resurse Umane.

OFERTE DE SERVICIU
Caut menajerã din
Craiova pentru curãþe-
nie apartament de
douã ori pe lunã. Te-
lefon: 0727/226.367.
SALON cu vad anga-
jeazã frizer/frizeriþã ºi
coafezã. Telefon:
0761/329.520.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere semidecoman-
dat Calea Bucureºti,
etaj - 1. Telefon: 0769/
274.704.
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.
Telefon: 0722/266.718,
0251/522.579.
Vând vilã str. Principa-
lã la 6 km de Craiova.
Telefon: 0753/120.090.
Vând casã 5 camere
toate utilitãþile. Telefon:
0745/589.825.
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, reabilita-
tã termic sau schimb
cu apartament 3 ca-
mere. Telefon: 0746/
498.818.
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 în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-vie
ºi pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi posi-
bilitate de racordare
la reþeaua publicã de
alimentare cu apã.
Preþ: 50.000 lei, ne-
gociabil. Telefon:
0744/810.932.

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 Cârcea
ºi la Gara Pieleºti, lân-
gã Fabrica Q FORT.
Telefon: 0752/641.487.
Vând 10 ha pãdure
90-110 ani comuna
Bãrbãteºti- Gorj. Tele-
fon: 0722/943.220.

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-îmbunã-
tãþitã în comuna Lipo-
vu 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
utilitãþile. Telefon:
0771/723.968.
Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fi-
ind zonã metropolita-
nã, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/ 846.895;
0727/ 884.205.

Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând pãdure salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni - Gorj, 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi- la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.

AUTO
Vând GOLF, motor 1,4,
16V, 75 C ºi AC distri-
buþie ºi pompã de apã
nouã, km 216.000.
1700 E negociabil. Te-
lefon: 0768/440.441.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

vineri, 24 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:

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.
Vând avantajos Re-
nault Symbol 2005,
motorinã. Telefon:
0744/548.506.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un
defect. Telefon: 0766/
632.388.
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 gropi la Cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/ 846.895; 0727/
884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.
VÂND capre româneºti,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0747/963.794.
Vând motosapã MAT
Craiova. Telefon 0745/
589.825.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon:
0771/558.572.
Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.

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 bicicletã damã
nouã (ocazie) 150 lei.
Telefon: 0770/687.578.
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 þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/943.220.

Vând frigider stare
bunã de funcþionare.
Telefon: 0724/065.756.
Vând þuicã de prunã.
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 negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
Vând cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619;
0351/410.383.
Vând baloþi lucernã,
uruitoare cereale, ca-
zan þuicã  ºi bicicletã
copii pentru vârsta de
7 ani. Telefon: 0764/
779.702.
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 camere,
excepþional, etaj 2, deco-
mandat, ultracentral (Pri-
mãrie), complet dotat ºi
mobilat, microcentralã,
aer condiþionat, balcoane
închise termopan, igienã
ºi liniºte deplinã, 220 E.
Telefon: 0722/956.600.
MATRIMONIALE
Domn vãduv fãrã obli-
gaþii caut doamnã se-
rioasã vârsta 60 ani.
Telefon: 0765/435.444.
Pensionar nefumãtor
fãrã obligaþii doresc
doamnã fãrã obligaþii, ne-
fumãtoare, pensionarã.
Telefon: 0351/181.202.

CITAÞII
ªerban Daniel Alin este
chemat la Judecãtoria
Craiova ca pârât în do-
sar nr. 738/ 215/ 2016
cu termen 30.03.2017.

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

PIERDERI
Pierdut în data de 20
martie 2017 de la do-
miciliul din strada Pe-
tuniilor, nr.17, Craiova-
Dolj,  buletin identitate
seria BU, Nr. 235224
eliberat la data de 12
iulie 1983, pe numele
BOÞILÃ MARIA LILICA.
Se declarã nul.

