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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Asta e bãtrâneþea, Popescule;
s-au împuþinat zilele ºi s-au în-
greunat.
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Ministrul secretar de stat ºi
ºef al Departamentului
pentru Situaþii de Urgenþã
din cadrul MAI, Raed
Arafat, i-a înmânat, ieri,
Drapelul de Luptã coman-
dantului Inspectoratul
pentru Situaþii de Urgenþã
„Oltenia” al judeþului Dolj,
col. Constantin Florea,
care a jurat, împreunã cu
cadrele unitãþii, sã-l „pãs-
treze ca pe lumina ochilor
...”. Ceremonialul, defãºu-
rat în Piaþa Mihai Viteazul
din Craiova, a marcat
împlinirea a 150 de ani de
la înfiinþarea primei Com-
panii de Pompieri în
Craiova, dar ºi 83 de ani
de la înfiinþarea Protecþiei
Civile în România. „Sã daþi,
în continuare, dovadã de
profesionalism ºi sã fiþi
mândri, pentru cã puþine
unitãþi se pot lãuda cu 150
de ani de existenþã”, le-a
cerut Raed Arafat pom-
pierilor doljeni.
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Universitatea
din Craiova:
ex-prorectorul
Cezar Spînu,
acum noul rector!

Alegeri “democratice”, dar
aproape furioase – nu e un reproº
– pentru funcþia de rector al Uni-
versitãþii din Craiova. Cu douã tu-
ruri de scrutin, conform anticipã-
rilor, tensiune în inflaþie, o radica-
lizare a opþiunilor, specific acade-
micã, a taberelor, mai puþinã trans-
parenþã decât ne-am fi aºteptat ºi
finalmente, un câºtigãtor: prof.
univ. Cezar Spînu, ex-decan al
Facultãþii de ªtiinþe Exacte –
Chimie, devenitã departament,
apoi prorector, pe mandatul de
rector al “învinsului” sãu, prof.
univ. dr. Dan Claudiu Dãniºor.

dezvoltare ruralã / 6

Controlul alimentar,
aproape inexistent!
Multe
din alimentele
importate,
bombã cu ceas
pentru sãnãtatea
oamenilor

Brâncuºi
ºi expresivitatea
involuntarã
a copiilor

Pe la finele anilor 70 când îºi
scria incitanta, încã de atunci,
carte cu titlul „Expresivitatea in-
voluntarã”, criticul ºi dascãlul
nostru universitar Eugen Negrici
a avut la dispoziþie pentru teza
sa puþine surse de inspiraþie ºi
de control. Aºa cã a fost nevoit
sã se adreseze, cu excepþia unor
izvoare „orale”, rubricilor de
micã publicitate de la acele vre-
muri. Întreprindere dificilã, in-
gratã pe alocuri, datã fiind con-
diþia acestor rubrici în presa vre-
mii, nu doar masiv cenzuratã, ci
ºi aplatizatã, omogenizatã ºi dog-
matizatã ideologic...
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Senatorul PNL

Doina Tudor

va fi cercetatã

sub control judiciar
Instanþa supremã a

respins ieri cererea DNA de
arestare preventivã a senato-
rului Doina Tudor ºi a
dispus mãsura controlului
judiciar, dispoziþiile magis-
traþilor putând fi contestate
de DNA, dar ºi de parla-
mentar. Decizia a fost luatã
dupã ce pe numele senato-
rului a fost emisã, joi, o
ordonanþã de reþinere
pentru 24 de ore. La finalul
ºedinþei de judecatã, dupã
ce instanþa a anunþat
decizia, Doina Tudor a spus
cã este mulþumitã de decizie
însã cã, “pânã la urmã,
procurorul va face contesta-
þie”. De asemenea, parla-
mentarul a vorbit ºi despre
condiþiile din arest susþi-
nând cã “sunt condiþii
cumplite, oamenii sunt
politicoºi dar condiþiile sunt
cele pe care le stiþi deja”.
Senatorul PNL Doina Tudor
este cercetatã de DNA
pentru complicitate la
infracþiunea de luare de
mitã. Datele din dosar,
potrivit comunicatului emis
de DNA, aratã cã în perioa-
da martie-mai 2013, Doina
Tudor l-a ajutat în mod
direct “pe inculpatul Tudor
Daniel George sã primeascã
suma de 200.000 de euro
(din suma totalã de 300.000
de euro primitã de inculpa-
tul Tudor Daniel George),
pentru ca, în schimb,
acesta, în calitate de preºe-
dinte al Comisiei de Supra-
veghere a Asigurãrilor, sã
favorizeze o firmã de asigu-
rãri care fãcuse obiectul
unor activitãþi de control”.

Întrebatã,  ieri, la Cluj-Napoca,
într-o conferinþã de presã, la fina-
lul bilanþului Parchetului Curþii de
Apel Cluj, dacã a vorbit cu preºe-
dintele Klaus Iohannis despre re-
învestirea Laurei Codruþei Kovesi
la DNA, Raluca Prunã a rãspuns
cã a discutat, în general, despre
procedurã, transmite corespon-
dentul MEDIAFAX. “Am discutat,
evident cã am discutat cu preºe-
dintele, pentru cã el este parte a
procedurii, o parte importantã a
procedurii. Ministrul face o pro-
punere, CSM dã un aviz ºi preºe-
dintele este cel care poate sã nu-
meascã sau nu. Am avut o discu-
þie, în general, privind procedura,
dar nu a fost una specificã cu pri-
vire la activitatea doamnei Kovesi.
Îndemn pe toatã lumea sã citeascã

Magistraþii Înaltei Curþi de Ca-
saþie ºi Justiþie au decis definitiv re-
tragerea decoraþiei „Steaua Româ-
niei” în ceea ce îl priveºte pe euro-
parlamentarul Laszlo Tokes, jude-
cãtorii confirmând astfel decizia
luatã de Consiliul Naþional al Or-
dinului Naþional “Steaua Româ-
niei”.”Respinge recursul declarat
de Tokes Laszlo împotriva Sentin-
þei nr.1973 din 20 iunie 2014 a
Curþii de Apel Bucureºti – Secþia a

Întrebat, ieri, la Cluj-Napoca,
într-o conferinþã de presã, cum
comenteazã cazul de la Timiºoara,
în care o educatoare a fost înre-
gistratã când þipa la copii ºi îi jig-
nea, Curaj a spus cã ISJ Timiº ºtie
bine ce are de fãcut ºi ºi-a mani-
festat încrederea în profesionalis-
mul reprezentanþilor acestei insti-
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Ministrul Justiþiei, Raluca Prunã, declarã cã
propunerea de reînvestire în funcþia de procuror ºef
DNA a Laurei Codruþa Kovesi este “singura soluþie

de bun-simþ”, adãugând cã a discutat cu preºedintele
Klaus Iohannis “despre procedurã”.

rapoartele din cadrul Mecanismu-
lui de Cooperare ºi Verificare, sã
citeascã bilanþurile DNA ºi sã
constate cã, în fond, ceea ce eu
propun ºi este legal, este singura
soluþie de bun-simþ. Pentru cã dacã
nu recompensãm performanþa
managerialã îi vom descuraja pe cei
care, iatã, acum am lansat proce-
dura pentru Ministerul Public, dacã
nu putem recompensa o perfor-
manþã managerialã în condiþiile în
care legea permite douã mandate,
la ce bun? Legiuitorul s-a gândit la
aºa ceva”, a spus ministrul.

Prunã a adãugat cã a asistat, ca
cetãþean, la discuþii în spaþiul pu-
blic când, sub conducerea prece-
dentã a DNA, s-a crezut cã dacã
pleacã procurorul-ºef nimic nu se
va mai întâmpla la DNA. În opinia

ministrului Justiþiei, nimeni nu este
de neînlocuit, însã dacã se con-
statã performanþã, aceasta trebuie
recompensatã nu printr-un act dis-
creþionar al ministrului, ”ci prin
aplicarea unei dispoziþii, anume ar-
ticolul 54, aliniatul 1 din Legea
303". Preºedintele Klaus Iohannis
declara recent la un post de televi-
ziune cã “rezultatele obþinute de

DNA cu siguranþã ne duc cu gân-
dul la posibilitatea destul de avan-
satã a reconfirmãrii” în funcþie a
Laurei Codruþa Kovesi, iar joi, la
ºedinþa de bilanþ a DNA, Raluca
Prunã a anunþat cã îºi asumã pro-
punerea de reînvestire a Laurei
Codruþa Kovesi în funcþia de pro-
curor ºef al Direcþiei Naþionale
Anticorupþie.

Adrian Curaj: Este momentul sã dezvoltãm un Cod de eticã în ºcoli
Ministrul Educaþiei, Adrian Curaj, declarã cã este

momentul dezvoltãrii unui Cod de eticã în ºcoli, care
sã se refere atât la spaþiul ºcolii, cât ºi la cel al educa-

torului ºi elevului, dar ºi al membrilor familiei,
transmite corespondentul MEDIAFAX.

tuþii. “Cred cã ISJ ºtie bine ce are
de fãcut, am încredere în profesi-
onalismul dânºilor, trebuie sã ana-
lizeze, ºcoala sã vadã ce s-a în-
tâmplat. Pe de altã parte, într-un
cadru mai larg, trebuie sã dezvol-
tãm ceva ce este pus în legi, un
Cod de eticã, avem nevoie de el,
este momentul sã îl dezvoltãm.

Vom putea discuta despre un Cod
de eticã în ºcolile româneºti de care
avem nevoie ºi care se uitã la spa-
þiul ºcolii, al educatorului, ºi la spa-
þiul educatului ºi al membrilor fa-
miliei, este un întreg. (…) Nu pot
spune ce trebuie sã conþinã acest
Cod etic. Rolul ministrului este sã
deschidã un spaþiu de dialog, sã îi
punã pe profesioniºti sã discute,
sã creeze încrederea cã decizia e
luatã pe baza sugestiilor experþilor,
iar la sfârºit va fi un produs pe care
ni-l asumãm, un Cod de Eticã pe
care îl punem în practicã”, a spus
ministrul Educaþiei.

Acesta a adãgat cã, personal, a
fost educat într-o societate în care
exista un contract social. “Noi res-
pectam ºcoala, ne duceam convinºi

cã ºcoala ne marcheazã, ºi pãrinþii
noºtri erau convinºi cã ºcoala este
esenþialã pentru noi. Eu sunt con-
vins cã toþi sunt conºtienþi de ne-
voia de educaþie. Faptul cã ºcoala
româneascã are performanþã se
vede prin tinerii noºtri ºi sunt lu-
cruri care trebuie mai bine preciza-
te. Cred cã este necesar un astfel
de Cod de Eticã”, a spus Curaj.

Elaborarea unui astfel de cod a
început în urmã cu câþiva ani, însã
s-a oprit la stadiul de proiect. Ulti-
ma datã, Codul de eticã a fost rea-
dus în actualitate odatã cu un scan-
dal de la finele anului 2013, în urma
mediatizãrii unor imagini în care o
învãþãtoare dintr-o ºcoalã din Ca-
pitalã le cerea pãrinþilor bani pen-
tru cadouri de Crãciun.

Instanþa supremã a decis retragerea
decoraþiei “Steaua României”

în cazul lui Laszlo Tokes
VIII-a contencios administrativ ºi
fiscal, ca nefondat. Definitivã”, se
aratã în hotãrârea judecãtorilor.
Decizia instanþei supreme vine
dupã ce ºi instanþa de fond, Cur-
tea de Apel Bucureºti, a respins în
data de 20 iunie 2014 contestaþia
europarlamentarului Laszlo Tokes-
 privind decizia luatã de Consiliul
Naþional al Ordinului Naþional
“Steaua României”, de retragere a
decoraþiei.
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MIRCEA CANÞÃR

Alegeri “democratice”, dar
aproape furioase – nu e un reproº
– pentru funcþia de rector al Uni-
versitãþii din Craiova. Cu douã
tururi de scrutin, conform antici-
pãrilor, tensiune în inflaþie, o radi-
calizare a opþiunilor, specific aca-
demicã, a taberelor, mai puþinã
transparenþã decât ne-am fi aº-
teptat ºi finalmente, un câºtigãtor:
prof. univ. Cezar Spînu, ex-
decan al Facultãþii de ªtiinþe
Exacte – Chimie, devenitã de-
partament, apoi prorector, pe man-
datul de rector al “învinsului” sãu,
prof. univ. dr. Dan Claudiu Dãni-
ºor. S-a respectat deplin metodo-
logia de alegere a rectorilor. Sco-
rul de 460 de voturi la 409 voturi,
în favoarea prof. univ. dr. Cezar
Spînu, este unul stabilit de elec-
tori. Dreptul lor este sã voteze,
investiþia lor de încredere desem-
nând finalmente un câºtigãtor, în
temeiul unor criterii de departaja-

re, cum ar fi competenþa mana-
gerialã, experienþa didacticã de
netãgãduit, lucrãrile ºtiinþifice pu-
blicate, respectul pentru normele
etice etc. Cum Universitatea din
Craiova nu este una privatã, fi-
reºte cã anumite observaþii pot fi
avansate, din dorinþa – neclama-
tã – a unei mai bune performanþe
ºtiinþifico-didactice. Sau o altã
apreciere a Universitãþii. De ce a
câºtigat prof. univ. dr. Cezar Spî-
nu ºi nu prof. univ. dr. Dan Clau-
diu Dãniºor este o întrebare. ªi
rãspunsul imediat nu poate fi altul
decât urmãtorul: din motive aproa-
pe similare pentru care în martie
2012 prof. univ. dr. Dan Claudiu
Dãniºor câºtiga în faþa prof. univ.
dr. Nicu Panea. ªi dacã atunci
decisiv a fost “aportul învingãto-
rului” de acum, de aceastã datã
enorm a contat prof. univ. dr. Ro-
mulus Lungu, de la Facultatea de
Inginerie Electricã, care ºi-a în-

demnat votanþii, din primul tur, sã-
ºi direcþioneze voturile spre actua-
lul câºtigãtor. Cu siguranþã prof.
univ. dr. Romulus Lungu va fi unul
din viitori prorectori. 847 de ca-
dre didactice, la care s-au adãu-
gat 73 de reprezentanþi ai studen-
þilor, au fost trecute pe listele ce-
lor douã secþii de votare organi-
zate în faþa Sãlii Albastre din clã-
direa centralã a Universitãþii. ªi-
au exprimat votul 895 de persoa-
ne din cele 920 care aveau acest
drept. Ceea ce înseamnã o parti-
cipare teribilã. Rectorul nou ales
va desemna, în perioada imedia-
tã, echipa de prorectori, ºefi de-
partamentelor, decanii ºi prodeca-
nii facultãþilor pentru o perioadã
de 3 ani. Categoric nu va putea
mulþumi, în mãsura aºteptatã, pe
toatã lumea. În linii mari trebuie
sã-ºi respecte fãgãduinþele. Ur-
meazã, aºadar, un pachet de mã-
suri organizatorice. Trecerea “vo-

lanului”  Universitãþii din Craiova
din mâinile prof. univ. dr. Dan
Claudiu Dãniºor în cele ale lui
prof. univ. dr. Cezar Spînu, unul
din colaboratorii sãi apropiaþi, n-
ar trebui sã genereze miºcãri tec-
tonice sensibile în organigrama
instituþiei. Asta ar fi logic. Din
pãcate, dupã toate semnalele, lu-
crurile nu vor sta chiar aºa, fiind-
cã... “Vae victus”. Se spun multe
lucruri bune ºi, atenþie, din rândul
foºtilor absolvenþi, despre prof.
univ. dr. Cezar Spînu, ºi aceastã
carte de vizitã insolitã are valoa-
rea ei eticã. Dacã despãrþirea de
fostul sãu colaborator, prof. univ.
dr. Dan Claudiu Dãniºor, se va
face aidoma unui divorþ civilizat,
fãrã gãlãgie de prisos, totul va fi
în deplinã regulã, circumscriindu-
se normelor academice. Trebuie
pãstrate parteneriatele, schimbu-
rile reale de experienþã, schimbu-
rile de bune practici, colaborarea

efectivã cu universitãþi de presti-
giu, dezvoltarea de proiecte de
cercetare cu parteneri din me-
diul socio-economic. Din pãca-
te, alegerea “democraticã” a
rectorului nu genereazã, de re-
gulã, altceva decât un servilism
desuet în rândul subalternilor.
Fiindcã, discuþia riguroasã pe
raportul mandatului încheiat ºi
cea pe proiectul/program pentru
mandatul nou, rãmâne practic
“nenotatã” în „foaia matricolã”
ºi de aici un parti pris de coº-
mar. Sã ne înþelegem, orice
schimbare genereazã discuþii pro
ºi contra. Adevãratul câºtigãtor
trebuie sã fie însã “o altã” cali-
tate profesional ºtiinþificã a per-
sonalului didactic, care nu se re-
alizeazã peste noapte. Din pã-
cate. Pe piaþa concurenþialã a
sistemelor educaþionale perfor-
mante este aºteptatã ºi afirma-
rea Universitãþii din Craiova.

În acest week-end, la hotelul
Ramada, are loc adunarea ge-
neralã a Federaþiei Chinologice
Internaþionale, în cadrul cãreia
se va anunþa oficial cã oraºul
Craiova este gazda Campiona-
tului Mondial al Câinilor de Sal-
vare, cel mai mare eveniment
chinologic la nivel mondial.
Timp de douã zile, comisia de
experþi va avea întâlniri cu re-
prezentanþii Primãriei Craiova,
Consiliului Judeþean, Jandar-
meriei, ISU ºi va vedea zonele
de concurs.

„Sunt 20 de experþi, din 20
de þãri, fiecare reprezentând
zona sa geograficã. Timp de
douã zile, ei vor discuta despre
ce se va întâmpla în acest sport
în urmãtorii zece ani. Faptul cã
s-a ajuns sã se discute în Cra-
iova ce se întâmpla în lume
este un punct de reper extrem
de important. Ei vãd Craiova ca
pe un oraº civilizat ºi vor sã
vinã aici. Este un mesaj cât se
poate de direct: vã ajutãm, vã
susþinem, demaraþi! Craiova
este un punct de reper ºi de aici
se pleacã în toatã þara”, a de-
clarat Liviu Ionescu, preºedin-
tele Centrului Naþional de Edu-
care Caninã.

