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8000 de numere ale cotidianului

regional “Cuvântul Libertãþii”
din Craiova, câte celebrãm astãzi,

coincid celor aproape 26 de ani de la apariþia
publicaþiei menþionate. Spunem “aproape”
fiindcã ziua de 26 decembrie 1989 marcheazã,
de fapt, apariþia primului numãr al cotidianului
local, sub noua denumire, “Cuvântul Libertã-
þii”, eclozat din fostul ziar “Înainte”, cu bunele
ºi relele acestei paternitãþi juridice. Consemnând
zi de zi, prin “istoricii sãi ai  clipei” – cum a
numit Albert Camus ziaristul – fapte mari ºi mici,
relatãri ºi opinii dintre cele mai diferite, dezvã-
luiri, timp de 8.000 de zile, ziarul a devenit o
istorie în mers a zonei. ªi orice rezumat al
acestei istorii, de fapt greu posibil, nu poate fi
decât subiectiv, prilejuind totuºi putinþa de a
privi în urmã, pregãtind, dacã nu viitorul, atunci
ziua de mâine. Cu ani în urmã, scriitorul Octa-
vian Paler, el însuºi eminent ziarist, cu state
vechi, plecat dintre noi, scria undeva în “Pole-
mici cordiale” cã “istoricii clipei au de
învins o prejudecatã destul de rãspânditã”.
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Pânã la 3 martie 2016:
Doar 660 din 106 000
azilanþi care aºteptau în
Italia ºi Grecia au fost
transferaþi cãtre alte
state membre ale UE

Eºecul de a adapta sistemul de
azil european pentru a face faþã
numãrului tot mai mare de imi-
granþi face necesarã o revizuire
majorã a sistemului de la Dublin,
au spus miercuri deputaþii din co-
misia pentru libertãþi civile. Ei pro-
pun crearea unui sistem centrali-
zat pentru colectarea ºi atribuirea
cererilor de azil. Aceastã schemã,
care ar putea include ºi o cotã pen-
tru fiecare stat membru, ar trebui
sã funcþioneze pe baza unor
“puncte de acces” (hotspots) din
care vor fi distribuiþi refugiaþii.

ComunaComunaComunaComunaComuna
BratovoeºtiBratovoeºtiBratovoeºtiBratovoeºtiBratovoeºti
va inaugurava inaugurava inaugurava inaugurava inaugura
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La ªcoala
„Sf. Mina” , se face
sport performant
ºi se deruleazã
proiecte europene

ªcoala Gimnazialã Specialã
„Sf.Mina” merge pe linia care duce
la integrarea ºi promovarea tineri-
lor cu dizabilitãþi. Doi copii, cu
deficienþe de sãnãtate, dar perfect
integraþi, au obþinut performanþe
demne de respect, la faza naþio-
nalã a „Special Olympics” – Edi-
þia a IX-a, la tenis de masã. ªi, ca
o dovadã în plus, instituþia de în-
vãþãmânt a primit, ieri, vizita unei
delegaþii norvegiene, care a luat
pulsul activitãþilor desfãºurate în
unitatea ºcolarã, aceasta fiind parte
într-un program de dezvoltare...

IncursiuneIncursiuneIncursiuneIncursiuneIncursiune
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Eugen Simion, despre Solomon
Marcus: “Un spirit de alertã
ºi de vigilenþã în cultura
româneascã”

Academicianul Eugen Simion
a evocat, ieri, imaginea ºi
anvergura regretatului matemati-
cian ºi scriitor Solomon Marcus,
care a decedat, joi, la 91 de ani,
fiind iniþiatorul disciplinei de
lingvisticã matematicã, implicat
activ în problemele educaþiei
româneºti, dar ºi un pionier în
mediul academic. „E o veste
foarte tristã ºi aº putea spune cã
Solomon Marcus este un matema-
tician de vazã, un membru al
Academiei noastre foarte stimat ºi
ascultat. El a voit, ºi în parte a ºi
reuºit, sã împace matematica, de
pildã, cu alte ºtiinþe,cu ºtiinþele
umaniste. Îmi amintesc cã cu
câteva decenii în urmã a lansat o
ºtiinþã nouã, lingvistica matemati-
cã, o ºtiinþã care a fost privitã cu
oarecare scepticism de oamenii de
litere, de filologi, dar a avut ºi
aderenþi, câþiva tineri filologi
care i s-au alãturat lui Solomon
Marcus. …”