DECESE
Soþia ºi copiii anun-
þã cu profundã dure-
re decesul celui ce a
fost FLORIN VÃCU-
LETE. Înmormânta-
rea are loc astãzi în
localitatea Gaia, ju-
deþul Dolj. Dumne-
zeu sã-l odihneascã
în pace!
CONDOLEANÞE
Familia Costel Ba-
zãverde regretã de-
cesul cuscrului
FLORIN VÃCULE-
TE ºi este alãturi de
familia greu încer-
catã în aceste mo-
mente triste. Sã-i
fie þãrâna uºoarã!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Campionii de la SCM Univer-
sitatea Craiova nu-ºi regãsesc rit-
mul în play-off. Dupã o serie in-
vincibilã, în campionat, de 13 par-
tide, întreruptã, sâmbãtã, pe te-
ren propriu, de Arcada Galaþi,
scor 2-3, Licã ºi compania au
cedat în mod identic ºi miercuri,
într-un meci susþinut, în deplasa-
re, contra celor de la Tricolorul
Ploieºti.

Pe parchetul unde în sezonul
regulat miºcau primii tabela, în

TTTTTrupa lui Pascu pierde, dupãrupa lui Pascu pierde, dupãrupa lui Pascu pierde, dupãrupa lui Pascu pierde, dupãrupa lui Pascu pierde, dupã
ce iroseºte o minge de mecice iroseºte o minge de mecice iroseºte o minge de mecice iroseºte o minge de mecice iroseºte o minge de meci

Rezultate complete: Tricolorul Ploieºti – SCM “U” CRAIOVA 3-2, Steaua
Bucureºti – Municipal Zalãu 2-3, CSM Bucureºti – Arcada Galaþi 0-3.

Clasament
1. Zalãu 58 4. Galaþi 54
2. Steaua 57 5. Ploieºti 46
3. CRAIOVA 54 6. CSM Buc. 34

ceea ce avea sã rãmânã singurul
set câºtigat, alb-albaºtrii au des-
chis ostilitãþiile ºi de acestã datã,
cu o manºã decisã în prelungiri:
26-24. Prahovenii au rãspuns ºi
au egalat dupã un sec 25-19, dar

bãieþii lui Dan Pascu n-au acuzat
ºocul ºi au revenit la conducere,
la capãtul unui 25-22. Gazdele au
restabilit echilibrul graþie unui act
încheiat cu 25-21, iar în “deci-
siv”, care a avut nevoie, la rân-

du-i, de prelungiri, au tranºat dis-
puta cu 17-15, dupã ce SCM-ul a
irosit o minge de meci, la 14-13.

În runda viitoare, mâine, de la
ora 18:00, craiovenii nu mai au

voie sã facã paºi greºiþi, dacã vor
sã rãmânã în cursa de apãrare a
titlului. Nu le va fi însã deloc uºor,
în Bãnie urmând sã poposeascã
Steaua Bucureºti.

SCM Craiova a fost
învinsã, ieri, la limitã, scor
24-25 (13-14), în fieful lui
CSM Roman. Cristina
Zamfir a fãsut spectacol în
Moldova, reuºind sã perfo-
reze butul advers de nu mai
puþin de 11 ori. Au mai
marcat: Daniela Bãbeanu
(5), Laurisa Landre (2),
Zeljka Nikolic (2), Ana
Marie Apipie (2), Carmen
Ilie-ªelaru (1) ºi Andreea
Ianaºi (1).

În proxima etapã, handba-

Astãzi: Luceafãrul Craiova – Viitorul Câr-
cea (astãzi, ora 20:00);

Mâine: Arena Bulls Preajba – Recolta
Ostroveni, Progresul Segarcea – ªtiinþa
Danubius Bechet, Metropolitan Iºalniþa –
Dunãrea Calafat, Unirea Leamna – ªtiinþa
Malu Mare (toate ora 11:00), Ajax Dobro-
teºti – Tractorul Cetate (ora 16:00).