Craiova, un ambasador mondial al câinilor de salvareCraiova, un ambasador mondial al câinilor de salvareCraiova, un ambasador mondial al câinilor de salvareCraiova, un ambasador mondial al câinilor de salvareCraiova, un ambasador mondial al câinilor de salvare
În luna august, Craiova va fi gazda celui mai mare eveniment chinolo-

gic organizat vreodatã în Europa de Est. Campionatul Mondial al Câini-
lor de Salvare, organizat de Federaþia Chinologicã Internaþionalã, se va
desfãºura în oraºul nostru, iar observatorul delegat pentru aceastã com-

petiþie mondialã, germanul Walter Hoffmann, a fost prezent în Bãnie
pentru a anunþa evenimentul.

Expertul Walter Hoffmann,
prezent la Craiova

La conferinþa de presã de vi-
neri, a participat Walter Hof-
fmann, un cunoscut expert mon-
dial în activitatea sportivã chino-
logicã. De altfel, germanul face
parte din comisia de experþi pe
câini de salvare a Federaþiei Chi-
nologice Internaþionale, calitate în
care a fãcut parte din juriul cam-
pionarului mondial de anul trecut,
desfãºurat în Danemarca. Exper-
tul mondial a recunoscut cã þãrile
din estul Europei nu au un interes
prea mare pentru câinii de salva-
re, dar a spus cã oricând existã
posibilitatea sã se porneascã pe
acest drum cu niºte câini buni ºi
o echipã devotatã.

„Câinii de salvare sunt foarte
activi în Germania, Austria, Elve-
þia ºi Europa centralã, pe când, în
estul Europei, sunt folosiþi mai
puþin. Nu sunt mulþi câini ºi nici
nu este un interes prea mare.
Munca alãturi de câinii de salva-
re, antrenamentele, toate au ne-
voie de o echipã care sã lucreze
împreunã. Echipa este baza suc-
cesului. Dacã eºi singur, nu prea
ai ºanse. Trebuie sã gãseºti prie-
teni, oameni cu aceeaºi pasiune

pentru sportul cu câini ºi sã-i
placã sã se ocupã cu acest
sport. Existã posibilitatea ca
ºi românii sã înceapã o tradi-
þie în acest sens, precum
Germania, dar este nevoie de
câini buni. Trebuie câini buni
ºi oameni care sã iubeascã
acest sport”, a mãrturisit
Walter Hoffmann, care a lã-
udat echipa de la Craiova.

Vor fi implicaþi zeci de voluntari
Din martie ºi pânã în august,

organizatorii vor începe o campa-
nie de popularizare a a evenimen-
tului, prin diverse programe ºi ac-
tivitãþi chinologice, care se vor
desfãºura în centrul oraºului ºi la
hipodrom. Dupã evenimentul din
august, România va fi a cincea þarã
din lume care va reuºi astfel sã
organizeze toate tipurile de eveni-
mente mondiale chinologice. „Este
un vis al meu. Prin anii 2000, când
încercam sã spun chinologiei din
România ºi din Europa de Est, toa-
tã lumea m-a trimis la plimbare ºi
la spitalul 9. Ei ziceau ca va fi bine
dacã România va reuºi sã organi-
zeze mãcar un eveniment, dar uite
cã le-am fãcut pe toate”, a spus
Liviu Ionescu, care a depus mult
suflet ºi efort în toate competiþiile

de acest gen care au avut loc pânã
acum la Craiova.

În organizarea evenimentului,
sunt implicaþi foarte mulþi volun-
tari, care fac o muncã pe care
oamenii nu o vãd. „Vrem sã le
demonstrãm românilor cã aceastã
pasiune nu mai este un lux, ci este
o necesitate”, a spus cu mândrie
Liviu Ionescu.

Calificativ organizatoric
foarte bun

Trebuie amintit faptul cã oraºul
Craiova a fost desemnatã a fi gaz-
da acestei ediþii de campionat da-
toritã calificativului foarte bun pe
care l-a obþinut din partea exper-
þilor. Datoritã team-leaderului Li-
viu Ionescu, echipa de la Craiova
are un palmares foarte bun în
acest moment, participãri la cam-

pionate mondiale, iar cea mai mare
distincþie fiind titlul de vicecampioni
mondiali pe echipe. Capacitatea
organizatoricã a Craiovei a fost
testatã în toamna anului trecut
când, în premierã pentru Europa
de Est, a avut loc aici Campiona-
tul Mondial de Misiuni al Echipe-
lor Canine de Salvare, la care au
participat 18 echipe din cinci þãri.

„Impactul va fi foarte mare
pentru cã, în spatele acestei acti-
vitãþi chinologice, foarte mulþi au
un evantai de activitãþi socio-pro-
fesionale. Ei vor spune mai de-
parte în mass-media internaþionale
cine este Craiova ºi ce înseamnã
Europa de Est. Va fi un feedback
despre România, nu numai despre
activitatea chinologicã”, a punc-
tat Liviu Ionescu.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Preºedintele Tribunalului Dolj, judecãtor
Adina Elvira Ghiþã, împreunã cu judecã-
torul Adrian Bordea, membru al Consiliului

Superior al Magistraturii (CSM) ºi cu douã
colege au fost cei care au tãiat, ieri, pangli-
ca de inaugurare a noii clãdiri a Tribunalului
Dolj. Lucrãrile au început în mai 2014, iar,
potrivit contractului, constructorul Bog’Art
avea doi ani la dispoziþie ca sã predea clãdi-
rea „la cheie“. Mai exact, termenul de fina-
lizare a lucrãrilor era 12 mai 2016, dar s-a
reuºit devansarea acestuia. Preºedintele in-

Moment deosebit pentru justiþia doljeanã:

În prezenþa reprezentanþilor
administraþiei publice locale ºi
judeþene, dar ºi a unor oficialitãþi,
între care Gabriela Scutea, secretar
de stat în cadrul Ministerului
Justitiei, Robert Cazanciuc, fostul
ministru al Justiþiei, Adrian Bor-
dea, membru al CSM, reprezen-
tanþi ai Bãncii Mondiale, Ambasa-
dei Franþei în România ºi ai unor
ºefi de instanþe ºi Parchete, ieri, a
avut loc inaugurarea sediului
Tribunalului Dolj. Noua clãdire,
mult mai potrivitã pentru înfãptui-
rea unui act de justiþie modern, are
toate dotãrile necesare unei instan-
þe cu numãr mare de cauze ºi, în
premierã în România, este dotatã
cu o salã specialã pentru audierea
minorilor. Au fost emoþii, mulþu-
miri, strângeri de mânã, mai cu
seamã cã proiectul a fost iniþiat în
anul 1999 ºi mulþi nu mai credeau
cã vor apuca sã-l vadã concretizat.

stanþei, judecãtor Adina Elvira Ghiþã, vizibil
emoþionatã, a þinut sã mulþumeascã tuturor
celor implicaþi în realizarea acestui proiect,
dar ºi colegilor de instanþã care au lucrat
cum au putut în ultimii doi ani, în condiþii
total improprii. Judecãtorul Adrian Bordea a
precizat cã este „un moment deosebit pen-
tru justiþia doljeanã, un eveniment care ara-
tã consolidarea justiþiei prin consolidarea
infrastructurii ei”, în timp ce Gabriela Scu-
tea, secretar de stat în Ministerul Justiþiei a
subliniat ceea ce aduce în beneficiul justiþia-

bilului acest sediu nou ºi modern: „Avem o
salã de studiu a dosarelor. Avem o salã spe-
cialã pentru audierea minorilor, care repre-
zintã o premieri. Pot spune cã este un suc-
ces pentru Craiova, dar ºi pentru Ministe-
rul Justiþiei ºi pentru toatã echipa care a
participat la implementarea acordului ca-
dru de finanþare”. Robert Cazanciuc, mi-
nistrul Justiþiei în perioada 2013 – 2015, care

a fost prezent la demararea lucrãrilor, dar a
mai trecut ºi anul trecut pe aici, pentru a
vedea stadiul acestora, a dat glas unui gând
pe care îl aveau mare parte din cei prezenþi
la festivitate: „am reuºit sã transformãm un
basm într-o realitate”, ºi a adus ºi un cadou
de casã nouã, o tapiserie lucratã manual de
studenþie de la „Arte”. Felicitãri au venit ºi
din partea reprezentanþilor Ambasadei Fran-
þei în România, dar ºi ai Bãncii Mondiale.
Cuvântul de încheiere i-a revenit prima-
rului Craioveni, Lia Olguþa Vasilescu, care
i-a felicitat, la rândul ei, pe cei care au
fãcut posibilã realizarea acestui edificiu ºi,
drept cadou de casã nouã, a anunþat cã se
alocã 8000 de metri pãtraþi pentru Jude-
cãtoria Craiova ºi Curtea de Apel Craiova.

Opt variante de proiect
În ianuarie 2006, Guver-

nul României a încheiat cu
Banca Internaþionalã pentru
Reconstrucþie ºi Dezvolta-
re (BIRD) acordul de îm-
prumut nr. 4811 – RO pri-
vind implementarea proiec-
tului „Reforma Sistemului
Judiciar”. Prima dintre com-
ponentele acestui proiect a
fost reabilitarea infrastruc-
turii instanþelor, aici fiind in-
clusã ºi extinderea Tribuna-
lului Dolj. Iniþial, în discu-
þie a fost Palatul de Justiþie,
proiectat încã din 1999, fi-
ind conceput sã asigure
funcþionarea atât a Curþii de Apel Craiova,
cât ºi a Tribunalului Dolj. Însã dublarea vo-
lumului de dosare, a structurii organizatori-
ce ºi a schemelor de personal a fãcut ca, în
timp, toþi cei implicaþi în modificarea pro-
iectului (ºi au fost 8 variante din 1999 ºi
pânã la cea actualã) sã realizeze cã imobilul
este suficient doar pentru Tribunalului Dolj.
Construcþia este monobloc, are circa 11.000

m.p., cu regim de înãlþime demisol, parter
ºi patru etaje, în care sunt dispuse spaþiile
necesare actului de justiþie aferente Tribu-
nalului Dolj.
Sala destinatã audierii minorilor – singura
dintr-o instanþã din România

Noul sediu este modern ºi are toate cele
necesare funcþionãrii în bune condiþii a unei
instanþe de judecatã: 6 sãli de ºedinþe dota-
te cu sisteme SIIISJ (Sistem informatic in-
tegrat de înregistrare a ºedinþelor de jude-
catã) ºi de afiºaj al proceselor în curs de
soluþionare ºi cu intrare separatã pentru
personal ºi public, 5 camere de consiliu
dotate cu SIIISJ ºi de afiºaj a proceselor
în curs de soluþionare, 7 camere de delibe-
rãri, 40 birouri pentru judecãtori, 27 birouri
pentru grefieri, 5 birouri pentru asistenþii

judiciari, birouri pentru compartimentele
financiar, informaticã, o salã de ºedinþã
pentru desfãºurarea Adunãrilor generale ale
judecãtorilor, dotatã cu sistem de confe-
rinþã ºi video conferinþã, o altã salã de con-
ferinþe dotatã cu sistem de traducere în
patru limbi ºi un spaþiu suficient de mare
pentru arhivã. Marile noutãþi ar fi sala de
studiu ºi o salã destinatã special audierii
minorilor, realizatã dupã modelul sistemu-
lui judiciar francez, aceasta fiind singura
de acest gen într-o instanþã din România.
Prin comparaþie, pânã la demararea lucrã-
rilor, judecãtorii Tribunalului Dolj lucrau
chiar ºi câte 13 în acelaºi birou din cauza
lipsei spaþiului, nu existau birouri pentru pre-
ºedinþii de secþii, nu existau suficiente bi-
rouri nici pentru grefieri, care îºi desfãºu-
rau activitatea chiar ºi 17 într-un birou, ast-
fel cã nici mãcar nu intra în discuþie amena-
jarea unei camere de consiliu sau a uneia
pentru audierea martorilor sub acoperire, în
acest sens fiind folosit biroul preºedintelui
de instanþã. Urmeazã ca tot personalul ºi ar-
hiva sã se mute în noua clãdire, data la care
va începe judecarea proceselor aici urmând
sã fie fãcutã publicã în timp util, dupã cum
au precizat reprezentanþii Tribunalului Dolj.

TTTTTribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”TTTTTribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”TTTTTribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”TTTTTribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”TTTTTribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”TTTTTribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”TTTTTribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”TTTTTribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”TTTTTribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”TTTTTribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”ribunalul Dolj se mutã în „casã nouã”
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Manifestãrile prilejuite de cele
trei evenimente deosebite sãrbãto-
rite, ieri, de cadrele Inspectoratu-
lui pentru Situaþii de Urgenþã „Ol-

Numãrul total al cazurilor de viroze respiratorii înregis-
trat în aceastã sãptãmânã (1.715) este mai scãzut faþã de
valoarea înregistratã în sãptãmâna anterioarã (1.910 cazuri).
Ponderea spitalizãrilor din numãrul total de cazuri a fost
16,32%. Deoarece morbiditatea înregistratã se aflã în inter-
valul aºteptat, dar existã dovada circulaþiei de virusuri gripa-
le în populaþie, reprezentanþii DSP Dolj au caracterizat sãp-
tãmâna prin activitate gripalã sporadicã.

În perioada 15-21 februarie a.c. au fost vaccinate antigri-
pal 115 persoane din grupele la risc prin cabinetele medicilor
de familie ºi spitale.

La 28 februarie 1933, prin Decretul Regal nr. 468 se aprobã “Regu-
lamentul de funcþionare a Apãrãrii Pasive contra atacurilor aeriene”
având ca scop “sã limiteze efectele bombardamentelor aeriene asu-
pra populaþiei ºi resurselor teritoriului, fie asigurându-le protecþia
directã, fie micºorând eficacitatea atacurilor”. Prin prevederile sale
detaºeazã net apãrarea pasivã de apãrarea activã. Momentul este
considerat drept actul de naºtere al protecþiei civile.

ISU Dolj a primit Drapelul de LuptãISU Dolj a primit Drapelul de LuptãISU Dolj a primit Drapelul de LuptãISU Dolj a primit Drapelul de LuptãISU Dolj a primit Drapelul de Luptã

Încã patru doljeni, diagnosticaþi cu gripã

Ministrul secretar de stat ºi ºef al Departa-
mentului pentru Situaþii de Urgenþã din cadrul
MAI, Raed Arafat, i-a înmânat, ieri, Drapelul
de Luptã comandantului Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã „Oltenia” al judeþului Dolj,
col. Constantin Florea, care a jurat, împreunã
cu cadrele unitãþii, sã-l „pãstreze ca pe lumina
ochilor ...”. Ceremonialul, defãºurat în Piaþa

„Mihai Viteazul” din Craiova, a marcat împli-
nirea a 150 de ani de la înfiinþarea primei Com-
panii de Pompieri în Craiova, dar ºi 83 de ani
de la înfiinþarea Protecþiei Civile în România.
„Sã daþi, în continuare, dovadã de profesiona-
lism ºi sã fiþi mândri, pentru cã puþine unitãþi
se pot lãuda cu 150 de ani de existenþã”, le-a
cerut Raed Arafat pompierilor doljeni.

tenia” al Judeþului Dolj au început
la sediul unitãþii, unde, în prezenþa
reprezentanþilor administraþiei pu-
blice locale ºi judeþene, a colabo-

ratorilor de la celelalte instituþii din
subordinea Ministerului Afacerilor
Interne, a fost prezentatã semnifi-
caþia Zilei Protecþiei Civile din Ro-
mânia. Au urmat, apoi mesajele
autoritãþilor, cadrele ISU Dolj pri-
mind mulþumiri ºi fiind felicitate
pentru activitatea desfãºuratã în
gestionarea situaþiilor de urgenþã.
Invitaþii au participat ºi la lansarea
a douã cãrþi cu tematicã specificã
istorico-militarã a „Pompierilor
Olteni”. Au fost acordate distincþii
ºi medalii cu ocazia sãrbãtoririi a
150 de ani de la înfiinþarea primei
„Companii de Pompieri ” din mu-
nicipiul Craiova, toþi cei prezenþi
fiind, la final, invitaþi sã viziteze
Centrul de coordonare ºi conduce-
re  a intervenþiei în caz de dezastre
în regiunea transfrontalierã ºi sã
vadã o parte din tehnica de inter-
venþie expusã în curtea unitãþii.

Întreaga asistenþã s-a mutat apoi
în Piaþa „Mihai Viteazul”, unde a
fost organizat un emoþionant ce-
remonial, în cadrul cãruia s-a în-
mânat Drapelul de Luptã al Unitã-
þii. Dupã slujba oficiatã de un so-
bor de preoþi, pompierii aliniaþi în
Piaþã i-au prezentat onorul minis-

trului secretar de stat din MAI,
Raed Arafat, ºeful Departamentu-
lui pentru Situaþii de Urgenþã. In-
spectorul general al Inspectoratu-
lui General pentru Situaþii de Ur-
genþã (IGSU), general de brigadã
Ovidiu Vasilicã, a dat citire decre-
tului prezidenþial prin care se acordã
Drapelul de Luptã Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã “Olte-
nia” al judeþului Dolj, cu prilejul
împlinirii a 150 de ani de la înfiin-
þarea primei Companii de Pompieri
în Craiova. Comandantul ISU Dolj,
col. Constantin Florea, a primit
Drapelul de Luptã din mâinile lui
Raed Arafat, l-a sãrutat, în piaþã
rãsunând apoi jurãmântul pompie-
rilor: „Jur sã pãstrez ca pe lumi-
na ochilor Drapelul de Luptã tri-
color, simbol al unitãþii, suvera-
nitãþii ºi independenþei naþiona-

le, al onoarei, vitejiei ºi gloriei
militare a poporului român, al
tradiþiilor eroice strãbune ºi al
Patriei mele România!”. „Aceas-
tã zi reprezintã momentul în care
curajul, devotamentul ºi profesio-
nalismul de care daþi dovadã vã
este rãsplãtit. Sã fiþi mândri, pen-
tru cã sunt puþine unitãþi din Ro-
mânia care se pot lãuda cu 150 de
ani de existenþã. Înmânarea Dra-
pelului de Luptã este menitã sã vã
motiveze ºi mai mult în lupta pe care
o duceþi în fiecare secundã. Vã asi-
gur de întreaga susþinere a Minis-
terului Afacerilor Interne”, a pre-
cizat Raed Arafat. Manifestarea s-
a încheiat cu defilarea a patru plu-
toane de pompieri, pe acordurile
fanfarei militare ºi în aplauzele cra-
iovenilor prezenþi la eveniment.