Rãzvan Theodorescu, despre
Solomon Marcus: “În Academia
Românã,el era spiritul critic
prin excelenþã”

Istoricul Rãzvan Theodorescu
a vorbit, ieri, despre personalita-
tea ºi impactul pe care academi-
cianul Solomon Marcus l-a avut
asupra culturii române, dezvã-
luind ºi aspecte mai puþin
cunoscute despre persoana
acestuia. “Pentru întreaga culturã
românã, nu numai pentru Acade-
mie, dispariþia academicianului
Solomon Marcus este o mare
pierdere. Era o minte sclipitoare.
Era unul dintre puþinii oameni de
ºtinþã din þara noastrã care putea
cu adevãrat sã facã studii
multidisciplinare. Matematician
de formaþie, a avut preocupãri de
lingvisticã, de artã, de istorie, era
un om care arunca punþi între
domenii, era un om, un adevãrat
partiot. Îl interesa foarte mult
felul în care ºtiinþa românã este
prezentã în lume....”

Ministerul Culturii a expri-
mat, joi, prin intermediul pagi-
nii de pe reþeaua de socializare
Facebook un mesaj de condo-
leanþe adresat familiei academi-
cianului ºi matematicianului
Solomon Marcus care s-a stins
din viaþã în aceastã zi: “Minis-

Directorul SIE a spus cã, deºi,
probabilitatea unui atac ciberne-
tic catastrofic la adresa României
rãmâne redus, dependenþa în creº-
tere a societãþii noastre de tehno-
logie creºte vulnerabilitatea ei în
faþa atacurilor cibernetice care pot
afecta performanþa economicã a
þãrii ºi siguranþa naþionalã. “Sun-
tem de douã ori mai interesaþi de
a avea în România un sistem in-
formatic general ale cãrui proble-
me sã îºi gãseascã soluþii rapide
ºi complete tocmai pentru cã ºtim
cum aratã sistemele informatice
ale þintelor noastre”, a declarat di-
rectorul SIE Mihai Rãzvan Ungu-
reanu, la dezbaterea “Securitatea
ciberneticã-de la protecþia indivi-

Codruþ Olaru a fost ºef al DII-
COT timp de douã mandate, din
2007 pânã în 26 martie 2013, iar
ulterior a fost numit adjunct al Pro-
curorului General al României, în
mandatului lui Tiberiu Niþu.

Un alt candidat este Augustin
Lazãr, procuror general al Parche-
tului de pe lângã Curtea de Apel
Alba Iulia. “Doamna ministru a
cerut la Bilanþul Parchetului Gene-
ral procurorilor generali din þarã sã
se înscrie în cursã. S-a folosit ex-
presia “dacã ne pasã”. Aºa cã m-
am înscris” a declarat pentru ME-
DIAFAX Augustin Lazãr.

ªi Oana Hãinealã, fost preºedin-
te al CSM ºi-a depus, marþi, can-
didatura pentru funcþia de Procu-
ror General. Oana Hãinealã este
membru al Consiliului Superior al
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Ministerul Culturii a exprimat, ieri, un mesaj
de condoleanþe adresat familiei academicianu-
lui Solomon Marcus,care s-a stins din viaþã la

vârsta de 91 de ani la Institutul de Urgenþã
pentru Boli Cardiovasculare”Prof. Dr. C.C.
Iliescu”, punctând ce înseamnã pierederea

acestuia pentru culturã ºi ºtiinþã.

terul Culturii exprimã condo-
leanþe familiei ºi deplânge tre-
cerea în rândul celor drepþi a
profesorului ºi academicianului
Solomon Marcus, o personali-
tate multi-disciplinarã a culturii
române, în urma cãruia rãmâne
o operã ºtiinþificã cu valenþe

universale.”, au scris reprezen-
tanþii instituþiei de culturã.