Clasament
1. Cârcea 46 7. Ostroveni 21
2. Iºalniþa 44 8. Calafat 14
3. Cetate 40 9. Dobroteºti 13
4. Segarcea 39 10. Leamna 13
5. Bechet 39 11. Preajba 10
6. Luceafãrul 22 12. Malu Mare 8

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 21-A

Zamfir înscrie la foc automat,
dar Craiova pleacã cu mâna

goalã de la Roman

Clasament
1. CSM Buc. 48 (17j) 7. Braºov 22 (18j)
2. Brãila 40 (18j) 8. Bistriþa 21 (18j)
3. CRAIOVA 32 (18j) 9. “U” Cluj 18 (17j)
4. Zalãu 32 (17j) 10. Cisnãdie 17 (17j)
5. Roman 28 (18j) 11. Galaþi 11 (18j)
6. Vâlcea 28 (16j) 12. Slobozia 8 (18j)

listele lui Bogdan Burcea
primesc duminicã (ora
16:00, în direct la TVR 1)
vizita celei de a doua clasa-
te, Dunãrea Brãila.

Rezultate: CSM Roman –
SCM Craiova 25-24, Dunã-
rea Brãila – Corona Braºov
27-25, Unirea Slobozia –
CSM Bistriþa 27-29. Partide-
le CSM Bucureºti – HCM
Rm. Vâlcea, HC Zalãu – “U”
Cluj s-au jucat dupã închide-
rea ediþiei. Danubius Galaþi
ºi Mãgura Cisnãdie au stat.

LIGA A IV-A –
ETAPA A 19-A

DIGI SPORT 1

7:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu al Aus-
traliei: sesiune de antrenamente / 19:00, 21:45 –
FOTBAL – Preliminarii Cupa Mondialã 2018:
Turcia – Finlanda, Spania – Israel / 5:00 – FOR-
MULA 1 – MP al Australiei: antrenamente.

DIGI SPORT 2

17:00, 23:00, 3:30 – TENIS (F) – Turneul de
la Miami, în Statele Unite.

DIGI SPORT 3

17:00 – TENIS (M) – Turneul de la Miami, în
Statele Unite / 19:00, 21:45 – FOTBAL – Preli-
minarii Cupa Mondialã 2018: Georgia – Serbia,
Italia – Albania / 23:45 – TENIS (M) – Turneul
de la Miami.

DIGI SPORT 4

18:00 – BASCHET (M) – Euroliga: Unics
Kazan – ÞSKA Moscova / 19:45 – BASCHET
(M) – Liga Naþionalã: CSM CSU Oradea – BC
SCM Timiºoara / 21:45 – FOTBAL – Prelimina-
rii Cupa Mondialã 2018: Croaþia – Ucraina.

DOLCE SPORT 1

7:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu al Aus-
traliei: sesiune de antrenamente / 14:00 – RUG-
BY – Superliga Naþionalã: Dinamo – CSM Bu-
cureºti / 2:00 – BASCHET NBA: Charlotte Hor-
nets – Cleveland Cavaliers / 5:00 – FORMULA
1 – MP al Australiei: antrenamente.

DOLCE SPORT 2

17:00 – TENIS (M) – Turneul de la Miami, în
Statele Unite.

EUROSPORT 1

17:00, 17:45, 18:45, 19:45 – MOTOCICLISM
– Campionatul Mondial de motociclism vitezã,
etapa din Qatar.

EUROSPORT 2

13:00 – CURLING (F) – Campionatul Mon-
dial, la Beijing, în China / 16:00 – CICLISM –
GP E3.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

FOTBAL – PRELIMINARII CM 2018
EUROPA – ETAPA A 5-A

La turneul final se calificã reprezentativele clasate pe primul loc în cele nouã grupe, în vreme ce opt dintre selecþionatele clasate pe
poziþiile secunde vor susþine “duble” de baraj, câºtigâtoarele urmând sã aceeadã ºi ele la Cupa Mondialã, gãzduitã de Rusia.

Vineri

GRUPA D: Georgia – Serbia (19:00),
Austria – Moldova (21:45), Irlanda – Þara
Galilor (21:45).

Clasament
1. Irlanda 10 4. Austria 4
2. Serbia 8 5. Georgia 2
3. Þara G. 6 6. Moldova 1

GRUPA G: Italia – Albania (21:45), Liech-
tenstein – Macedonia (21:45), Spania – Is-
rael (21:45).