CARMEN ZUICAN

Încã patru doljeni au fost diagnosticaþi cu
gripã în ultima sãptãmânã, cazurile fiind
confirmate de Institutul “Cantacuzino” din
Bucureºti. La nivel naþional, încã 12 persoane
au murit din cauza gripei, astfel cã, de la
începutul sezonului ºi pânã în prezent, numã-
rul celor care ºi-au pierdut viaþa a ajuns la 33.

12 decese provocate de gripã, în doar o sãptãmânã
La nivel naþional, numãrul de decese la pacienþi diagnos-

ticaþi cu virusul gripal a ajuns la 33, din care 31 cu AH1
sezonier ºi doi cu AH3. Numai în sãptãmâna 15-21 februa-
rie s-au înregistrat 12 decese noi la cazuri de SARI confir-
mate cu virus gripal, la fel ca în sãptãmâna precedentã, toa-
te cu virus gripal AH1 sezonier. Cei care au murit din cauza
gripei aveau vârste cuprinse între câteva luni ºi 65 de ani, 22
de persoane fiind de gen masculin ºi 11 feminin. Din cele 33
de persoane, 31 au avut condiþii medicale pre-existente, 30
nefiind vaccinate. Astfel, ºase persoane decedate din cauza
gripei sunt din Argeº, 11 din Bucureºti, 3 din Cluj, 5 din
Prahova, 2 din Hunedoara ºi câte una din Dâmboviþa, Olt,
Sibiu, Suceava, Teleorman ºi Vâlcea.

De la începutul sezonului de supraveghere a infecþiilor re-
spiratorii acute, gripei ºi SARI pânã la 23 februarie au fost
confirmate cu laboratorul 573 cazuri de gripã: 498 cazuri tip
A, subtip H1 sezonier, 27 cazuri tip A, subtip H3, 40 cazuri tip
A, nesubtipate, 9 cazuri tip B. În sãptãmâna 15-21 februarie
s-au înregistrat la nivel naþional 318 cazuri de gripã/ILI, com-
parativ cu 352 de cazuri înregistrate în sãptãmâna anterioarã.
De asemenea, în aceeaºi sãptãmânã s-au înregistrat 44 cazuri
de Infecþie Respiratorie Acutã Severã (SARI), cu unul mai
mult faþã de sãptãmâna precedentã ºi cu 15 mai multe faþã de
aceeaºi perioadã a sezonului anterior.
Respectarea normelor de igienã, cel mai eficient mijloc
de prevenþie

Cel mai eficient mijloc de prevenþie rãmâne igiena perso-
nalã, precum spãlarea mâinilor cu apã ºi sãpun din abunden-
þã. Alte recomandari sunt izolarea la domiciliu sau spital a
persoanelor bolnave; evitarea colectivitãþilor- serviciu, gra-
diniþã, ºcoala, spaþii închise, supraaglomerate; folosirea ba-
tistei  sau ºerveþelului de unicã folosinþã în cazul strãnutului
sau tusei; spãlatul mâinilor cu apã caldã ºi sãpun dupã strã-
nutat sau tuse; vestimentaþie adecvatã temperaturii de afarã;

evitarea vizitelor la persoanele bolnave; aerisirea încaperilor
la domiciliu sau la locul de muncã; alimentaþie sãnãtoasã cu
multe fructe ºi legume cu aport crescut de vitamine; miºca-
re fizicã în aer liber, efortul fizic tonificând organismul.

Vaccinarea antigripalã este cea mai importantã metodã de
prevenire a infecþiei ºi în special a complicaþiilor cauzate de
infecþia gripalã. Vaccinarea este importantã în special pentru
persoanele risc de complicaþii cauzate de gripã ºi pentru
persoanele care îngrijesc aceste persoane,care beneficiazã
de vaccin gratuit prin cabinetele medicilor de familie.

În categoriile la risc intrã persoanele cu vârsta cuprinsã
între 6 luni ºi 64 de ani în evidenþã cu afecþiuni medicale
cronice pulmonare, cardiovasculare, metabolice, renale, he-
patice, neurologice, diabet zaharat, obezitate, astm sau viru-
sul imunodeficienþei umane; gravide; medici, cadre sanitare
medii ºi personal auxiliar, atât din spitale cât ºi din unitãþile
sanitare ambulatorii, inclusiv salariaþi ai instituþiilor de ocroti-
re(copii sau bãtrâni) ºi ai unitãþilor de bolnavi cronici, care
prin natura activitãþii vin în contact respirator cu pacienþii sau
asistaþii; persoane, adulþi ºi copii, rezidente în instituþii de ocro-
tire socialã precum ºi persoane care acordã asistenþã medica-
lã, socialã ºi îngrijiri la domiciliu persoanelor la risc înalt; toate
pesoanele cu vârsta egalã sau peste 65 de ani.

RADU ILICEANU

Ceremonial deosebit la Craiova:
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Scandalul provocat de îmbolnã-
virile bebeluºilor este de o gravita-
te fãrã seamãn. Autoritãþile noas-
tre ridicã, zilnic, din umeri ºi spun
cã nu pot depista cauza, care ar fi
provocat decesul copiilor ºi îmbol-
nãvirea altora. Totuºi, ca sã livre-
ze ceva spre liniºtirea populaþiei,
Patriciu Achimas Cadariu, minis-
trul Sãnãtãþii, a declarat într-o con-
ferinþã de presã cã: „Dupã întâlni-
rea cu specialiºtii Centrului Euro-
pean pentru Prevenirea ºi Contro-

lul Bolilor, vã putem spune faptul
cã s-au identificat cauzele îmbol-
nãvirii, respectiv bacteria escheri-
chia coli”. Pe de alta parte, probe-
le trimise in Italia, dupa primele
decese, au aratat ca bacteria E-
coli, fie are o sursa alimentara, fie
provine de la persoane din antura-
jul copiilor. Deci, de vinã e bacte-
ria, dar nu ºtim cine o poartã: ori
alimentele, ori un vector uman.

Explicaþiile ascund un adevãr
crunt: nimeni nu mai poate garanta
cã alimentele pe care le consu-
mãm sunt conforme unor stan-
darde minimale de siguranþã ali-
mentarã. ªi, ca sã fim realiºti,
orice supermarket se acoperã în
faþa autoritãþilor prin faptul cã,
pentru produsele scoase la vân-
zare în spaþiile sale deþine decla-
raþii de conformitate emise de pro-
ducãtori. Or, pe aceºtia din urmã
cine îi mai controleazã? Cam ni-
meni! Teoretic, ar trebui sã fie un
medic sanitar-veterinar alocat la
producãtorii alimentari, care sã
garanteze cã, toate produsele sunt

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Controlul alimentarControlul alimentarControlul alimentarControlul alimentarControlul alimentar, aproape inexistent!, aproape inexistent!, aproape inexistent!, aproape inexistent!, aproape inexistent!

În plin proces de descoperire a cau-
zei care a provocat agravarea stãrii de
sãnãtate la mai mulþi copii de vârstã
foarte fragedã, autoritãþile sanitar-ve-
terinare sunt, în ceasul al doisprezece-
lea, cu ochii pe importurile de legume
ºi fructe. Tardiv totul. De fapt, ni se con-
firmã eterna neputinþã a statului, prin
organismele sale de verificare ºi con-
trol, în a apãra siguranþa alimentarã a
cetãþenilor. Incidentele alimentare re-
cente, respectiv zecile de tone de roºii
cu concetraþii de pesticidele peste li-
mitele admise, cinci sortimente de cio-

colatã ale companiei Mars retrase de la
comercializare, iar nuca de cocos vân-
dutã de un retailer de top suspectatã cã
ar fi infestatã cu salmonella, motiv pen-
tru care produsul va fi ºi el retras de la
comercializare, toate acestea confirmã
indolenþa autoritãþilor, dacã nu chiar
inconºtienþa. Este inimaginabil cum,
miile de angajaþi din toate structurile
responsabile cu controlul alimentar
sunt, practic, inutile ºi, abia, când se
ajunge la cazuri de decese, statul român
o ia pe firul apei ºi constatã cã hiba este
undeva...tot la alimente!

sãnãtoate; practic, ºtim ce în-
seamnã sã faci controale în Ro-
mânia! Pentru producãtorii de afa-
rã oricum nu ºtim nimic!

Analizele au început
în supermarketuri

Unde s-au dus autoritãþile sã
ia primele probe? Tot la retaileri.
Primul pas a fost prelevarea efec-
tuatã de inspectorii DSVSA
Argeº, în data de 13.02.2016, din
mai multe loturi de portocale, din

hipermarketurile din judeþul Argeº
(localitãþile: Piteºti, Mioveni, Cur-
tea de Argeº, Topoloveni ºi Câm-
pulung), pentru a verifica posi-
bilitatea existenþei unor depãºiri
ale limitelor admise de reziduuri
de pesticide în aceste fructe.
Probele au fost trimise, în ace-
eaºi zi, cãtre Laboratorul Naþio-
nal de Referinþã din Bucureºti,
pentru a fi analizate. Rezultatele
analizelor, finalizate la
15.02.2016, aratau cã nu se în-
registreazã depãºiri ale limitelor
maxime admise de reziduuri de
pesticide. În perioada 01.01.2016
- 14.02.2016, laboratoarele acre-
ditate specializate din cadrul re-
þelei sanitare veterinare ºi pentru
siguranþa alimentelor au recepþi-
onat, în vederea determinãrii re-
ziduurilor de pesticide, 416 pro-
be din produse alimentare de ori-
gine nonanimalã. La acestea se
adaugã 34 de probe prelevate la
sfârºitul anului 2015 ºi pentru
care s-au eliberat buletine de ana-
lizã în anul 2016. Din totalul ce-

lor 450 de probe recepþionate,
pentru 403 au fost eliberate bu-
letine de analizã, iar pentru 47 se
aºteaptã  rezultatele.

Probe recoltate ºi la frontierã
Au urmat verificãri la frontierã.

Probele au fost recoltate în postu-
rile de inspecþie la frontierã ºi în
punctele finale de import ºi au vi-
zat produse de origine nonanima-
lã, care au ca risc asociat prezenþa
de reziduuri de pesticide (rezidu-
uri de insecticide, erbicide, fungi-
cide, raticide etc., substanþe care
se utilizeazã în diferite etape de
obþinere a produsului destinat con-
sumatorului final (însãmânþare,
cultivare, transport, depozitare).
Dintre fructele ºi legumele din care
au fost prelevate ºi analizate probe
în anul 2016 au fost: portocale,
mandarine, lãmâi, struguri, bana-
ne, grapefruit, dovlecei, rodii,
morcov, ardei, fasole, salatã ver-
de, castraveþi, mere, roºii, varzã,
pomelo. La toate probele, pentru
care s-au eliberat buletine de ana-
lizã, nu s-au înregistrat depãºiri ale
limitelor maxime admise pentru
reziduuri de pesticide.

Roºiile din Iordania
trebuie distruse

În aceaºi zi, 25.02.2016, AN-
SVSA publicã un comunicat de
presã, prin care confirmã, pentru
prima datã, decizia de neutraliza-
re pentru un lot de câteva zeci de
tone de tomate din Iordania. „În
perioada 1 ianuarie – 23 februarie
a acestui an, inspectorii ANSVSA
au controlat un numãr de 1.441
de transporturi de produse de ori-
gine nonanimalã, care au ca risc
asociat prezenþa de reziduuri de
pesticide ºi au prelevat, pentru
determinãri de laborator, un nu-
mãr de 505 probe. Verificãrile au
fost realizate în posturile de in-
specþie la frontierã ºi punctele fi-
nale de import ºi au vizat deter-
minarea prezenþei ºi a încadrãrii
în limitele admise ale reziduurilor
de pesticide din fructele ºi legu-
mele provenite din import. Pen-
tru cele 505 probe prelevate ºi
transmise pentru analizã, au fost

eliberate buletine pentru numãr de
440, restul aflându-se în curs de
finalizare a determinãrilor de la-
borator. Dintre cele 440 de probe
analizate, o singurã probã a pre-
zentat depãºirea limitei maxime
admise pentru reziduuri de pesti-
cide, restul probelor analizate au
avut rezultate conforme. Rezul-
tatul neconform s-a înregistrat la
o probã de tomate, provenite din
Iordania. Conform procedurilor,
lotul respectiv de tomate a fost di-
rijat cãtre neutralizare”, se preci-
zeazã în comunicatul ANSVSA.

Probleme ºi la ciocolata Mars
În data de 23.02.2016, la ora

19.00, Punctul Naþional de Con-
tact RASFF România a fost noti-
ficat de cãtre Punctul European
de Contact RASFF asupra unei re-
trageri iniþiatã de compania MARS
pentru 5 sortimente de produse
din ciocolatã: SNICKERS®,
MARS®, MILKY WAY®, CELE-
BRATIONS® si MINI MIX®,
dupã ce un fragment de plastic a

fost identificat într-un produs.
„ANSVSA colaboreazã cu MARS
România în acþiunea de retragere
a loturilor de produse suspiciona-
te de pe piaþã, urmãrind modul de
retragere de la comercializare pre-
cum si alte acþiuni pe care com-
pania le întreprinde, cum ar fi in-
formarea consumatorilor. În con-

formitate cu legislaþia în vigoare
ºi cu procedurile ANSVSA,
MARS România a transmis Auto-
ritãþii anunþul privind retragerea
tipurilor de produse suspicionate,
care conþine detalii si recomandãri
pentru consumatori” se aratã într-
un alt comunicat al ANSVSA pu-
blicat la 26.02.2016.

Suspiciuni ºi în Craiova
Deocamdatã, ipotezele de lucru

sunt cã sindromul hemolitic ure-
mic de care suferã micuþii ar pu-
tea fi provocat  E-coli provenitã
de consumul de legume, fructe sau
produse lactate din import, copiii
totuºi având peste 6-7 luni, datã
de la care se pot introduce în ali-
mentaþie legume ºi fructe pasate
ºi, desigur, lapte praf. „Am recol-
tat probe de fructe, legume ºi lap-
te de la o singurã unitate înregis-
tratã la Direcþia Sanitarã Veterina-
rã ºi pentru Siguranþa Alimentelor
Dolj. Rezultatele le vom avea luni.
Existã o suspiciune la aceastã uni-
tate, dar protocolul instituþional de

emitere a buletinului de analizã are
un timp clar determinat de verifi-
care ºi elaborare. Noi desfãºurãm,
în continuare, acþiunile curente de
monitorizare a alimentelor ºi sun-
tem pregãtiþi sã aplicãm mãsurile
ce se impun”, ne-a precizat dr.
Costicã Retea, director adjunct al
DSVSA Dolj.
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Volumul a fost tipãrit cu
sprijinul Ministerului Aface-
rilor Externe – Departamen-
tul Politici pentru Relaþia cu
Românii de Pretutindeni, iar
cu prilejul lansãrii lui, în
cadrul prestigiosului târg de
carte GAUDEAMUS, a avut
loc ºi dezbaterea: „Unitate
ºi reconciliere la românii
din Serbia de Rãsãrit”, la
care au participat, alãturi de
autorul cãrþii, lector univ.
dr. Mihai Ghiþulescu de la
Facultatea de ªtiinþe Sociale
a Universitãþii din Craiova,
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Lucrarea „Românii timoceni – stu-
diu jurnalistic despre românii din Ti-
moc ºi Morava ºi lupta lor pentru pãs-
trarea identitãþii naþionale”, tipãritã la
Editura ALMA din Craiova a fost lan-
satã joi, 25 februarie 2015, în cadrul
Târgului de Carte GAUDEAMUS, la Te-

atrul Naþional „Marin Sorescu” din
Craiova. Volumul cuprinde o istorie vie
surprinsã în note, interviuri ºi repor-
taje ºi îºi propune sã explice o parte din
cele mai arzãtoare probleme cu care se
confruntã comunitatea româneascã din
Serbia de Rãsãrit.

Romeo Crîºmaru, autorul cãrþii :
„La Boljevac l-am cunoscut pe Slaviºa Trailovici, unul dintre cei mai

cunoscuþi învãþãtori de naþionalitate românã. De la prima întâlnire cu
acest om, ai impresia cã însuºi Domnul Trandafir, eroul povestrii lui
Mihail Sadoveanu, a cobo-
rât dintre îngeri pentru a
forma alte ºi alte generaþii.
În anul 2013, atunci când
s-a fãcut prima anchetã pen-
tru introducerea în ºcolile de
stat din Serbia a cursurilor
de limba românã cu elemen-
te de culturã naþionalã, în-
vãþãtorul Slaviºa Trailovici
a predat tainele limbii româ-
ne în satul Podgorac, un sat
care aparþine comunei Bol-
jevac ºi care este locuit în
mare majoritate de popula-
þia româneascã. Domnul în-
vãþãtor nu a putut sã fie aici,
dar a venit fiul sãu, Milan
Trailovici, student la Facul-
tatea de Teologie, din cadrul
Universitãþii din Craiova”

Conf. univ. dr. Gabriela Rusu Pãsãrin:
„Aºa cum spunea ºi istoricul Ghiþulescu ne intereseazã pe noi, cer-

cetãtorii, dupã ce aceastã lecturare la cald, ºi dupã ce evenimentul la
cald, s-au epuizat, rãmân
documentele ºi aici este
foarte grea misiunea jurna-
listului Romeo Crîºmaru. Ce
documente a inclus în vo-
lum. Cât de reprezentative
sunt aceste documente pen-
tru istoria în derulare a ro-
mânilor timoceni. Se vorbea
despre aceea similitudine :
român-vlah. Ei bine, este
doar o parte din problemele
care se discutã acolo. Avem
cãrþi în limba românã ?! Care
este cultura româneascã
propagantã dincolo de gra-
niþele noastre. Reuºim sã re-
cuperãm tradiþiiele, cultra
oralã, cultura materialã....”