Matemat ic ianul  Solomon
Marcus a încetat din viaþã, ieri,
la vârsta de 91 de ani la Institu-
tul de Urgenþã pentru Boli Car-
diovasculare “Prof. Dr. C.C.
Iliescu”. Solomon Marcus s-a
nãscut în data de 1 martie 1925
în judeþul Bacãu. Dupã absolvi-
rea studiilor liceale, a urmat cur-
surile Facultãþii de Matematicã
din cadrul Universitãþii Bucu-
reºti. A obþinut ulterior titlurile
ºtiinþifice de doctor în matema-
ticã ºi doctor docent. Dupã ab-
solvirea facultãþii, a predat ca
profesor la Facultatea de Mate-

maticã din cadrul Universitãþii
Bucureºti.

Profesorul Solomon Marcus
este autor a numeroase studii
interdisciplinare, iar opera sa a
fost citatã de peste 1.000 de au-
tori. A publicat peste 50 de vo-
lume în România ºi care au fost
traduse în mai multe limbi din
Europa ºi nu numai ºi aproxi-
mativ 400 de articole în reviste
ºtiinþifice sau de specialitate.
Din 1993 a devenit membru co-
respondent al Academiei Româ-
ne. În anul 2001, matematicia-
nul Solomon Marcus a fost ales
ca membru titular al Academiei
Române.

Ministerul Justiþiei: Gheorghe Ivan, Oana
Hãinealã, Augustin Lazãr ºi Codruþ Olaru,

candidaþii pentru ºefia Parchetului General
Ministerul Justiþiei a anunþat oficial candida-

þii pentru funcþia de Procuror General al Româ-
niei, aceºtia fiind Gheorghe Ivan, Oana Hãinealã,

Augustin Lazãr ºi Codruþ Olaru.
Magistraturii din anul 2012, având
la activ un mandat de vicepreºe-
dinte al instituþiei ºi unul de preºe-
dinte al CSM. În cadrul consiliului
este reprezentant al parchetelor de
pe lângã tribunale.

Al patrulea candidat este Gheor-
ghe Ivan, procuror la Parchetul de
pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie ºi a condus Direcþia Naþio-
nalã Anticorupþie, Serviciul Terito-
rial Galaþi, în perioada 2008-2013.

Candidaþii vor avea discuþii cu
ministrul Justiþiei în perioada 18 -
22 martie. La data de 23 martie,
ministrul va trimite propunerea
cãtre Consiliul Superior al Magis-
traturii. Propunerea Ministrului
Justiþiei cãtre Preºedintele Româ-
niei va fi transmisã pânã la data de
22 aprilie 2016.

Directorul SIE: Frecvenþa
atacurilor cibernetice, în creºtere.
Spaþiul virtual, noul vest sãlbatic

Directorul SIE Mihai Rãzvan Ungureanu a
declarat, ieri, cã frecvenþa ºi complexitatea

atacurilor cibernetice, concomitent cu diversi-
ficarea þintelor, au crescut, afirmând cã absenþa

unor norme unanim acceptate au transformat
spaþiul virtual într-un nou vest sãlbatic.

dului, la securitatea naþionalã”,
organizatã la Parlament.

ªeful SIE a spus cã ”la nivel
global, au crescut frecvenþa, am-
ploarea, complexitatea ºi gravi-
tatea atacurilor cibernetice, con-
comitent cu diversificarea þinte-
lor acestora”. “Tot mai mulþi ac-
tori internaþionali dezvoltã instru-
mente complexe în spaþiul ciber-
netic pe care le folosesc ofensiv
pentru a-ºi promova interesele
ideologice, politice sau economi-
ce, pe de altã parte capabilitãþile
defensive se dezvoltã cel puþin
deocamdatã reactiv întotdeauna,
din pãcate, cu un pas în urma sis-
temelor defensive”, a explicat
Ungureanu.
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Conform Adresei nr.14395/
26.01.2016, emisã de cãtre Primã-
ria Municipiului Craiova, s-a solici-
tat, ªcolii Gimnaziale Speciale
„Sf.Mina”, desfãºurarea celei de-a
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ªcoala Gimnazialã Specialã
„Sf.Mina” merge pe linia care duce
la integrarea ºi promovarea tineri-
lor cu dizabilitãþi. Doi copii, cu defi-
cienþe de sãnãtate, dar perfect inte-
graþi, au obþinut performanþe dem-
ne de respect, la faza naþionalã a
„Special Olympics” – Ediþia a IX-a,
la tenis de masã. ªi, ca o dovadã în