Clasament
1. Spania 10 4. Albania 6
2. Italia 10 5. Macedonia 0
3. Israel 9 6. Liechtenstein 0

GRUPA I: Turcia – Finlanda (19:00),
Croaþia – Ucraina (21:45), Kosovo – Islan-
da (21:45).

Clasament
1. Croaþia 10 4. Turcia 5
2. Ucraina 8 5. Finlanda 1
3. Islanda 7 6. Kosovo 1

Sâmbãtã

GRUPA A: Suedia – Belarus (19:00),
Bulgaria – Olanda (21:45), Luxemburg –
Franþa (21:45).

Clasament
1. Franþa 10 4. Bulgaria 6
2. Olanda 7 5. Belarus 2
3. Suedia 7 6. Luxemburg 1

GRUPA B: Andorra – Insulele Feroe
(19:00), Elveþia – Letonia (19:00), Portuga-
lia – Ungaria (21:45).

Clasament
1. Elveþia 12 4. Feroe 4
2. Portugalia 9 5. Letonia 3
3. Ungaria 7 6. Andorra 0

GRUPA H: Cipru – Estonia (19:00), Bos-
nia – Gibraltar (19:00), Belgia – Grecia
(21:45).

Clasament
1. Belgia 12 4. Cipru 3
2. Grecia 10 5. Estonia 3
3. Bosnia 7 6. Gibraltar 0

Duminicã

GRUPA C: Azerbaijan – Germania (19:00),
San Marino – Cehia (19:00), Irlanda de Nord
– Norvegia (21:45).

Clasament
1. Germania 12 4. Cehia 5
2. Irlanda N. 7 5. Norvegia 3
3. Azerbaijan 7 6. San Marino 0

GRUPA E: Armenia – Kazahstan (19:00),
Muntenegru – Polonia (21:45), ROMÂNIA
– Danemarca (21:45).

Clasament
1. Polonia 10 4. ROMÂNIA 5
2. Muntenegru 7 5. Armenia 3
3. Danemarca 6 6. Kazahstan 2

GRUPA F: Anglia – Lituania (19:00), Mal-
ta – Slovacia (21:45), Scoþia – Slovenia
(21:45).

Clasament
1. Anglia 10 4. Lituania 5
2. Slovenia 8 5. Scoþia 4
3. Slovacia 6 6. Malta 0

VOLEI (M) – DIVIZIA A1 – PLAY-OFF – ETAPA A 2-AVOLEI (M) – DIVIZIA A1 – PLAY-OFF – ETAPA A 2-AVOLEI (M) – DIVIZIA A1 – PLAY-OFF – ETAPA A 2-AVOLEI (M) – DIVIZIA A1 – PLAY-OFF – ETAPA A 2-AVOLEI (M) – DIVIZIA A1 – PLAY-OFF – ETAPA A 2-AVOLEI (M) – DIVIZIA A1 – PLAY-OFF – ETAPA A 2-AVOLEI (M) – DIVIZIA A1 – PLAY-OFF – ETAPA A 2-AVOLEI (M) – DIVIZIA A1 – PLAY-OFF – ETAPA A 2-AVOLEI (M) – DIVIZIA A1 – PLAY-OFF – ETAPA A 2-A
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Conducerea clubului Dinamo
Bucureºti a trimis o adresã oficialã
cãtre Comisia de Disciplinã a Fe-
deraþiei Române de Fotbal, solici-
tând suspendarea jucãtorilor Uni-
versitãþii Craiova care au scandat
injurii la adresa clubului dinamo-
vist, alãturi de galeria olteanã, la
finalul partidei de pe Arena Naþio-
nalã. Oficialii din ªtefan cel Mare
au ºi menþionat jucãtorii surprinºi
de camerele de luat vederi strigând
împotriva rivalilor, respectiv: Alex
Bãluþã, Simon Mãzãrache, Apos-
tol Popov, Vladimir Screciu. Dina-
moviºtii au specificat cã aceºtia au
avut „comportament jignitor la
adresa clubului Dinamo ºi au inci-
tat publicul aflat încã în arenã”.
Totuºi, secretarul general al lui Di-
namo, Bogdan Bãlãnescu, a decla-
rat cã situaþia putea fi „dezamor-
satã” printr-un comunicat oficial
în care Universitatea Craiova tre-
buia sã prezinte scuze pentru com-
portamentul jucãtorilor sãi. „La
LPF am discutat cu reprezentan-
tul Universitãþii Craiova, cãruia i-
am spus cã un comunicat prin care
s-ar cere scuze clubului nostru ar