Ljubomir Branduºan, liderul românilor din Majdanpek,
iniþiatorul Asociaþiei „Unirea Românilor” :

Vreau sã-l felicit pe frate-
le nostru, Romeo ºi vreau sã
vã spun cã este foarte im-
portant cã aceastã Asociaþie
existã  ºi se ocupã cu pro-
blemele românilor din Serbia
de Rãsãrit. Toþi ºtiþi cã noi
am învãþat româna, voluntar-
...dar am învãþat-o cu drag.
Dupã o luptã grea au înce-
put sã înveþe ºi la Majdan-
pek copiii limba românã în
ºcoli ºi sunt mândru pentru
acest lucru. Nu este uºor, dar
noi o facem cu mândrie. Am
dori ºi noi ca dupã 200 de
ani de asimilare sã reuºim sã
scãpãm...”

conf. univ. dr. Gabriela
Rusu Pãsãrin, jurnalista
Marga Bulugean ºi Ljubomir
Branduºan - reprezentant al
comunitãþii româneºti din
Serbia de Rãsãrit. Modera-
torul dezbaterii va fi scriito-
rul Mihai Firicã.

„Orice cãlãtorie în Valea
Timocului este cu siguranþã
o experienþã”

Cu prilejul lansãrii volu-
mului dedicat românilor din
Timoc, autorul  a donat o
parte din volumele editate

Bibliotecii Universitãþii din
Craiova ºi Bibliotecii Judeþe-
ne „Alexandru ºi Aristia
Aman” din Craiova. „Orice
cãlãtorie în Valea Timocului
ºi, în general, în Serbia de
Rãsãrit, fie cã e vorba de
Valea Dunãrii, Timoc, Valea
Moravei sau Homolje, este
cu siguranþã o experienþã
deosebitã. Cine trãieºte
pentru prima oarã aceastã
experienþã unicã, îºi doreºte
cu ardoare sã revinã aici. ªi
nu este nevoie de o dozã de
patriotism excesiv de mare,
vecinã cu naþionalismul,
pentru a te simþi miºcat de
ceea ce vezi aici, impresio-
nat ºi emoþionat. Emoþiile
sunt cu atât mai mari cu cât
vezi cã aceºti oameni vor-
besc aceeaºi limbã românã
ca ºi tine, folosind, desigur,
un dialect local atât de
frumos ºi plãcut auzului, dar
pe mãsurã ce intri în vorbã
cu ei, identificarea începe sã
devinã o problemã. Foarte
mulþi spun cã sunt români,
aºa cum au fost bunicii ºi
strãbunicii lor, alþii spun cã
sunt rumâni, iar în cel mai
nefericit dintre cazuri ei se
autodenumesc VLAHI,
spunându-þi cu seninãtate cã
aºa se spune pe aici, aºa se
spune în limba sârbã la
români – „vlasi”!”, a expli-
cat autorul publicului pre-
zent la Teatrul Naþional.

„Vorbesc limba românã
din familie, dar nu ºtiu sã scrie
ºi sã citeascã în limba
strãmoºilor lor”

Cartea mai conþine un
reportaj realizat la Biserica
româneascã cu hramul Sfinþilor
Montanus ºi Maxima din
Sigidunum, aflatã pe Valea
Moravei, unde preotul Iel
Buobu Lui împlineºte, dupã
1700 de ani, profeþia Sfântului
Montanus, cel care înainte de a
fi ucis pentru credinþa lui în
Hristos, prin înecare în râul
Sava, pe 26 martie 304, a
spus: „Cu ochii minþii vãd,

Stãpâne, cum în aceastã
laturã de pãmânt se ridicã un
popor nou care cheamã
numele Tãu cel Sfânt, prin
biserici, în limba românã” De
asemenea, tot în cuprinsul
acestui volum, cititorii vor
descoperi cum luptã românii din
Serbia pentru visul lor secular,
cel al dobândirii cetãþeniei
române, dar ºi pentru a putea sã
îºi ducã copiii la cursurile de
limba românã, în condiþiile în
care românii noºtri de aici se
confruntã cu cea mai dureroasã
situaþie posibilã: vorbesc limba
românã din familie, dar nu ºtiu
sã scrie ºi sã citeascã în limba
strãmoºilor lor.
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GEORGE POPESCU

Pe la finele anilor 70 când îºi scria incitanta,
încã de atunci, carte cu titlul „Expresivitatea
involuntarã”, criticul ºi dascãlul nostru univer-
sitar Eugen Negrici a avut la dispoziþie pentru
teza sa puþine surse de inspiraþie ºi de control.
Aºa cã a fost nevoit sã se adreseze, cu excep-
þia unor izvoare „orale”, rubricilor de micã pu-
blicitate de la acele vremuri. Întreprindere difi-
cilã, ingratã pe alocuri, datã fiind condiþia aces-
tor rubrici în presa vremii, nu doar masiv cen-
zuratã, ci ºi aplatizatã, omogenizatã ºi dogmati-
zatã ideologic, încât pânã ºi anunþurile funebre
erau supuse unor restricþii schematice. Nu lip-
sea însã, cum a probat autorul, acel plus de
expresivitate, involuntarã, desigur, întrucât
aceasta era intrinsecã ºi codificatã în structura
însãºi a limbii.

Astãzi, când ºcoala a devenit, ea însãºi, un
subiect oarecum funest – prilej de jelanii naþio-
nale din motive pe care n-are rost sã le mai invoc
-, un material la îndemânã ni-l oferã presa ºi tele-
viziunile cu o dezinvolturã deseori jenantã. Cât
despre ºcoalã, dincolo de nivelul ei de „degra-
dare” atât de comentat, de ceva vreme mã preo-
cupã o îngrijorare tot mai difuzã în rândul pãrin-
þilor ºi care vizeazã o prezentã inadvertenþã a

copiilor faþã de învãþãturã. Nepotul meu, elev în
clasa a IV-a la o ºcoalã consideratã eminentã în
Capitalã, mi-a declarat ritos cã nu-i place ºcoala.
Declaraþie care le dã de cap pãrinþilor ºi pe care
m-am angajat, în ciuda vulnerabilitãþilor pe cât
de previzibile pe atât de riscante, sã-l apãr, mu-
tând accentul dincolo de astfel de afirmaþii pe
care, într-o anumitã mãsurã, le atribui deopotri-
vã unui evident rãsfãþ cu care unii copii sunt
înconjuraþi ºi mediului informaþional în care trã-
iesc, în special spaþiului virtual.

De la nepot am primit ieri o compunere care
m-a determinat la reflecþiile ºi analogiile de mai
jos, pornind tocmai de la ideea de expresivita-
te, chiar dacã nu „involuntarã”, ci mai curând
debitoare noii societãþi ºi noii lumi în care vie-
þuim.

Purtând titlul „Pe vremea lui Brâncuºi”, fãrã
sã ºtiu dacã e un subiect impus la clasã ori ales
de el, compunerea adoptã tema „maºinii timpu-
lui”, una recurentã în preocupãrile lui ºi care, în
mod previzibil, pune laolaltã jocul imaginativ

cu cultura sa internautã. Succint, actantul na-
rativ, cum se spunea pe vremea semioticii, mer-
ge la un prieten, coleg de ºcoalã, acesta îi spu-
ne cã i-a inventat o maºinã a timpului pe „sca-
ra” cãreia el decide sã intre în dialog cu marele
Brâncuºi, pe care de altfel îl provoacã familiar,
adresându-i-se cu Constantine, ºi, într-o ordi-
ne aleatorie, decide sã-l invite acasã, la masã,
pentru ca, mai apoi, dorind sã-i facã un cadou,
îi cumpãrã o casã în Bucureºti, vecinã cu a sa
ºi, din întâmplare aflatã în vânzare.

Finalul nu-i mai puþin insolit, fiindcã este
evocatã Cella Delavrancea numai ºi numai spre
a-i aminti, la timpul prezent, în 1916, cã, de fapt,
Brâncuºi e mort de câteva zeci de ani.

Existã, neîndoielnic, o micã dozã de absurd,
deloc însã kafkian ori beckettian în aceastã
perspectiva a compunãtorului, însã ea e o pro-
bã a unei imaginaþii clãdite, de-acum, pe cu to-
tul alte coordonate psihologice decât cele ale
generaþiilor pãrinþilor ºi bunicilor. Oricât ar pã-
rea de paradoxal, ideea de „joc”, în sensul tra-

diþional al termenului, lipseºte, cãci ceea ce
conteazã cu adevãrat este chiar propoziþia fi-
nalã, verdictul însuºi al compunerii, anume cã,
de fapt, „Brâncuºi e nemuritor!”.

Cu un efort de imaginaþie, la rându-mi, am
încercat sã-mi amintesc ce relaþie voi fi avut, la
vârsta nepotului, cu Constantin Brâncuºi. ªi
mi-am amintit cã, fãrã acces la dosarul ororilor
ce i se întocmise, prin anii cincizeci, abia târziu,
la maturitate, m-am apropiat de semnificaþiile
mai adânci ale creaþiei sale ºi, fireºte, nemuri-
rea sa mi s-a edificat târziu.

Cât despre „casa” pe care nepotul i-o cum-
pãrã marelui sculptor, ceea ce frapeazã e mai
ales ideea de vecinãtate, un fel de omagiu cvasi-
involuntar, pe care numai imaginaþia inventivã
a copiilor îl mai pot crea. ªi dacã numai atât ar
fi, în compunerea respectivã, tot ar trebui sã
devenim mai circumspecþi atunci când ne grã-
bim sã taxãm relaþia copiilor de azi cu ºcoala –
ºi, implicit, cu învãþãtura – cu o nonºalantã ºi
pãguboasã exigenþã.

Brâncuºi ºi expresivitateaBrâncuºi ºi expresivitateaBrâncuºi ºi expresivitateaBrâncuºi ºi expresivitateaBrâncuºi ºi expresivitatea
involuntarã a copiilorinvoluntarã a copiilorinvoluntarã a copiilorinvoluntarã a copiilorinvoluntarã a copiilor

Liceul Tehnologic de Transporturi
Cãi Ferate Craiova este, astãzi, gaz-
dã a fazei judeþene a Olimpiadei la
disciplinele tehnice. „Sunt 57 de elevi
din clasa a XI-a ºi 40 din anul termi-
nal de liceu, pe mai multe domenii:
electric, mecanic, electronic ºi indus-

Cu mic, cu mare spre revigorarea învãþãmântului tehnicCu mic, cu mare spre revigorarea învãþãmântului tehnicCu mic, cu mare spre revigorarea învãþãmântului tehnicCu mic, cu mare spre revigorarea învãþãmântului tehnicCu mic, cu mare spre revigorarea învãþãmântului tehnic
Astãzi, este ziua Olimpiadei Tehnice, proba

scrisã, la diferitele discipline din curricula, mai
multe instituþii de învãþãmânt participând, prin
elevii sãi, la desfãºurarea acestui proces. Com-
petitorii trebuie sã obþinã, „în scris”, minimum

nota 5, pentru a putea participa la exemplifica-
rea practicã. Câteva sute de elevi vor participa
la faza judeþeanã a concursului, dar numai cei
care vor trece de pragul minim la „scris” vor
putea merge mai departe.

tria textilã ºi a pielãriei. Vor participa
tineri din unitatea noastrã, din Cole-
giul Tehnic de Arte ºi Meserii „Con-
stantin Brâncuºi”, Liceul Tehnologic
„George Bibescu” Craiova, Colegiul
Tehnic Energetic Craiova, Colegiul
Tehnic „ªrefan Milcu” Calafat, Liceul

Tehnologic Auto Craiova, Colegiul
„ªtefan Odobleja” Craiova, Liceul
„Traian Vuia” Craiova. Probele prac-
tice vor fi susþinute pe 4 martie, la
instituþii care vor fi stabilite în zilele
urmãtoare. Înscrierea unui numãr
mare, aºa considerãm noi, este un
lucru bun, deoarece aºa îi putem gãsi
pe cei care pot face performanþã ºi,
astfel, se poate revigora învãþãmân-
tul tehnic ºi profesional ”, a precizat
prof. Cristian Pãtraºcu, director
adjunct al Liceului CFR. Vecinii , cei
de la Colegiul Tehnic de Arte ºi Me-
serii „Constantin Brâncuºi”, sunt ºi
amfitrioni ai unei etape judeþene . „Îi
gãzduim pe toþi cei care susþin faza
pe profil „servicii”. Sunt 40 de elevi
care sunt înscriºi, la clasa a IX-a fi-
ind vorba despre „turism” – 15 elevi;
tehnician activitãþi economice (opt
tineri); „estetica ºi igiena corpului
omenesc” – trei competitori. La cls.
a XII-a, sunt cinci înscriºi la „turism”,

patru la tenician economic ºi patru
la esteticã. Probele practice vor fi
susþinute, dupã cum, am fost in-
formaþi, la Colegiul Naþional Eco-
nomic „Gheorghe Chiþu” din Cra-
iova”, a declarat prof. Laurenþiu
Puicin, director al CTM „Constan-
tin Brâncuºi”. Nu este lipsit de im-
portanþã nici concursul, tot pe ace-
eaºi temã, a participãrii tinerilor în
specializarea „Resurse naturale ºi
Protecþia mediului”, etapa judeþea-
nã având loc de desfãºuurare Co-
legiul Tehnic „C.D. Neniþescu” Cra-
iova. „Sunt 42 de tineri din clasele
a XI-a ºi a XII-a, fiecare an de stu-
diu având 21 de ºcolari, care vor
participa pe mai multe discipline,
din agriculturã ºi sperãm sã avem
copii care se vor califica mai depar-
te” – prof.  Iulia Cristea, vicepre-
ºedinte al Comisiei consultative din
cadrul instituþiei de învãþãmânt
preunivbersitar amintitã.

ªi elevii de gimnaziu
merg spre învãþãmântul tehnic

Pregãtirea tehnico-profesionalã se
adreseazã ºi elevilor de gimnaziu, cei
mai merituoºi dintre ei fiind parte în
programa de concurs. „La disciplina
„Educaþie tehnologicã”, sunt 100 de
copii care îºi vor arãta cunoºtinþele,
în scris, aceºtia provenind din clase-
le V-VIII ale învãþãmântului gimna-
zial, din mai multe instituþii ºcolare
din Dolj, la noi desfãºurându-se
concursul judeþean. Pentru proba
practicã, aºteptãm sediile unde va
avea loc competiþia”, a spus prof.
Cristina Mitricã, director adjunct al
ªcolii Gimnaziale „Nicolae Bãlcescu”
din Craiova. Esre demne de remarcat
cã, pe lângã revitalizarea învãþãmân-
tului tehnic ºi profesional, adoptat
de cãtre autoritãþile în domeniu, se
ibservã ºi o participare a tinerilor.

CRISTI PÃTRU

Teatrul Naþional „Marin Sorescu” vã invitã duminicã,
28 februarie, ora 18.30, la Sala „Amza Pellea”, spre a fi
martori la omagiul adus scriitorului Marin Sorescu, la îm-
plinirea a 80 de ani de la naºterea marelui scriitor (n. 29
februarie 1936), res-
pectiv 20 de ani de
la trecerea sa în eter-
nitate (8 decembrie
1996).

S p e c t a c o l u l
„Profet în þara lui”
– un performance
de poezie ºi muzicã
pe texte de Marin
Sorescu, în regia
Alinei Hristea – se
va bucura de parti-
ciparea extraordina-
rã a actorilor Ilie
Gheorghe, Tudor
Gheorghe, Emil Bo-
roghinã ºi Ion Co-
lan, studenþilor
anului II de la De-
partamentul de Arte al Facultãþii de Litere din cadrul Uni-
versitãþii din Craiova, Corului „Allegro” ºi Orchestrei de
camerã a Liceului de Arte „Marin Sorescu” (îndrumãtor:
prof. Florian-George Zamfir). 

Elevii fizicieni sunt gata pentruElevii fizicieni sunt gata pentruElevii fizicieni sunt gata pentruElevii fizicieni sunt gata pentruElevii fizicieni sunt gata pentru
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Dupã susþinerea fazei judeþene a
Olimpiadei de Fizicã, la care au parti-
cipat peste 200 de elevi, din cls. VI-
XII cea care duce ºi la etapa naþiona-
lã, sunt cunoscute ºi rezultatele, iar
cele 16 locuri alocate judeþului sunt
ocupate, chiar dacã pot veni ºi sur-
prize, în sensul retragerii unora din-
tre câºtigãtori. În locul celor care re-
nunþã, sunt alþii pe lista de aºtepta-
re, fiind alcãtuitã ºi o listã de „rezer-
ve”.  Este demnã de remarcat pre-
zenþa unei eleve din Bãileºti, de la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”, care ºi-a
fãcut loc între elevii din unitãþi de învãþãmânt craiovene. „Au fost verificate
lucrãrile, s-au discutat contestaþiile – în numãr de 12 – iar patru dintre ele au fost
rezolvate în beneficiul elevului. S-a stabilit numãrul de 16 participanþi : câte
patru din clasa a VI-a ºi a VII-a, doi din a VIII-a, trei dintr-a IX-a, ºi câte unul din
anii de studiu X-XII. Unitãþile care au obþinut rezultate deosebite sunt ªcolile
Gimnaziale „Mircea Eliade ” , „Gheorghe Þiþeica”, „Sf. Dumitru”, „Sf. Gheorghe”
– toate din Craiova, la care se adaugã, ºi nu mai este un secret, Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti”, în continuare în frunte, ºi Colegiu Naþional „Elena Cuza”. Prin-
tre ei, ºi-a fãcut loc o tânãrã, ªtefania Eliza Bãnicã, de la Liceul Teoretic „Mihai
Viteazul” din Bãileºti, care nu se aflã la primul succes de acest fel. Sigur, sunt
cazuri în care unii dintre câºtigãtori nu mai participã la fazele superioare, dar
suntem pregãtiþii, fiind alcãtuitã o listã cu „rezerve”, acestea fiind de valoare
apropiatã cu titularii”, a declarat prof. Ileana Moculescu, inspector de „fizicã” în
cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

Spectacol de muzicã ºi poezie pe texte de Marin SorescuSpectacol de muzicã ºi poezie pe texte de Marin SorescuSpectacol de muzicã ºi poezie pe texte de Marin SorescuSpectacol de muzicã ºi poezie pe texte de Marin SorescuSpectacol de muzicã ºi poezie pe texte de Marin Sorescu
Între manifestãrile culturale prin care va fi evocatã fi-

gura unuia dintre creatorii de prim rang ai generaþiei sale,
în repetate rânduri propus la Premiul Nobel pentru litera-
turã, se înscrie – luni, 29 februarie, ora 16.00, la Sala „Ia te

uitã!” a TNC – ºi lansarea volu-
mului „Marin Sorescu. Singur
printre canonici”, de Cosmin
Borza. Monografie criticã apãrutã
în 2015 la Editura „Art”, aceasta
este consideratã cea mai profesi-
onistã lucrare dedicatã operei ºi
vieþii scriitorului. Cu acest prilej
va fi vernisatã o expoziþie de pic-
turã dedicatã scriitorului de elevi
ai Liceului de Arte (îndrumãtor:
prof. Monica Dincã).