plus, instituþia de învãþãmânt a pri-
mit, ieri, vizita unei delegaþii norve-
giene, care a luat pulsul activitãþilor
desfãºurate în unitatea ºcolarã,
aceasta fiind parte într-un program
de dezvoltare desfãºurat de cãtre
Primãria Craiova, Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj, proiect finan-
þat de Norvegia, printr-un grant.

doua activitãþi – „Selecþia profeso-
rilor care vor ajuta la identificarea
ºi depistarea elevilor în situaþii de
risc social”, din cadrul Proiectului
„Educaþia poate rupe lanþul sãrã-

ciei!”, program finanþat de Grantu-
rile Norvegiene, fiind cuprinse 23
de instituþii de învãþãmânt preuni-
versitar (ciclurile primar, gimnazial,
liceal) de masã, la care se adaugã
cele trei instituþii care au condiþii
speciale. „Am primit, joi, vizita unei
delegaþii norvegiene, care a þinut sã
observe condiþiile care sunt la dis-
poziþia elevilor. Impresia a fost de-
osebitã ºi au rãmas plãcut surprinºi
de cele vãzute. Sunt convinsã cã
am dovedit cã le asigurãm copiilor
toate condiþiile necesare, ba, mai
mult, fiind vorba de numai câteva
zile, le-a arãtat ºi ultimele premii
obþinute de cãtre elevii noºtri la
competiþii sportive”, a declarat prof.
Eugenia Pascu, director al ªcolii
Gimnaziale Speciale „Sf. Mina”.

Doi campioni
Referinþele managerului sunt

clare: zilele trecute, la faza naþi-

onalã a „Special Olympics”, care
s-a desfãºurat la Buzãu, în Sala
Sporturilor „Romeo Iamandi”,
doi copii au obþonit locurile II ºi
III, la tenis de masã, la categoria
lor de vârstã.

 „Avem motive de mândrie ºi
nu reuºeam fãrã sprijinul Consi-
liului Local Municipal Craiova, al
Consiliului Judeþean Dolj ºi al Clu-
bului Sportiv ªcolar Craiova.
Însã, mai multe detalii vã poate
oferi, d-na profesor  Carolina
Bicã, cea care i-a îndrumat pe
copii”, a mai menþionat Eugenia
Pascu. „A fost o competiþie difi-
cilã, la care au participat peste
60 de tineri, din toatã þara, pe

douã categorii de vârstã – pânã
ºi, respectiv peste 15 ani. Noi am
fost prezenþi la cea destinatã ce-
lor mici ºi am obþinut locul II,
prin Geromir Simion, ºi ultima
poziþie pe podium -  Fernando
Cãldãraru. Am fost ajutaþi foarte
mult de CSS Craiova, care a de-
semnat un antrenor pentru pre-
gãtire, în persoana lui Olimpiu
Oproiu, iar lîngã noi a fost ºi co-
legul prof.  Alexandru Dicu. A
fost cea de-a IX ediþie a concur-
sului, noi revenind dupã o pauzã
de nouã ani, fiind prezenþi la edi-
þia inauguralã ”, a precizat prof.
Carolina Bicã.

CRISTI PÃTRU


Constantin Rãducãnoiu este alãturi  de 
familia Antonie Solomon în momentele 
grele  prilejuite de trecerea în nefiinþã a 
celei ce a fost mamã, soacrã, bunicã  ºi
 strabunicã  CONSTANTINA SOLOMON.