Play-off – etapa a III-a
„U” Craiova – CFR Cluj, sâmbãtã, 1 aprilie, ora 20.30

FCSB – Dinamo, duminicã, 2 aprilie, ora 20.30
Astra – Viitorul, luni, 3 aprilie, ora 20.30

1. Viitorul 2 1 1 0 3-1 30
2. FCSB 2 1 0 1 3-3 27
3. CFR Cluj 2 1 0 1 3-4 25
4. Craiova 2 0 2 0 0-0 24
5. Astra 2 0 1 1 2-3 23
6. Dinamo 2 0 2 0 0-0 23

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  PLAY-OFF

Play-out, etapa a III-a
Chiajna – Pandurii, vineri, 31 martie, ora 18

FC Botoºani – ASA, vineri, 31 martie, ora 20.30
CSMP Iaºi – ACS Poli, sâmbãtã, 1 aprilie, ora 18

FC Voluntari – Gaz Metan, duminicã, 2 aprilie, ora 15

7. Gaz Metan 2 1 1 0 2-0 24
8. CSMP Iaºi 2 1 1 0 3-1 19
9. Botoºani 2 0 1 1 1-2 17
10. Voluntari 2 0 1 1 1-2 16
11. ACS Poli 2 2 0 0 3-1 13
12. Chiajna 2 0 0 2 2-5 13
13. Pandurii 2 0 2 0 1-1 12
14. ASA 2 1 0 1 2-3 9

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  PLAY-OUT

Ieri, atacantul Universitãþii Cra-
iova, Jovan Markovic, a fost sãr-
bãtorit de colegi ºi staff, înaintea
antrenamentului de dimineaþã, cu
ocazia împlinirii a 16 ani. Puºtiul
nãscut la Corabia a primit un tort
cu stema ªtiinþei, ºi, dupã antre-
nament, a semnat contract de pro-
fesionist cu gruparea din Bãnie, în
condiþiile în care are nu mai puþin
de 3 ani de juniorat. Markovic a
debutat în decembrie 2016 în pri-
ma echipã a ªtiinþei, în meciul de
Cupã cu Dacia Unirea Brãila, când
avea doar 15 ani ºi 9 luni, fiind unul
dintre cei mai precoce fotbaliºti din
istoria clubului din Bãnie ºi chiar
din fotbalul românesc. O datã cu

Markovic a împlinit 16 ani ºi a semnatMarkovic a împlinit 16 ani ºi a semnatMarkovic a împlinit 16 ani ºi a semnatMarkovic a împlinit 16 ani ºi a semnatMarkovic a împlinit 16 ani ºi a semnat
contract de profesionist cu ªtiinþacontract de profesionist cu ªtiinþacontract de profesionist cu ªtiinþacontract de profesionist cu ªtiinþacontract de profesionist cu ªtiinþa

împlinirea vârstei de 16 ani, „Marko”
are dreptul de a juca ºi în Liga I,
regulamentul competiþiei nepermi-
þându-i unui jucãtor mai mic de 16
ani sã evolueze decât la juniori.
Totuºi, urmãtorul meci al jucãto-
rului cu origini sârbeºti în tricoul
alb-albastru ar putea fi tot în Cupa
României, contra lui Dinamo, mier-
curi, 29 martie, la Severin.