Cosmin Borza (n. 7 iunie 1983,
Ineu, Arad) este absolvent al Fa-
cultãþii de Litere a Universitãþii
„Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca,
unde ºi-a obþinut ºi doctoratul ºi
unde este ºi profesor asociat. De
asemenea, este cercetãtor ºtiinþi-
fic la Institutul de Lingvisticã ºi

Istorie Literarã „Sextil Puºcariu” ºi redactor la  publicaþia
„Dacoromania litteraria” a acestuia. A obþinut mai mul-
te premii, precum ºi burse ºi stagii de cercetare.

MAGDA BRATU
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Cea de a XV-a ediþie a Târgului
GAUDEAMUS Radio România de la
Craiova constituie ºi cadrul pentru re-
luarea câtorva dintre proiectele deja
tradiþionale, iniþiate ºi derulate de Ra-
dio România. Unul dintre ele este Con-
cursul Naþional de Lecturã „Mircea
Nedelciu”, adresat liceenilor.

Trei licee participante, trei
probe de concurs, trei premii
Zece eleve de clasa a XI-a, de la

trei licee, s-au înscris anul acesta în
competiþie: Radu Miruna (Colegiul
Naþional Pedagogic „ªtefan Velo-
van”), Bãnicã Anca Maria, Popescu
Cristina, Spiridon Anca Irina (Colegiul
Naþional „Carol I”), Riza Luciana Dia-
na, Andrei Cristina, Buzatu Ana-Ma-
ria, Safta Ana-Maria Carolina, Dumi-
tru Anca ºi Barbu Francesca (Cole-
giul Naþional „Elena Cuza”). Concur-
sul a avut trei probe, dupã cum a anun-
þat moderatoarea Liliana Hinoveanu-
Ursu: prima – de prezentare a concu-
rentelor, a doua – de alegere a unor
variante de rãspuns la întrebãri vizând
opere ale literaturii române, iar a treia
a fost o probã de creativitate – un
scurt eseu pornind de la cinci cuvinte
stabilite de juriu („reacþie”, „fraudã”,
„implicare”, „literaturã”, „culturã”).

A punctat concurentele un juriu
alcãtuit din prof. Diana Neamþu (Di-
recþia Judeþeanã pentru Sport ºi Ti-
neret Dolj), prof. Teodora Badea (in-
spector de Limba ºi literatura româ-
nã în cadrul ISJ Dolj) ºi Ioana Cristi-
na Lãdaru (redactor-ºef al Radio Ro-
mânia Oltenia Craiova). Cea mai mare
notã a fost obþinutã de Andrei Cris-
tina, urmatã de Radu Miruna ºi, pe
locul al III-lea, de Riza Luciana Dia-
na. Câºtigãtoarele au fost rãsplãtite
cu premii în bani.

Adolescenta care iubeºte câinii
ºi… romanele de dragoste
Cu mare bucurie ºi surprizã ºi-a

primit premiul Andrei Cristina. Tânã-
ra, care va împlini 18 ani pe 3 iulie a.c.,
este elevã în clasa a XI-a E, bilingv
englezã, la Colegiul Naþional „Elena

Program
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Orele 10.00-11.00: Editura „Eikon” (foaier etaj) – lansarea volumelor

„Marin Sorescu în documente inedite”, de Maria Ionicã ºi George So-
rescu; „Adio, dar rãmân cu tine!”, de Anton Jurebie; „Migraþii” (ro-
man), de Laurenþiu Orãºanu; „Mioriþa – Dosarul mitologic al unei ca-
podopere”, de Petru Ursache; „Petru Ursache – Omul bun al culturii
româneºti”, ediþie îngrijitã de Magda Ursache; „Mircea Eliade – Itinera-
re labirintice”, prefaþã de Vasile Spiridon, autor Mihaela Chiribãu-Albu;
„Mircea Eliade – La marginea labirintului – corespondenþe între opera
ºtiinþificã ºi proza fantasticã”, de Dorin David; „Mircea Vulcãnesu – o
microistorie a interbelicului românesc”, de Ionuþ Butoi. Invitaþi: Nicole
Coande, Anton Jurebie, Maria Ionicã, George Sorescu.

Orele 11.00-12.00: Radio România Oltenia Craiova ºi revista „Lamu-
ra” (foaier etaj) – lansarea volumului de povestiri pentru copii ºi bunici
„Minunata aventurã” (Editura „Curtea Veche”), de Ana Andreescu. Par-
ticipã: Dan Lupescu, Mihalache Tudoricã, prof. univ. dr. Ovidiu Ghidir-
mic. Moderator: Mircea Pospai.

Orele 12.00-12.30: Radio România Oltenia Craiova (foaier etaj) –
lansarea volumului „Taina, început de poveste” (Editura „Mircea cel
Bãtrân”), autor Cristina Mihaela Barbu. Participã: conf. univ. dr. Cristian
Mihail Negulescu, artist plastic Dan Neamu. Moderator: Ioana Lãdaru.

Orele 12.30-13.30: Editura „Aius” (foaier etaj) – lansarea volumelor
„Versuri” de Aurelian Zisu ºi „Deºertul. Himerele” ( versuri), autor Clau-
dia Marcu.

Orele 13.30-14.30: Editura „Aius” (foaier etaj) – lansarea cãrþilor
„Ascita ºi plantele medicinale” ºi „Ciroza hepaticã ºi plantele medici-
nale” de Marian Niþã.

Orele 14.30-15.00: Radio România (foaier central) – „Invitaþi de
nota 10: Olimpicii României”. Invitaþi: elevi din Oltenia premiaþi la con-
cursuri internaþionale, cadre didactice. Moderator: Liliana Hinoveanu.

Orele 15.00-16.00: Editura „Aius” (foaier etaj) – lansarea volumului
„Domnie ºi guvernare. Organizarea ºi funcþionarea instituþiilor guver-
nului (1866-1940)”, autor Mihai Ghiþulescu.

Ora 16.00: Editura „EVDOKIMOS” (foaier etaj) – lansarea volume-
lor „Sfinþii închisorilor – 28 de biografii exemplare”, coord. Cezarina
Condurache; „Chipuri ale demnitãþii româneºti – Eroi ai neamului ºi
sfinþi ai închisorilor”, autor Cezarina Condurache; „Cealaltã faþã a exi-
lului”, autor Erast Cãlinescu. Invitaþi: Ciprian Voicilã, sociolog ºi Alexan-
dru Fota, scriitor, fost deþinut politic.

Ora 17.00: Casa de Modã Ilinca (foaier central) – prezentare de modã.
Ora 17.45: Radio România – Tombola GAUDEAMUS.

Duminicã, 28 februarie
Orele 12.00-12.30: Decernarea Trofeelor Târgului GAUDEAMUS

Craiova  (foaier central).
Orele 10.00-11.30: Editura „EIKON” (foaier etaj) – lansarea vo-

lumelor „Lectio incerta”, de Christian Crãciun; „Mitteleuropa – O
încercare de a defini Europa Centralã”, de Ionel Bota; „Neant”, de
Dan Stânca; „Neant. Un colaj despre suferinþã – Primul roman de-
spre SIDA-HIV în România”, de Serghie Bucur; „O lume întreagã
din fãrâme” – vol. I „Cronici de dans. 1972-2012” de Liana Tugea-
ru, vol. II. „Cronici de dans. 1972-2012” de Liana Tugearu, vol. III
„Dansul, visul ºi viaþa mea” de Ioan Tugearu; „Trixy Checais –
Cartografia zborului” de Gina ªerbãnescu. Participã: Valentin Ajder
ºi invitaþii sãi.

Orele 12.30-14.00: Editura „EIKON” (foaier etaj) – lansarea vo-
lumelor „Fernando Pessoa” (o cvasi autobiografie), de Jose Paulo
Cavalcanti Filho (traducere din portughezã de: Simina Popa, Corina
Nuþu, Veronica Manole, Iolanda Vasile), ediþie îngrijitã de Dinu Flã-
mând; „Pavese, omul jignit”, de Vianu Mureºan; „Plotin: despre
frumos” (traducere din greacã ºi interpretare de Dan Tomuleþ); „Pe-
tru Ursache, Omul bun al culturii româneºti – Apaos” (ediþie îngrijitã
de Magda Ursache); „Tentaþia politicului. Reflecþii conservatoare
dupã sfârºitul istoriei”, de Horia Ciurtin; „Ereticul rãstignit”, de
Nicolae Adam; „Cãlcâiul de pâine”, de Adrian Tarþa.

Orele 14.00-15.00: „Scrisul Românesc” Fundaþia-Editura (foaier
etaj) – lansarea volumelor „Destin tragic de artist genial” de Emanu-
el D. Florescu ºi „Pi-Ramesse”, poeme de Liviu Dan Radu. Participã:
Florea Firan, Ioan Lascu, Oana Bãluicã, Alexandru Oprescu, Emanu-
el D. Florescu, Liviu Dan Radu.

Târgul GAUDETârgul GAUDETârgul GAUDETârgul GAUDETârgul GAUDEAMUS: WAMUS: WAMUS: WAMUS: WAMUS: Weekendeekendeekendeekendeekend
cu lansãri de cãrþi ºi premiicu lansãri de cãrþi ºi premiicu lansãri de cãrþi ºi premiicu lansãri de cãrþi ºi premiicu lansãri de cãrþi ºi premii

Dacã pânã acum nu aþi avut timp sã ajungeþi
la Târgul de Carte GAUDEAMUS, deschis în foa-
ierul Teatrului Naþional, o puteþi face în acest
weekend: astãzi între orele 10.00 ºi 18.00, iar
mâine, de la 10.00 la 15.00.

 Numeroase cãrþi vor fi lansate în cele douã zile,
în care organizatorii – Centrul Cultural Media
Radio România ºi Radio Oltenia – îi aºteaptã la
Craiova ºi pe unii dintre cei mai cunoscuþi autori.
Duminicã, de la aceeaºi orã 11.00, scriitorul Emil
Hurezeanu susþine la Sala „Ion D. Sîrbu” confe-
rinþa „În istorie, între poezie ºi jurnalism” ºi îºi lan-
seazã cartea „Pe trecerea timpului. Jurnal politic
românesc (1996-2015)”, iar Marian Godinã partici-
pã la o sesiune de autografe pe cartea „Flash-uri

O elevã a Colegiului Naþional „Elena Cuza” va reprezenta Doljul în finala
Concursului Naþional de Lecturã „Mircea Nedelciu”

din sens opus”, la standul Curtea Veche Publis-
hing, deºi întâlnirea cu poliþistul braºovean fuse-
se anunþatã iniþial pentru astãzi.

Weekendul aduce, la cea de-a XV-a ediþie a
Târgului, ºi o mulþime de premii craiovenilor vi-
zitatori ºi cumpãrãtori de carte. Astãzi, la ora
17.45, are loc tragerea la sorþi a câºtigãtorilor
Tombolei GAUDEAMUS, cu premii atractive: un
LCD, un DVD-player ºi un tablou oferite de Lions
Club Craiova, un sistem audio din partea Uniunii
Scriitorilor din România – Filiala Craiova ºi o
tabletã oferitã de Rotary Club Craiova. Tombola
se deruleazã pe baza unor buletine de vot distri-
buite în foaierul teatrului. Duminicã, la ora 12.00,
vor fi decernate Premiile ediþiei 2016 a Târgului.

Cuza” ºi a participat la concurs mai
mult la îndemnul dirigintei. „Mã bu-
cur cã a insistat. Desigur, am vrut ºi
eu sã particip. De obicei mã implic în
tot ce pot ºi nu prea mã gândesc dacã
o sã câºtig sau nu”, a declarat eleva,
participantã, alãturi de alþi colegi de
ºcoalã, la proiectul „Obiceiuri ºi tra-
diþii olteneºti” ºi voluntarã în acþiuni
de îngrijire a animalelor. „Am mare gri-
jã de câini. Acasã, la Dãbuleni, am
ºapte!”, a mãrturisit aceasta.

Pasionatã de lecturã ºi aflatã la
vârsta adolescenþei, Cristina Andrei
mai spune cã preferã „romanele de
dragoste, dar sã aibã o acþiune, sã
nu fie monotone”. Dacã mai târziu va
aprofunda literatura încã nu ºtie.
„Este o situaþie mai complicatã: mama
mea ar vrea sã vin la Litere în Craio-
va, tatãl meu ar vrea sã merg la
Academia de Poliþie, doamna dirigin-
tã mã sfãtuieºte sã dau la Actorie, iar

eu vreau sã devin medic veterinar!
Mai am puþin timp de gândire, dar mã
voi hotãrî curând ºi sper sã fie cea
mai bunã alegere pentru mine”.

Finala pe þarã, câºtigatã în
ultimii doi ani de elevi craioveni

Gândul cã va reprezenta judeþul
Dolj la finala naþionalã a Concursu-
lui Naþional de Lecturã „Mircea
Nedelciu”, care va avea loc în ca-
drul Târgului Internaþional GAU-
DEAMUS de la Bucureºti, în luna

noiembrie, îi dã emoþii. „E o mare
onoare ºi o mare responsabilitate. Nu
mã pot duce acolo nepregãtitã. Sper
cã o sã fie bine ºi cã o sã vã fac
mândri!”, a mai spus tânãra, adãu-
gând cã acesta este un bun motiv ca
în perioada urmãtoare sã citeascã ºi
mai mult. Nu lipsit de importanþã este
faptul cã în ultimii doi ani finala pe
þarã a concursului a fost câºtigatã de
elevi craioveni: în 2014 de Monica
Gabriela Litrã (Colegiul Naþional Pe-
dagogic „ªtefan Velovan”), iar în 2015
de Maria Flavia Tohãneanu (Colegiul
Naþional „Carol I”). Cu banii primiþi
ca premiu – 150 lei, Cristina Andrei a
ales, ieri, sã îºi achiziþioneze câteva
cãrþi din Târgul GAUDEAMUS. „Am
vãzut o enciclopedie ºi chiar nu
aveam bani pentru ea…”, a declarat
tânãra, îndreptându-se, împreunã cu
colegele ei, spre standurile cu cãrþi.

„ªi copy-paste-ul, ºi plagiatul
înseamnã furt!”

Concursul Naþional de Lecturã
„Mircea Nedelciu” a fost precedat
de dezbaterea intitulatã „Cititul dã-
uneazã grav inculturii – Copy-pas-
te versus plagiat”, organizatã de
Radio România Oltenia Craiova ºi
Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi
Tineret Dolj, care i-a avut ca invitaþi,
între alþii, pe prof. Mihaela Albu ºi
prof. Nicolae Marinescu – director al
Editurii „Aius”. Ambii au subliniat
importanþa bunei ºi corectei pregã-
tiri în timpul ºcolii.

„ªi copy-paste-ul, ºi plagiatul în-
seamnã furt! Cã ajunge în instanþã

sau nu, tu trebuie sã ºtii cã în mo-
mentul acela comiþi un furt ºi cã eºti
un hoþ. De ce o faci este altã discu-
þie…”, s-a adresat elevilor prof. Ni-
colae Marinescu. Acesta le-a mai
spus cã, în opinia sa, furtul intelec-
tual este produsul unei acþiuni de sis-
tem, din care fac parte admiterea în
ºcoli pe bazã nu de concurs, ci de
medie ºi dosar, ºi reproducerea cu-
vânt cu cuvânt a lecþiei, în detrimen-
tul creativitãþii ºi, mai târziu, dupã
cum se va dovedi, al competitivitãþii.

Radu Miruna, Riza Luciana
Diana ºi Andrei Cristina
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Grecia a refuzat, ieri, solicita-
rea ministrului austriac de Inter-
ne, Johanna Mikl-Leitner, de a
efectua o vizitã în Atena pentru a
discuta pe fondul tensiunilor gre-
co-austriace, la o zi dupã ce am-
basadorul grec din Viena a fost
chemat în þarã. Potrivit unei surse
din Ministerul de Externe al Gre-
ciei, vizita nu va fi permisã pânã
când sancþiunile aplicate Greciei nu
vor fi înlãturate, scrie agenþia grea-
cã ANA-MPA. Joi, ministerul grec
de Externe i-a solicitat ambasado-
rului grec în Viena, Chryssoula
Aliferi, sã se întoarcã în þarã pen-
tru a participa la consultãrile care
vizeazã decizia Austriei de a ex-
clude Grecia din cadrului unui

Negocierile ONU privind soluþionarea
conflictului din Siria ar putea fi reluate
pe 7 martie

Negocierile mediate de ONU între
guvernul sirian ºi opoziþie, în vederea
unui acord de pace, ar putea fi reluate
pe 7 martie, la Geneva, a anunþat, ieri,
un oficial al Ministerului de Externe
din Rusia. Cele douã tabere au iniþiat în
februarie o rundã de negocieri în
vederea soluþionãrii conflictului din
Siria care dureazã din martie 2011, însã
reprezentanþii opoziþiei siriene au
abandonat discuþiile pânã la încetarea
temporarã a conflictelor armate din
þarã. SUA ºi Rusia au anunþat în aceastã
sãptãmânã un armistiþiu în acest sens
care va intra în vigoare sâmbãtã, însã,
în ultimele zile, Rusia ºi-a intensificat
campania militarã din þarã care sprijinã
forþele loiale administraþiei Bashar al-
Assad. ONU încearcã sã medieze prima
serie de negocieri în vederea soluþionã-
rii rãzboiului civil din Siria care
dureazã din 2011, dupã ce, în decem-
brie, Guvernul sirian ºi membrii opozi-
þiei au semnat un acord care prevede o
tranziþie politicã de 18 luni în vederea
stabilizãrii situaþiei din þarã. Siria se
confruntã din martie 2011 cu un conflict
între forþele regimului Bashar al-Assad
ºi grupãri rebele, printre care se aflã ºi
organizaþii teroriste precum Stat
Islamic.

Iran propune Europei petrol la schimb
cu produse rafinate, din cauza
dificultãþilor la plãþi bancare

Iran propune companiilor din Europa
plata livrãrilor de petrol în produse
petroliere rafinate, întrucât unii clienþi
ai Teheranului au încã probleme la
procesarea plãþilor bancare, chiar dacã
sancþiunile impuse din cauza programu-
lui nuclear al þãrii au fost ridicate.
Compania petrolierã de stat din Iran
(National Iranian Oil Co) recurge la
acest tip de schimburi, întrucât unele
restricþii financiare generate de SUA pun
încã piedici relaþiilor comerciale, au
declarat mai mulþi oficiali iranieni
pentru Bloomberg. Hellenic Petroleum
(Grecia) a întâmpinat dificultãþi sã-ºi
asigure transporturi de petrol, deorece
bãncile nu vor sã proceseze plãþile, au
declarat surse apropiate situaþiei. Iran
vrea sã recâºtige cotã de piaþã în Europa
ºi sã-ºi creascã exporturile cãtre Asia,
dupã ce în ianuarie au fost eliminate
sancþiunile impuse þãrii din cauza
programului nuclear. Primul transport de
petrol cãtre Europa începând din anul
2012 a fost încãrcat în februarie, petro-
lul fiind destinat companiei franceze
Total. Autoritãþile iraniene vor sã
creascã exporturile de petrol cu un
milion de barili pe zi în acest an ºi
resping ideea de a coopera cu alte þãri
pentru o “îngheþare” la nivelul actual a
producþiei de petrol la nivel global.
“Bãncile sunt foarte precaute, deoarece
vor sã aibã acces la pieþele din SUA, iar
regulile SUA referitoare la ceea ce pot
face nu sunt foarte clare”, a declarat
Ross Denton, partener specializat în
sancþiuni la firma Baker & McKenzie.
Iran este o þarã deschisã pentru relaþii
comerciale doar pentru societãþile care
nu au relaþii directe cu SUA, a spus el.
Mai multe bãnci europene abordate de
Hellenic Petroleum au refuzat sã proce-
seze tranzacþii cu Iranul, au spus cele
douã surse citate. Compania elenã
importa un sfert din petrolul procesat din
Iran, înainte ca producãtorului de petrol
sã-i fie impuse sancþiuni. În plus, Helle-
nic Petroleum are restanþe la platã de
800 de milioane de dolari cãtre compa-
nia petrolierã de stat din Iran, pentru
livrãri din trecut pe care nu le-a putut
achita din cauza sancþiunilor.

Rusia va continua raidurile aeriene împo-
triva “organizaþiilor teroriste” din Siria ºi
dupã intrarea în vigoare a armistiþiului, pro-
gramatã aszãzi,a anunþat preºedintele Vladi-
mir Putin. “În mod evident, bombardamen-
tele împotriva grupurilor teroriste din Siria
vor continua”, a declarat Vladimir Putin, po-
trivit agenþiei Associated Press, în cursul unei
întâlniri cu membri ai conducerii Serviciului
federal de Securitate (FSB). Armistiþiul stabi-
lit de Statele Unite ºi de Rusia ar urma sã intre
în vigoare sâmbãtã în Siria, dar adversarii
regimului Bashar al-Assad nu se aºteaptã ca
armata sirianã ºi Rusia sã îl accepte. Damas-
cul ºi Rusia îi catalogheazã pe rebelii susþinuþi
de occident drept “teroriºti”. Armistiþiul ori-
cum nu se va aplica organizaþiilor fundamen-
taliste Stat Islamic ºi Frontul al-Nusra. Acor-
dul de încetare a focului în Siria a intrat în
vigoare azi-noapte, la ora 0.00 (0.00, ora
României), au anunþat Statele Unite ºi Rusia.

Guvernul german a anunþat ieri cã autori-
tãþile nu ºtiu unde se aflã 13% dintre cei un
milion de migranþi înregistraþi în 2015 ºi cã
aceºtia nu sunt prezenþi în locuinþele în care
au fost trimiºi. “Cauzele posibile (ale absen-
þei acestor migranþi) ar putea fi, de exem-
plu, o întoarcere în þara de origine, conti-
nuarea cãlãtoriei cãtre altã þarã sau o intrare
în ilegalitate”, afirmã Guvernul într-un rãs-
puns scris la o interpelare din partea Parti-

Grecia refuzã solicitarea ministrului austriacGrecia refuzã solicitarea ministrului austriacGrecia refuzã solicitarea ministrului austriacGrecia refuzã solicitarea ministrului austriacGrecia refuzã solicitarea ministrului austriac
de Interne de a efectua o vizitã în Atenade Interne de a efectua o vizitã în Atenade Interne de a efectua o vizitã în Atenade Interne de a efectua o vizitã în Atenade Interne de a efectua o vizitã în Atena

summit pe tema migraþiei. Mier-
curi, Austria a organizat un mini-
summit pe tema migraþiei la care
au participat þãrile balcanice, în-
tâlnire de la care Grecia a fost ex-
clusã. Oficialii greci considerã cã
Austria încurajeazã o serie de re-
stricþii impuse de þãrile balcanice
pentru a limita fluxul de imigranþi
care le tranziteazã pentru a ajun-
ge în nordul ºi vestul Europei,
mãsuri precum închiderea fron-
tierelor pentru extracomunitari
care ar putea declanºa o crizã
umanitarã în Grecia. Austria a
anunþat sãptãmâna trecutã impu-
nerea unor cote zilnice pentru imi-
granþi care permit un maximum
3.200 de sosiri pe zi.

Germania nu ºtie unde se aflã
130.000 de migranþi înregistraþi

dului Die Linke (Stânga). O altã posibilitate
este o dublã înregistrare în sistemul EASY,
pentru migranþii care doresc sã depunã o
cerere de azil, pe baza cãreia le este atribuitã
o locuinþã într-unul dintre landurile germa-
ne. Acest sistem a înregistrat 1,09 milioane
de migranþi în 2015 - un record în Germania
ºi Europa. Depãºite de acest aflux, autoritãþi-
le au adoptat la sfârºitul lui 2015 ºi începutul
lui 2016 o serie de mãsuri în vederea unei

accelerãri a examinã-
rii cererilor de azil ºi
totodatã a expulzãrilor,
care sã le ofere în ace-
laºi timp o mai bunã
viziune de ansamblu.
Germania tocmai ºi-a
creat primul fiºier în
care centralizeazã
identitãþile tuturor mi-
granþilor înregistraþi,
iar toþi urmeazã sã pri-
meascã un document
de identitate cunoscut
sub numele de “dova-
dã de sosire”. Pe de
altã parte, Bundesta-
gul - Camera inferioa-

rã a Parlamentului german - a adoptat joi o
lege care prevede, între altele, ca orice mi-
grant care nu se prezintã la locuinþa în care
a fost trimis sã nu beneficieze de toate aju-
toarele sociale. Aproape unul din opt migranþi
care au sosit în Germania “dispare” dupã ce
a fost înregistrat, scria de asemenea coti-
dianul “Sueddeutsche Zeitung” în ediþia de
vineri, citând informaþii de la Ministerul de
Interne. Aceste informaþii apar la o zi dupã
ce ministrul Migrãrii ºi Refugiaþilor (BAMF)
Frank-Juergen Weise a declarat cã autoritã-
þile nu cunosc numele ºi identitãþile a pânã la
400.000 de persoane de pe teritoriul Ger-
maniei. Ministerul aprecia cã situaþia este tot
mai dificilã, din cauza unei lipse de informa-
þii la care a condus de neimplementarea re-
gulamentelor de la Dublin, care prevãd ca
cererile solicitanþilor de azil sã fie procesate
în acele state membre UE în care au pãtruns
pe teritoriul Uniunii. Autoritãþile germane au
solicitat în 2015 altor state membre UE sã
primeascã înapoi unul din zece migranþi. În
2014 erau trimise astfel solicitãri în unul din
cinci cazuri. Germania a suspendat anul tre-
cut, pentru o perioadã scurtã de timp, regu-
lamentele de la Dublin în cazul sirienilor care
fug din calea rãzboiului civil din þara lor.

Vladimir Putin: Rusia va continua în timpul armistiþiului
raidurile contra “grupurilor teroriste” din Siria

Siria se confruntã, începând din martie 2011,
cu revolte reprimate violent ºi cu un con-
flict militar între serviciile de securitate sub-
ordonate regimului Bashar al-Assad, forþele
opoziþiei ºi grupuri teroriste, inclusiv organi-
zaþia sunnitã Stat Islamic (Stat Is-
lamic în Irak ºi Siria / Stat Isla-
mic în Irak ºi Levant). Bilanþul
conflictului depãºeºte, conform
estimãrilor ONU, 250.000 de
morþi. O coaliþie condusã de Sta-
tele Unite efectueazã raiduri ae-
riene în Siria ºi Irak, vizând po-
ziþii ale reþelei teroriste Stat Isla-
mic. Din coaliþie fac parte þãri
precum Australia, Canada, Ma-
rea Britanie, Franþa, Bahrain, Ior-
dania, Maroc, Qatar, Arabia Sau-
ditã ºi Turcia. Rusia a lansat, în
septembrie 2015, raiduri aeriene
în Siria, pentru susþinerea regi-

mului Bashar al-Assad. Statele Unite ºi
NATO au acuzat Rusia cã atacã poziþii ale
insurgenþilor susþinuþi de Occident. Mosco-
va susþine cã vizeazã exclusiv poziþii ale re-
þelei teroriste Stat Islamic.
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STAÞIUNEA DE CERCETARE
– DEZVOLTARE AGRICOLÃ
ªIMNIC- CRAIOVA, ªosea-
ua Bãlceºti nr. 54, cod fis-
cal RO 3078896, oferã spre
vânzare din producþie pro-
prie urmãtoarele:
 1. SÃMÂNÞÃ PORUMB

Soiul –F 376- Olt- Rapsodia
2. SÃMÂNÞÃ FLOAREA

SOARELUI – Performer
3. ORZOAICÃ PRIMÃVA-

RÃ- Daciana C1
4. OVÃZ- Mureºana C1.
5. MAZÃRE – Consum.
Relaþii suplimentare la te-

lefon / fax: 0251/ 468.159;
mobil: 0785/ 292.188.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

Serviciul Extern de
Prevenire ºi Protecþie
angajeazã personal
calificat (bãrbat): curs
SSM minim 80 ore ºi
curs Cadru Tehnic
PSI. Posesor permis
conducere cat. B.
Telefon: 0766/632.388.

OFERTE SERVICIU
Salon de înfrumu-
seþare angajeazã
persoanl frizerie-
coafurã, manichiu-
rã- pedichiurã, cos-
meticã. Telefon:
0764/125.224.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat
la un patron cu ma-
ºina proprie, marca
Espero. Telefon:
0760/084.961.
DOAMNÃ serioa-
sã, cu experienþã în
strãinãtate, caut fa-
milie pentru menaj
- îngrijire bãtrân ºi
copil. Rog seriozi-
tate. Telefon: 0770/
505.596.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la do-
miciliu Telefon:
0251/446.535;
0760/071.644.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu.
Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
Bucureºti, ªosea-
ua Panduri (vis-a -
vis de Spitalul Cli-
nic Panduri) Tele-
fon: 0741/072.812.

Vând garsonierã în
Bucureºti (zona
Dristor). Telefon:
0724/167.883.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Filiaºi- apartament
2 camere, central,
etaj 1. Telefon:
0758/883.182
Vând apartament 2
camere -parter Ni-
colae Titulescu, preþ
200.000 lei. Telefon:
0744/581.777.
Vând apartament 2
camere în Sinaia. Te-
lefon: 0722/963.871.
Amaradiei 2 came-
re decomandate
etaj 1. Telefon:
0763/857.756.

Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentra-
lã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10 -
Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
3 - 4 CAMERE

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

CASE
Vând casã 250 mp
ºi curte 500 mp re-
novatã, în localita-
tea Segarcea. Tele-
fon: 0764/366.984.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare

pentru gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

Telefon: 0766/581.157.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor + de-
pendinþe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 5500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Casã mare boie-
reascã cu toate uti-
litãþile superîmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Casã bãtrânescã (
nelocuibilã) sat Do-
bromira, 3700 mp.
25000 lei , negocia-
bil Telefon: 0744/
648.927; 0741/
197.391
Vând casã comu-
na Periºor,  cadas-
tru, teren 2000 mp,
fântânã în curte,
vie, pomi fructiferi +
Anexe, zonã cen-
tralã. Telefon:
0751/035.819;
0730/ 366.954.

VÂND casã, cartier
Romaneºti, str. Bu-
cura, nr. 86A. Tele-
fon: 0761/449.236.
Proprietar vând
casã nouã Bordei
+ 700 m.p. curte,
vie + pomi sau
schimb cu aparta-
ment + diferenþã.
Telefon: 0752/
641.487.
Vând casã nouã
Bordei cu 700 m te-
ren vie, pomi sau
schimb cu aparta-
ment + diferenþa. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
418.864.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon:
0722/297.009.
Vând casã boie-
reascã mare - cen-
tral, pretabilã clini-
cã, pensiune, fir-
mã. Telefon: 0741/
219.483.

TERENURI
Vând teren agricol
2,65 ha pe raza co-
munei Mârºani, ca-
dastru, taxe la zi, preþ
3000 euro/ha. Tele-
fon: 0766/694.623
Vând – sau schimb
teren intravilan 4300
mp la 10 km de Cra-
iova, cadastru fãcut.
0727/ 884.205.
VÂND teren îm-
prejmuit zona Sel-
gros, 750 mp, 22
Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând teren Lot 500
mp Craiova- Cartier
ªimnicu de Jos la
DJ – cadastru. Tele-
fon: 0744/563.823.
7000 mp, Bodãeºti
(Melineºti) deschi-
dere 270 m. Tele-
fon: 0770/842.054.
Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua Na-
þionalã Craiova- Be-
chet, localitatea Secui.
Preþ convenabil. Tele-
fon: 0764/214.269.

Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000
Euro. Telefon:
0752/641.487.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoa-
re roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550.
Logan 2006,
105.000 Km - pro-
prietar, înmatricu-
lat, 1850 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0723/605.807.

STRÃINE
Vând auto Vol-
kswagen Golf 4 din
2002, înmatriculat
în România, benzi-
nã. Detalii la tele-
fon: 0768/954.944.
RENAULT Fluence,
noiembrie 2010,
60.000 km, 110 CP,
benzinã, unic proprie-
tar, 6.800 Euro, echi-
pare full-option. Tele-
fon: 0727/620.091.

Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar-
de nouã, super în-
treþinutã, toate con-
sumabilele schim-
bate recent, fãrã nici
un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon
1.6. Inmatriculata
RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzina;
Euro 4; - Aer Con-
ditionat; 6 airbaguri;
- Geamuri Electrice;
Inchidere centrali-
zata; ABS; Servodi-
rectie; Xenon; - In-
terior recaro; Pret
2700 Euro, nego-
ciabil. Relatii la tele-
fon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând car bãtrânesc,
original, stare foarte
bunã, pretabil tera-
se, grãdini.Telefon :
0729/033.903
Vând radio MPT
Sony 4x45w, USB,
telecomandã, în
garanþie. Telefon:
0723/984.309

Vând 1 loc de veci Ci-
mitir Lascãr Catar-
giu- Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând COMBINÃ
CP.12 ºi LADA 1025
(eventual suban-
samble). Telefon:
0730/304.591.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/ 943.220.
Vând maºinã de cu-
sut Ileana, maºinã
Singer, casã de mar-
cat Samsung pentru
firme. Telefon: 0727/
884.205.
Vând robot (PLA-
NETARIA) 3 funcþii
marcã germanã,
hainã de piele de
cãprioarã nouã lun-
gã. Telefon: 0752/
236.667.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pan-
tofi militari noi piele
negru, piese Dacia
noi, calculator instrui-
re copii prin televo-
zor, telefon Eboda si-
gilat, piei bovinã ºi
oaie vopsite. Telefon:
0735/445.339.
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Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse, bocanci
din piele mãrimea
43 îmblãniþi. Tele-
fon: 0771/385.734.
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Tele-
fon: 0351/808.490
dupã ora 16.00.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu
20 litri noi, reductor
oxigen sudurã, al-
ternator 12vV nou,
arzãtoare gaz sobã
D 600.  Telefon:
0251/427.583.
Vând bicicletã copiii
cu 3 roþi - 60 lei ne-
gociabil, cãruþ copil
sport - 50 lei. Tele-
fon: 0351/181.202.
Vând cadru meta-
lic inox nou pentru
handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0351/446.918.

Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
mensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de tri-
cotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând hotã nouã,
mãturã electricã.
Telefon: 0351/
459.314.
Vând calorifer cu
11 elemenþi electric
nou, radiator cu 3
trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
Calorifere fontã –
10 lei elementul,
televizor color Phi-
lips 100 lei, bicicle-
tã copii 50 lei, 2
gropi fãcute Roma-
neºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºini de tri-
cotat rectilinie ºi
circular. Preþ bun.
Telefon: 0745/
589.825.