În cazuri precum cel al lui Mar-
kovic, regulamentul FRF pentru
legitimarea jucãtorilor prevede ur-
mãtoarele lucruri: „Cluburile nu au
dreptul sã încheie contracte cu
minorii sub 16 ani. Un jucãtor poa-
te încheia un contract, în mod ne-
mijlocit, dacã a împlinit vârsta de

16 ani. Începând cu vârsta de 16
ani, juniorii sunt obligaþi sã încheie
primul contract cu clubul la care
sunt legitimaþi cu titlu definitiv, în
termen de maxim 60 de zile de la
împlinirea vârstei de 16 ani, dacã
clubul respectiv le propune înche-
ierea unui contract prin care le asi-
gurã un salariu sau onorariu lunar
de minim 180 de lei net în perioa-
da junioratului. În cazul în care ju-
cãtorii juniori refuzã sã semneze
contractele care le-au fost propu-
se de cluburile lor, jucãtorii res-
pectivi rãmân legitimaþi ca ama-
tori la aceleaºi cluburi ºi nu se pot
transfera decât cu acordul clubu-
rilor de care aparþin. În cazul în

care în termen de 60
de zile de la data îm-
plinirii de cãtre jucã-
tor a vârstei de 16 ani,
clubul la care jucãto-
rul respectiv este le-
gitimat nu îi propune
acestuia un contract,
jucãtorul în cauzã are
dreptul sã încheie un
contract cu un alt club
fãrã acordul clubului
la care este legitimat.
Cu 6 luni înainte de
terminarea perioadei
junioratului, jucãtorul
este obligat sã înche-
ie un contract cu clu-
bul la care este legiti-
mat cu titlu definitiv,
pe o duratã de cel pu-
þin 3 ani”.

Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Injuriile adresate clubului Dinamo de Bãluþã
ºi compania la finalul meciului de pe Arena Naþionalã

au declanºat un conflict între cluburi, alb-roºii
solicitând suspendarea jucãtorilor olteni

putea duce la retragerea acestei
plângeri” a spus Bãlãnescu.

Iniþial, oficialii Craiovei nu s-au
arãtat dispuºi sã emitã un astfel de
comunicat, iar managerul general,
Marcel Popescu, a pãstrat tonul
beligerant la adresa rivalilor: „Sã ne
suspende ºapte jucãtori, dacã asta
vor! Nu ne poate fi fricã de Dina-
mo niciodatã. Abia îi aºteptãm la
Severin, suporterii noºtri le vor face
o primire foarte specialã. Îi batem
ºi cu juniorii, dacã ne suspendã
seniorii. Îi batem oricum!” a spus
oficialul la digisport. Numai cã,
ulterior, gruparea din Bãnie a reve-
nit, publicând pe site-ul oficial toc-
mai comunicatul invocat de dina-
miviºti. „Având în vedere eveni-
mentele întâmplate la sfârºitul jo-
cului din etapa a doua din play-off-
ul Ligii 1 Orange, dintre Dinamo
Bucureºti ºi Universitatea Craiova,
în zona dedicatã suporterilor Uni-
versitãþii Craiova, ne cerem scuze
faþã de suporteri, telespectatori,
faþã de partenerii de competiþie ºi
faþã de mass-media” se precizeazã
în comunicatul emis ieri de grupa-
rea din Bãnie.

ªi totuºi, într-o situaþie similarã
surprinsã de camerele TV, Jucãto-
rii lui Dinamo au scandat triviali-
tãþi la adresa Stelei în sala de con-
ferinþã a stadionului de la Severin,
dupã meciul cu Pandurii, din ulti-
ma etapã a Ligii I, însã împotriva
acestora nu s-a luat nicio mãsurã

de cãtre Comisia de Disciplinã.
„S-a fãcut prea mult caz pentru

acele evenimente de la finalul me-
ciului. Ce au strigat Bãluþã ºi cole-
gii sãi nu este în regulã, dar s-a
întâmplat de atâtea ori cu jucãtorii
altor echipe ºi nu s-a mai insistat

atâta. O sã avem o discuþie cu ei ºi
gata, nu este cazul sã vorbim zile
la rând despre asta ºi cu atât mai
puþin nu este cazul sã se ia mãsuri
disciplinare împotriva jucãtorilor
de cãtre comisiile FRF” a fost po-
ziþia lui Gigi Mulþescu.
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