Vând cãruþ sport
copii ,  maºinã
de spãlat Alba
Lux, barcã arti-
zanalã, camerã
auto. Telefon:
0351/181.202;
0773/970.204.
Vând convenabil
sau scimb cu un
calorifer de fontã
folosit un calorifer
de tablã 1,20 / 0,60
nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând loc de veci
cimitirul Sineasca –
Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon:
0764/271.285.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez camere la
casã (zona Bres-
tei). Telefon 0762/
484.755; 0351/
464.628.
Închiriez aparta-
ment 3 camere
mobilat cu centra-
lã, zona A, Ciuper-
cã, preþ negociabil.
Telefon: 0251/
510.581.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restau-
rant 50 locuri (Pia-
þa Gãrii). Telefon:
0744/629.775.
MATRIMONIALE
Domn serios cu
locuinþã lângã Cra-
iova caut doamnã
serioasã pentru
prietenie, cãsãto-
rie. Telefon: 0763/
722.683.

Domn ,44- servici,
permis auto, doresc
doamnã cu locuin-
þã fãrã obligaþii, pen-
tru cãsãtorie. Tele-
fon: 0764/816.927.
Caut doamnã se-
rioasã  vârsta 45-55
ani pentru prietenie
- cãsãtorie. Telefon:
0785/103.411.

DIVERSE
Menajerã pentru
curãþenie generalã
apartament, o zi /
sãptãmânã. Vârsta
peste 50 ani din
Craiova. Telefon:
0727/ 226.367.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.

Caut 2 persoane
serioase pentru
amenajarea unei
grãdini. Telefon:
0727/884.205.

PIERDERI
Pierdut CIF nr.
2 1 7 5 9 3 1 4 /
18.05.2007, seria A
nr. 125459 – Agent
intermediere asigu-
rãri. Se declarã nul.
CONDOLEANÞE
Durerea sufle-
teascã este prea
mare. Din cauza
ei nu voi gãsi cu-
vintele prin care
sã-mi exprim re-
gretul faþã de
decesul distin-
sului prieten
PANTELIMON
ILIE. Transmit fa-
miliei îndoliate în-
treaga mea com-
pasiune ºi since-
re condoleanþe!
George Socoteanu.

COMEMORÃRI
Pios omagiu
la împlinirea a
3 ani de când
col. (r) DINDI-
RICÃ CON-
STANTIN nu

mai este prin-
tre noi. Dum-
nezeu sã-l
odihneascã
în pace ºi sã-i
vegheze su-
fletul lui bun
ºi generos.
Nu te vom
uita nicioda-
tã! Familia.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1

11:30 – FOTBAL – Liga a II-a: UTA Bãtrâna
Doamnã – FC Braºov / 14:00 – FOTBAL – Liga
I: CS U Craiova – CFR Cluj / 17:00 – FOTBAL
Spania – La Liga: Real Madrid – Atletico Ma-
drid / 20:30 – FOTBAL – Liga I: Steaua – CSMS
Iaºi / 0:15 – FOTBAL Argentina – Primera Divi-
sion: Huracan – San Lorenzo.

DIGI SPORT 2

13:00 – HANDBAL (M) – Cupa EHF: CSM
Bucureºti – Ystads / 15:30 – HANDBAL (F) –
Liga Campionilor: Ferencvaros – HCM Baia
Mare / 17:00 – TENIS (F) – Turneul de la Doha,
în Qatar: finala / 20:30 – FOTBAL – Liga I: ASA
Tg. Mureº – FC Botoºani / 23:05 – FOTBAL
Spania – La Liga: Sociedad – Malaga.

DIGI SPORT 3

14:30 – HANDBAL (M) – Cupa EHF: Aal-
borg – Dinamo / 17:00 – HANDBAL (M) – Liga
Campionilor: Naturhouse La Rioja – HC Motor
Zaporozhye / 19:15 – FOTBAL Spania – La Liga:
Gijon – Espanyol / 21:45 – FOTBAL Italia –
Serie A: Milan – Torino.

DIGI SPORT 4

17:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: U-
BT Cluj – Steaua / 19:00 – FOTBAL Italia –
Serie A: Empoli – Roma / 21:00, 22:45 – HAND-
BAL (M) – Liga Campionilor: HC Prvo Zagreb
– Celje Pivovarna Lacko, Flensburg Handewitt
– Veszprem.

DOLCE SPORT 1

14:00 – RUGBY – Cupa Europeanã a Naþiu-
nilor: România – Rusia / 17:00 – FOTBAL Spa-
nia – La Liga: Real Madrid – Atletico Madrid /
20:30 – FOTBAL – Liga I: Steaua – CSMS Iaºi.

DOLCE SPORT 2

11:30 – FOTBAL – Liga a II-a: UTA Bãtrâna
Doamnã – FC Braºov / 14:00 – FOTBAL – Liga

I: CS U Craiova – CFR Cluj / 18:00 – FOTBAL
Serbia – Super Liga: Partizan Belgrad – Steaua
roºie Belgrad / 20:30 – FOTBAL – Liga I: ASA
Tg. Mureº – FC Botoºani / 23:05 – FOTBAL
Spania – La Liga: Sociedad – Malaga.

DOLCE SPORT 3

14:30 – HANDBAL (M) – Cupa EHF: Aal-
borg – Dinamo / 16:25, 18:50 – RUGBY – Tur-
neul celor 6 Naþiuni: Italia – Scoþia, Anglia –
Irlanda / 21:30 – FOTBAL Spania – La Liga:
Betis – Rayo Vallecano.

DOLCE SPORT 4

13:00 – HANDBAL (M) – Cupa EHF: CSM
Bucureºti – Ystads / 16:30 – FOTBAL Germa-
nia – Bundesliga: Stuttgart – Hannover / 19:15
– FOTBAL Spania – La Liga: Gijon – Espanyol.

EUROSPORT 1

11:15 – SCHI ALPIN (F) – Cupa Mondialã, la
Soldeu, în Andorra / 14:45, 17:00, 19:30 – FOT-
BAL Anglia – Premier League: West Ham –
Sunderland, Southampton – Chelsea, West
Brom – Crystal Palace / 21:45 – SNOOKER –
Circuitul European, la Gdynia, în Polonia: eta-
pa a 2-a / 4:30, 6:00 – CURSE DE BICICLETE –
Campionatul Mondial, la Phillip Island, în Aus-
tralia.

EUROSPORT 2

11:00 – COMBINATA NORDICÃ (DT 134)
– Cupa Mondialã, la Val di Fiemme, în Italia /
12:00 – BIATLON (F) – Campionatul European,
la Tyumen, în Rusia / 13:00 – SCHI ALPIN (M)
– CM, la Hinterstoder, în Austria / 14:45 – BIA-
TLON (M) – CE, la Tyumen, în Rusia / 16:30 –
FOTBAL Germania – Bundesliga: Wolfsburg –
Bayern Munchen / 19:30 – SNOOKER – Circui-
tul European, la Gdynia, în Polonia: etapa a 2-a
/ 20:15 – CURSE DE MAªINI – Motocros –
Campionatul Mondial, la Losail, în Qatar.

LOOK TV

20:30 – FOTBAL – Liga I: ASA Tg. Mureº –
FC Botoºani.

LOOK PLUS

14:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: CS U Craio-
va – CFR Cluj, Steaua – CSMS Iaºi.

Duminicã
DIGI SPORT 1

12:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Academica
Clinceni – Rapid / 14:00 – HANDBAL (F) –
Cupa EHF: ASC Corona Braºov – HC Odense /
16:00 – HANDBAL (F) – Liga Campionilor:
CSM Bucureºti – Gyor / 18:00, 20:30 – FOT-
BAL – Liga I: Concordia Chiajna – FC Volun-
tari, Astra – Dinamo / 0:15 – FOTBAL Argenti-
na – Primera Division: Racing Club – Boca Ju-
niors.

DIGI SPORT 2

13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Villarreal
– Levante / 15:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1:
Nantes – Monaco / 18:30 – FOTBAL Anglia –
Cupa Ligii, finala, la Londra: Liverpool – Man-
chester City / 21:30 – FOTBAL Spania – La
Liga: Barcelona – Sevilla.

DIGI SPORT 3

14:30 – VOLEI (F) – Divizia A1: Alba Blaj –
CSM Bucureºti / 17:00 – FOTBAL Spania – La
Liga: Valencia – Bilbao / 19:00 – FOTBAL Portu-
galia – Liga Sagres: Benfica – Uniao Madeira /
21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Juventus –
Inter.

DIGI SPORT 4

13:30, 16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Pa-
lermo – Bologna, Udinese – Verona / 18:00 –
HANDBAL (F) – Liga Campionilor: Buducnost
– Midtjylland / 20:00 – BASCHET (M) – Liga
Naþionalã: CSM Oradea – SCM U Craiova /
22:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Lyon – Paris
SG.

DOLCE SPORT 1

12:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Academica
Clinceni – Rapid / 16:00 – HANDBAL (F) –

Liga Campionilor: CSM Bucureºti – Gyor / 18:00,
20:30 – FOTBAL – Liga I: Concordia Chiajna –
FC Voluntari, Astra – Dinamo.

DOLCE SPORT 2

13:00, 17:00, 19:15 – FOTBAL Spania – La
Liga: Villarreal – Levante, Valencia – Bilbao, La
Coruna – Granada / 22:30 – BASCHET NBA:
Atlanta Hawks – Charlotte Hornets.

DOLCE SPORT 3

14:00 – HANDBAL (F) – Cupa EHF: ASC
Corona Braºov – HC Odense / 18:30 – HAND-
BAL (M) – Liga Campionilor: Pick Szeged –
Vardar Skopje / 21:30 – FOTBAL Spania – La
Liga: Barcelona – Sevilla.

EUROSPORT 1

10:15 – SCHI ALPIN (M) – Cupa Mondialã,
la Hinterstoder, în Austria / 11:30 – SCHI AL-
PIN (F) – CM, la Soldeu, în Andorra / 13:45 –
SÃRITURI CU SCHIURILE (DT 140) – CM, la
Almaty, în Kazahstan / 16:00 – FOTBAL An-
glia – Premier League: Manchester Utd – Arse-
nal / 21:05 – SNOOKER – Circuitul European,
la Gdynia, în Polonia: finala.

EUROSPORT 2

11:00 – COMBINATA NORDICÃ (DT 134)
– Cupa Mondialã, la Val di Fiemme, în Italia /
11:45 – BIATLON (F) – Campionatul European,
la Tyumen, în Rusia / 13:30 – SCHI ALPIN (M)
– CM, la Hinterstoder, în Austria / 14:30 – SCHI
ALPIN (F) – CM, la Soldeu, în Andorra / 16:30,
18:30, 20:30 – FOTBAL Germania – Bundesli-
ga: Augsburg – Monchengladbach, Dortmund
– Hoffenheim, Frankfurt – Schalke.

LOOK TV

15:30 – FOTBAL Belgia – Pro League: Genk
– Club Bruges / 20:30 – FOTBAL – Liga I: As-
tra – Dinamo.

LOOK PLUS

18:00 – FOTBAL – Liga I: Concordia Chiaj-
na – FC Voluntari.

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT

Rezultate complete în tur
Lokomotiv Moscova – Fenerbahce 1-1 0-2
(Samedov 45 / Topal 83)
Rapid Viena – Valencia 0-4 0-6
(Rodrigo 59, Feghouli 63, Piatti 72, Ruben Vezo 88)
Liverpool – Augsburg 1-0 0-0
(Milner 5 pen.)
FK Krasnodar – Sparta Praga 0-3 0-1
(Maracek 51, Frydek jr. 57, Fatai 70)
Lazio – Galatasaray 3-1 1-1
(Parolo 59, Felipe Andrson 61, Klose 72 / Oztekin 62)
Shalke – ªahtior 0-3 0-0
(Marlos 26, Ferreyra 63, Kovalenko 77)
Bilbao – Marseille 1-1 1-0
(Sabin 81 / Batshuayi 40)
Leverkusen – Sporting Lisabona 3-1 1-0
(Bellarabi 29, 65, Calhanoglu 87 / Juao Mario 38)
Tottenham – Fiorentina 3-0 1-1
(Mason 25, Lamela 63, Rodriguez 81 aut.)
FC Poto – Dortmund 0-1 0-2
(Casillas 23 aut.)
Olympiakos – Anderkecht 1-2 pr. 0-1
(Fortounis 29 pen. / Acheampong 103, 111)
Manchester Utd – Midtjylland 5-1 1-2
(Budurov 32 aut., Rashford 63, 75, Ander Herrera 87 pen., Depay 90 / Sisto 27)
Molde – Sevilla 1-0 0-3
(Hestad 43)
Napoli – Villarreal 1-1 0-1
(Hamsik 17 / Tomas Pina 59)
FC Basel – St. Etienne 2-1 2-3
(Zuffi 15, 90+1 / Bayal Sall 89)
Braga – FC Sion 2-2 2-1
(Josue 27 pen., Stojiljkovic 48 / Gekas 16, 29)

LIGA EUROPA – 16-IMI DE FINALÃ – MANªA SECUNDÃ

ªahtiorul lui Lucescu – lecþie de fotbal în Germania,ªahtiorul lui Lucescu – lecþie de fotbal în Germania,ªahtiorul lui Lucescu – lecþie de fotbal în Germania,ªahtiorul lui Lucescu – lecþie de fotbal în Germania,ªahtiorul lui Lucescu – lecþie de fotbal în Germania,
Chiricheº ºi Tãtãruºanu – outChiricheº ºi Tãtãruºanu – outChiricheº ºi Tãtãruºanu – outChiricheº ºi Tãtãruºanu – outChiricheº ºi Tãtãruºanu – out

Dupã o remizã albã în prima man-
ºã, ªahtior Doneþk a fãcut instrucþie
cu Schalke, chiar în Germania, unde
s-a impus la un scor de neprezenta-
re, 3-0. Tot cu un 3-0 s-a încheiat ºi
aventura Fiorentinei lui Tãtãruºanu
în competiþie, goalkeeper-ul nostru
fiind integralist în partida de la Lon-
dra, cu Tottenham (1-4 la general).
Nici Vlad Chiricheº nu s-a putut bu-

Ieri, la Nyon, a avut loc tragerea la
sorþi a optimilor de finalã, iar capul de
afiº este þinut de încleºtarea dintre
Liverpool ºi Manchester Utd. Un alt
meci între compatrioþi va fi cel între
grupãrile spaniole Bilbao ºi Valencia.

Un alt meci ce se anunþã extrem

cura la finele meciurilor de joi, Na-
poli, cu fostul stelist pe teren tot me-
ciul, nereuºind decât un 1-1, pe “San
Paolo”, cu Villarreal (1-2 la general).
Rãmânând în “Cizmã”, dar la Roma,
Lazio, echipa lui ªtefan Radu, care a
bifat, la rându-i, toate minutele, a eli-
minat-o pe Galatasaray, 3-1 (4-2 la
general).

Cel mai dramatic joc al acestei faze

s-a petrecut la Basel, unde gazdele,
pe a cãror arenã va avea loc finala,
au obþinut o calificare în prelungiri,
în dauna francezilor de la Saint Etien-
ne (2-1, dupã 2-3 în tur).

Valencia ajutã România
România a supravieþuit disputei

indirecte cu Austria, miza reprezen-
tând-o douã locuri în preliminariile Li-
gii Campionilor, în sezonul 2017-2018.
ªi asta datoritã Valenciei, care.deºi s-
a deplasat pe terenul lui Rapid Viena
la adãpostul unui 6-0, a repurtat o nouã
victorie, ºi tot la scor, 4-0. Austriecii
aveau nevoie de un succes pentru a
deposeda România de locul 15  în cla-
samentul coeficienþilor.

În sezonul cupelor europene ce
va debuta în varã, România îºi câºti-
gase, dupã mai mulþi ani, dreptul de a
trimite douã echipe în prliminariile
UCL.

Tragere la sorþi: “ªoc” englezesc în optimile de finalã!
Vom fi ºi protagoniºtii unui duel sutã la sutã spaniol

Programul complet
ªahtior – Anderlecht
Basel – Sevilla
Villarreal – Leverkusen
Bilbao – Valencia
Liverpool – Manchester Utd
Sparta Praga – Lazio
Dortmund – Tottenham
Fenerbahce – Braga
Turul se va disputa în data de 10

martie, iar manºa secundã peste o
sãptãmânã, în 17 martie. Finala este
programatã pe 18 mai, la Basel.

de interesant va fi ºi cel dintre Bo-
russia Dortmund ºi Tottenham.

“Il Luce”, ca de altfel ºi ªtefan
Radu, au avut parte de adversari fa-
vorabili, ªahtior urmând sã dea piept
cu Anderlecht, iar Lazio cu Sparta
Praga.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Etapa a doua din sezonul
regulat F2 aduce pentru SCM
U Craiova o ciocnire cu

Hargrove ºi compania,Hargrove ºi compania,Hargrove ºi compania,Hargrove ºi compania,Hargrove ºi compania,
în vizitã la liderîn vizitã la liderîn vizitã la liderîn vizitã la liderîn vizitã la lider

CSM CSU Oradea – SCM U Craiova, duminicã, ora 20:00, Digi Sport 4

Echipa femininã de volei joacã, astãzi, în Capitalã,
cu Dinamo. Evident, prin prisma celor ºase locuri ºi 24
de puncte ce le separã în clasament, bucureºtencele
pleacã mari favorite. Gazdele au orgoliul rãnit dupã ce
etapa trecutã pierdeau, neaºteptat, la Piatra Neamþ (1-
3), timp în care SCM U izbutea prima victorie a returu-
lui, una aºteptatã, 3-0 cu ultima clasatã, Rapid.

Grupa 1-6
Celelalte partide: U-Banca Transilvania Cluj – Steaua CSM Exim-

bank (astãzi), BC Mureº Tg. Mureº – CSU Atlassib Sibiu (luni).
1. Oradea 18/5 41
2. U-BT Cluj 16/7 39
3. Steaua 16/7 39
4. BC Mureº 14/9 37
5. CRAIOVA 14/9 37
6. Sibiu 13/10 36

Grupa 7-12
BC SCM Timiºoara – CS Gaz Metan Mediaº, CS Energia Tg. Jiu – CS

Phoenix Galaþi, CS Dinamo Bucureºti – BCMU Piteºti (toate astãzi).
1. Dinamo 11/12 34
2. Tg. Jiu 10/13 33
3. Galaþi 9/14 32
4. Piteºti 9/14 29
5. Timiºoara 5/18 28
6. Mediaº 3/20 26

BCMU Piteºti a început campionatul cu o penalizare de trei puncte.

- Primele douã echipe din grupa 7-12 se alãturã echipelor din grupa 1-
6 ºi se va forma play-off-ul, unde se vor juca trei tururi (sferturi, semi-
finale ºi finala), dupã regula “:cel mai bun din 5 partide”.

- În play-off-ul Ligii Naþionale de baschet masculin, echipele se vor
împerechea dupã cum urmeazã: Locul 1 – cu 8, 2 cu 7, 3 cu 6 ºi 4 cu 5

- Echipele rãmase pe locurile 9-12 nu vor mai juca, pãstrându-ºi pozi-
þiile din clasamentul grupei 7-12.

liderul la zi al ierarhiei, CSM
CSU Oradea.

Alb-abaºtrii se deplaseazã

în Vest dupã una dintre cele
mai slabe prestaþii ale sezonu-
lui, 61-74, la Polivalentã, cu
U-Banca Transilvania Cluj. De
partea cealaltã, bihorenii au
învins, “afarã”, Sibiul (83-
79), ajungând astfel la al 8-lea
succes consecutiv. Dintre
acestea, unul chiar contra
bãieþilor lui Oliver Popovic,
scor 75-70 (a), în etapa a 18-
a. Practic, Oradea nu a cedat
vreun joc în 2016, ultima
înfrângere consemnându-se în
23 decembrie, în faþa aceleiaºi
U-BT Cluj.

Amintind ºi cele petrecute în
“directul” din tur, craiovenii au
ieºit victorioºi, de asemenea la
cinci puncte, 73-68.

Dupã meciul de la Oradea,
pentru SCM va urma o nouã

deplasare, la Steaua, apoi un
meci, acasã, cu Atlassib,
pentru ca prima parte din

acest “minicampionat” sã se
încheie pe terenul lui BC
Mureº.

Învinsã etapa trecu-
tã la Ploieºti, SCM þin-
teºte o victorie, astãzi,
contra codaºei din Slo-
bozia. Meciul nu se
anunþã însã tocmai
floare la ureche, dupã
cele declarate de teh-
nicanul Simona Go-
gîrlã (foto stânga), joi,
într-o conferinþã de
presã. “Ne aºteaptã un
meci foarte greu pen-
tru cã echipa din Slo-
bozia va veni sã-ºi joa-
ce ºansa la Craiova.
Nu trebuie sã ne uitãm pe clasament
ºi sã vedem ce loc ocupã Unirea Slo-
bozia, ci trebuie sã ne respectãm pe
noi, sã respectãm echipa adversã, sã
evoluãm cu foarte mare ambiþie ºi,
mai ales, sã arãtãm cã dorim sã obþi-
nem o victorie frumoasã ºi meritatã.”

“Considerãm cã primul meci este
cel mai important ºi tratãm fiecare
partidã cu seriozitate. Încercãm sã
câºtigãm cât mai multe puncte. Ne-
am fãcut un calcul privind ultimele
ºase jocuri din acest sezon ºi sper sã
obþinem minimum patru victorii. Pre-

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

Gogîrlã: “Ne aºteaptã un meci foarte greu,
nu trebuie sã ne uitãm la clasament”

SCM Craiova – CSM Unirea Slobozia, sâmbãtã, ora 17:00

gãtim meciurile la fel de bine ca ºi pe
celelalte ºi sperãm sã nu mai facem
atâtea greºeli personale ºi sã ne iasã
jocul aºa cum îl pregãtim”, a spus ºi
jucãtoarea Daniela Bãbeanu (foto
dreapta).

În tur, meciul s-a încheiat nede-
cis, egalitate la 28.

Pânã la final, Craiova mai are de
jucat cu polii clasamentului, cu pri-
mele douã ºi cu ultimele trei. Runda
viitoare, handbalistele noastre înfrun-
tã, în deplasare, liderul ºi campioana
en-tire, CSM Bucureºti.

Restul partidelor: HCM Râmnicu Vâlcea – CS
Mãgura Cisnãdie, HC Dunãrea Brãila – CS Ra-
pid USL Metrou Bucureºti, HC Zalãu – HC Alba
Sebeº (toate de asemenea azi), HCM Roman –
CSM Bucureºti, ASC Corona Braºov – HCM Baia
Mare (ambele miercuri). Partida CSM Ploieºti –
U Alexandrion Cluj s-a disputat asearã.

1. CSM Buc. 60 8. Zalãu 29
2. Baia Mare 57 9. Vâlcea 24
3. Braºov 38 10. Cluj 22
4. Roman 38 11. Slobozia 16
5. Brãila 37 12. Cisnãdie 13
6. Ploieºti 33 13. Rapid 12
7. CRAIOVA29 14. Sebeº 4

În aceastã sãptãmânã s-au disputat ultimele
patru partide din cadrul manºei tur a optimilor
de finalã ale Ligii Campionilor (Arsenal –
Barcelona 0-2, Juventus – Bayern 2-2,
Dinamo Kiev – Manchester City 1-3 ºi PSV
Eindhoven – Atletico Madrid 0-0), iar Barce-
lona propune cei mai mulþi jucãtori, trei

Pe naþionalitãþi, Argentina este lider, cu
patru jucãtori în echipã. De altfel, întregul
atac al unsprezecelui ideal este format din
jucãtori argentinieni: Leo Messi, Aguero ºi
Dybala. Al patrulea jucãtor din Argentina este
Mascherano.

Cum aratã echipa idealã:
Jeroen Zoet (PSV) – Bruma (PSV), Kos-

cielny (Arsenal), Mascherano (Barcelona),
Godin (Atletico) – Robben* (Bayern), David
Silva* (Manchester City), Iniesta (Barcelona) –
Messi** (Barcelona), Aguero* (Manchester

Speranþe infime pentru voleibaliste
DIVIZIA A1 – ETAPA A 18-A

CS Dinamo Bucureºti – SCM U CRAIOVA
(sâmbãtã, 13:00), CS “U” Cluj – CSM Lugoj,
ACS Penicilina Iaºi – VC Unic LPS Piatra
Neamþ, CS Rapid Bucureºti – CSU Medicina
Tg. Mureº (tot azi), CS Alba Blaj – CSM Bucu-
reºti (duminicã). CSM Târgoviºte – CS ªtiinþa
Bacãu s-a disputat asearã.

1. Alba Blaj 50 7. Piatra N. 20
2. Târgoviºte 44 8. Lugoj 19
3. CSM Buc. 43 9. Iaºi 15
4. Dinamo 36 10. CRAIOVA 12
5. Bacãu 31 11. “U” Cluj 9
6. Tg. Mureº 27 12. Rapid 0

În partida din tur, Dinamo a cîºtigat cu 3-0,
fetele lui Alexandru Cosma fiind aproape de a
smulge un set, pe cel de-al doilea, încheiat cu

31-33 (în celelalte, 14-25 ºi 18-25).
Runda ce vine, o “intermediarã” (2 martie), Craio-

va va evolua în compania echipei aflate deasupra sa
în ierarhie, Penicilina Iaºi.

Echipa masculinã, prima în Divizia A1, va evolua
luni (18:00, Digi Sport), având meci, în deplasare, cu
urmãtoarea clasatã, ACS Municipal Zalãu.

Echipa idealã a sãptãmânii în Liga Campionilor!
Barca, cel mai bine reprezentatã

City), Dybala* (Juventus).
Jucãtorii însoþiþi de semnul (*) au reuºit sã

marcheze, dupã caz, unul sau douã goluri.

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 24-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 24-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 24-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 24-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 24-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 24-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 24-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 24-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 24-A
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1. Astra 25 14 8 3 41-28 50
2. Dinamo 25 13 8 4 35-23 47
3. Viitorul 25 13 7 5 48-27 46
4. Pandurii 25 12 8 5 32-25 44
5. Steaua 25 12 7 6 34-24 43
6. CSMS Iaºi 25 9 9 7 21-24 36
7. ASA 25 8 11 6 26-21 35
8. Craiova 25 8 7 10 26-26 31
9. Botoºani 25 6 8 11 30-34 26
10. CFR Cluj 25 8 10 7 30-25 24
11. ACS Poli 25 4 11 11 23-35 23
12. Voluntari 25 4 9 12 26-41 21
13. Concordia 25 3 8 14 21-44 17
14. Petrolul 25 2 8 15 17-33 8
Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 10 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P
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Liga I – etapa a XXIV-a
Ultima a sezonului regulat

Meciul ACS Poli – Petrolul s-a jucat asearã.
“U” Craiova – CFR Cluj, sâmbãtã, ora 14
ASA – FC Botoºani, sâmbãtã, ora 20.30
Steaua – CSMS Iaºi, sâmbãtã, ora 20.30
Concordia – FC Voluntari, duminicã, ora 18
Astra – Dinamo, duminicã, ora 20.30
Viitorul – Pandurii, luni, ora 20.30

În ultimul meci din sezonul re-
gulat, Universitatea Craiova o în-
tâlneºte, la fel ca în runda finalã a
stagiunii trecute, pe CFR Cluj.
Dacã în primãvara trecutã, dispu-
ta conta doar pentru olteni, care
aveau nevoie de un succes pentru
a termina campionatul pe locul 5,
de aceastã datã punctele sunt mai
importante pentru ardeleni. În ca-
zul Universitãþii, ecuaþia e simplã:
are nevoie de un succes pentru a
începe play-out-ul cu 17 puncte,
în timp ce remiza ºi înfrângerea
au aceeaºi valoare, alb-albaºtrii
neputând depãºi actuala zestre pen-
tru ultima fazã a sezonului. În
schimb, CFR-ul, care a primit o
nouã penalizare din partea FRF, de
patru puncte, ar începe play-off-
ul cu un punct în plus în cazul unei
remize în Bãnie ºi cu douã puncte
în plus, în cazul unui succes pe
“Extensiv”. Pentru partida de as-
tãzi, Daniel Mogoºanu nu va pu-
tea miza pe Hristo Zlatinski, sus-
pendat, dar vor reveni Bancu ºi
Madson, care au lipsit la Severin,
în meciul cu Pandurii.

Mogoºanu:
“Voi folosi
toþi jucãtorii
ofensivi”

Directorul tehnic al Universitã-
þii Craiova spune cã va adapta tac-
tica echipei în funcþie de necesi-
tãþi, ºi fiindcã doar victoria con-
teazã astãzi, va utiliza toþi jucãtorii
de atac. “Ne vom bate sã câºti-
gãm meciul cu CFR Cluj. Vom ris-
ca mai mult ºi vom folosi toþi ju-
cãtorii ofensivi pe care-i avem la
dispoziþie pentru cã nu avem de-
cât varianta victoriei, egalul nu
conteazã în acest meci. Vor rein-
tra Madson ºi Bancu, dar nu îl vom
avea la dispoziþie pe Zlatinski. Sco-
pul nostru ºi acum, dar ºi în play-
out, este sã acumulãm cât mai
multe puncte. Dacã era victorie cu
Pandurii am fi sperat în continua-
re la play-off. Ar fi fost mai multã
presiune atât pe noi, cât ºi pe con-
tracandidatele la locul 6. În privin-
þa introducerii lui Izvoranu, despre
care s-a discutat mult în ultima
vreme, vã spun cã era pregãtitã
când scorul era 1-0 în favoarea
noastrã. Am urmãrit CFR Cluj în

La alegerile programate astãzi, la prânz, în cadrul
Adunãrii Generale Ordinare a AJF Dolj, la amfitea-
trul Facultãii de Mecanicã din Craiova, Silviu Bog-
dan va fi singurul candidat pentru funcþia de preºe-
dinte. Asta dupã ce membrii Comitetului Executiv al
AJF Dolj au decis sã-i respingã dreptul de participa-

Silviu Bogdan, candidat unic la ºefia AJF Dolj
re la alegeri contracandidatului Fane Vãduva. Deci-
zia a fost luatã în urma contestaiei depuse de cãtre
Silviu Bogdan, acesta invocând faptul cã Vãduva nu
are patru ani în funcþia de pre’edinte al unui club de
fotbal, aºa cum prevede statutul AJF. Silviu Bogdan
este actualul preºedinte al AJF Dolj.

Douã echipe cu pretenþii de play-off,Douã echipe cu pretenþii de play-off,Douã echipe cu pretenþii de play-off,Douã echipe cu pretenþii de play-off,Douã echipe cu pretenþii de play-off,
Universitatea Craiova ºi CFR Cluj,Universitatea Craiova ºi CFR Cluj,Universitatea Craiova ºi CFR Cluj,Universitatea Craiova ºi CFR Cluj,Universitatea Craiova ºi CFR Cluj,
joacã astãzi doar pentru a maijoacã astãzi doar pentru a maijoacã astãzi doar pentru a maijoacã astãzi doar pentru a maijoacã astãzi doar pentru a mai
strânge puncte de play-outstrânge puncte de play-outstrânge puncte de play-outstrânge puncte de play-outstrânge puncte de play-out

Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –
CFR ClujCFR ClujCFR ClujCFR ClujCFR Cluj

Sâmbãtã, ora 14, stadion: “Extensiv”
Universitatea Craiova: Straton – Dumitraº, Iliev, Acka, Vãtãje-

lu – Ivan, Madson, Mateiu, Bancu – Nuno Rocha, Mãzãrache. An-
trenor: Daniel Mogoºanu. Rezerve: L. Popescu – Achim, Kay, Iz-
voranu, Bãluþã, Herghelegiu, R. Petre.

CFR Cluj: T. Marc - Tiago Lopes, Larie, A. Mureºan, Camora -
Ruiz, Petrucci, Nascimento - Pãun, Cristian Lopez, Vitor Bruno.
Antrenor: Toni Conceicao. Rezerve: Mincã - Tânc, L. Goian, Ne-
gruþ, Bud, Nouvier, Beleck.

cele douã etape. Au condus Astra
cu 2-0 ºi doar o gafã a portarului
Marc i-a împiedicat sã obþinã vic-
toria, apoi au câºtigat cu ASA Târ-
gu Mureº. Formeazã o echipã
bunã, echilibratã, cu jucãtori
strãini, de valoare, care joacã un
fotbal modern. Dacã nu ar fi fost
depunctarea lor acum s-ar fi lup-
tat pentru play-off. Pornind cu
acest handicap de 10 puncte sunt
convins cã vor juca la victorie,
pentru a recupera. Acceptãm sis-
temul cu play-off ºi play-out, dar
cred cã mai corect ar fi fost sã
rãmânã fiecare echipã cu punctele
acumulate, nu sã se înjumãtãþeas-
cã” a declarat Mogoºanu într-o
conferinþã de presã.

Bancu: “Meritãm
sã fim pe 8,
dar luptãm
pentru locul 7”

Revenit în lotul Universitãþii,
dupã ce a fost suspendat în me-
ciul de la Severin, cu Pandurii,
mijlocaºul Nicuºor Bancu a decla-
rat: „ Nu cred cã absenþa mea a
contat foarte mult în meciul de la
Severin, Bãluþã a intrat foarte bine
în joc, la fel ºi Hergheligiu. Am trãit
intens finalul meciului, dar acesta
este fotbalul. ªi noi am câºtigat trei
puncte mari pe terenul celor de la
CFR Cluj în minutul 93, iar acum
s-a întâmplat sã ne scape victoria
în minutul 87. Dacã suntem pe lo-
cul 8 înseamnã cã atât meritãm în
acest moment, dar vom lupta sã
terminãm pe poziþia a ºaptea. Fap-
tul cã am ratat principalul obiectiv
nu ne-a demotivat. Vom da sutã la
sutã meci de meci. Eu îmi doresc
sã joc cu Universitatea Craiova în
competiþiile europene. Pentru lo-
cul 7 ne vom lupta cu Târgu Mureº
sau Iaºi, poate cu Voluntari, iatã
ce bine joacã în ultima vreme. Nu
mi-am dorit sã plec niciodatã de la
Craiova, pentru cã eu de mic þin
cu Universitatea, iubire pe care
mi-a transmis-o tatãl meu “.

Dacã nu erau
depunctaþi,
clujenii ar fi avut
ºanse la play-off

FRF a anunþat cã gruparea

CFR Cluj, depunctatã la începu-
tul sezonului cu ºase puncte pen-
tru neîndeplinirea manualului de
licenþiere, a mai primit o depunc-
tare, de patru puncte, pentru da-
torii cãtre jucãtori. În total, echi-
pa a fost penalizatã cu 10 puncte
în actuala stagiune. În replicã, ar-
delenii au specificat cã datoriile
cãtre jucãtori erau mai vechi ºi
nu pot fi achitate decât prin pla-
nul de reorganizare. „Începând cu
4 februarie 2015 (data intrãrii în
insolvenþã), clubul nostru nu în-
registreazã nicio datorie cãtre
jucãtori sau cluburi, iar cel mai
important aspect îl reprezintã
faptul cã jucãtorii clubului nos-
tru sunt cu salariile la zi, nee-
xistând nici mãcar o zi de întâr-
ziere în achitarea obligaþiilor fi-
nanciare cãtre aceºtia. Datoriile
pentru care am fost sancþionaþi
din nou cu deducerea celor 4
puncte sunt exclusiv datorii an-
terioare datei de 4 februarie 2015
ºi nu pot fi achitate de clubul
nostru decât prin planul de reor-
ganizare, în sens contrar admi-
nistratorul fiind pasibil de sanc-
þiuni penale sau civile”.

“Meciul cu Craiova conteazã,
fiindcã dupã aceastã depunctare va
conta fiecare punct luat ºi vom
lupta pentru victorie, ca în fiecare
meci. Nu ne gândim la retrogra-
dare, chiar dacã ni s-au luat 10
puncte. Avem un lot foarte valo-
ros ºi vom încerca sã terminãm
pe locul 7” a spus portarul clujeni-
lor, Traian Marc.
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