Dumnezeu sã o odihneascã
 în liniºte ºi pace !

În cadrul Comitetului de Bazin,
prefectul judeþului Dolj, Nicolae
Sorin Rãducan, a þinut sã aprecie-
ze eforturile depuse de specialiºtii
ABA Jiu în gestionarea situaþiilor
de crizã, aºa cum a fost recent
codul portocaliu de inundaþii pe
Dunãre. «Munca celor de la Ad-
ministraþia Bazinalã de Apã Jiu este
una dificilã, fie cã sunt hidrologi,
hidrogeologi, ingineri, muncitori
hidrometri, agenþi hidrotehnici,
marinari, conducãtori de ambarca-
þiune sau alte funcþii specifice ac-
tivitãþii de laborator pe calitatea
apelor, simpli muncitori. În faþa
naturii, a “apelor mari”, cu toþii îºi
fac datoria ºi depun efortul maxim
neþinând seama de anotimp, lu-
crând continuu împreunã cu cele-
lalte instituþii ale statului pentru si-

Zilele acestea, Administraþia Bazinalã de Apã Jiu celebreazã Ziua Mon-
dialã a Apei. Cu aceastã ocazie, ieri, la sediul instituþiei, în cadrul Comite-

tului de Bazin, s-a vorbit despre importanþa pe care o are întreþinerea,
valorificarea ºi protejarea surselor de apã.

guranþa cetãþenilor», a precizat pre-
fectul de Dolj, Nicolae Sorin Rã-
ducan.

Tema anului 2016 –
Apa ºi activitãþile umane

Administraþia Bazinalã de Apã
Jiu a demarat miercuri acþiunile
dedicate Zilei Mondiale a Apei – 22
martie. Aceste evenimente se vor
desfãºura în perioada  16-31 mar-
tie a.c. Tema anului 2016 – Apa ºi
activitãþile umane – se concentrea-
zã asupra modului în care cantita-
tea suficientã ºi de bunã calitate a
apei poate schimba viaþa angajaþi-
lor ºi calitatea mijloacelor de trai
ale acestora – ºi poate chiar trans-
forma societãþile ºi economiile
mondiale. La ora actualã, aproape
jumãtate din populaþia mondialã

activã - 1,5 miliarde de persoane –
lucreazã în diverse sectoare din
domeniul apei ºi aproximativ toate
activitãþile umane depind de apã ºi
de cei care asigurã distribuþia aces-
teia în condiþii de siguranþã. Cu
toate acestea, Organizaþia Naþiuni-
lor Unite considerã cã milioanele
de persoane care lucreazã în do-
meniul apei nu primesc recunoaº-
terea cuvenitã, acesta fiind ºi mo-
tivul pentru care s-a ales tema din
acest an, dând astfel posibilitatea
ca efortul depus de  gospodarii
apelor sã fie mai bine cunoscut.

 “Sãrbãtorirea Zilei Mondiale a
Apei are ca scop aducerea în atenþia
opiniei publice a problemelor lega-
te de necesitatea protejãrii cantita-
tive ºi calitative a apelor ºi de a
pune în adevãrata luminã rolul, în-
datoririle ºi responsabilitãþile celor
cu atribuþii în întreþinerea, valori-
ficarea ºi protejarea surselor de
apã. Cu aceastã ocazie, Adminis-
traþia Bazinalã de Apã Jiu desfãºoa-
rã o serie de acþiuni menite sã con-
ºtientizeze importanþa ºi ponderea
pe care o are apa în viaþa fiecãru-
ia: acþiuni educative în ºcoli ºi grã-
diniþe unde se vor prezenta filmu-
leþe despre apã ºi acþiuni de con-

ºtientizare a importanþei calitãþii
apei ºi conservãrii resurselor de
apã”, a declarat Marin Tãlãu, di-
rectorul Aadministraþiei Bazinale de
Apã Jiu.

Administraþia Bazinalã de Apã
Jiu îºi deschide porþile
pentru elevi

În perioada dedicatã Zilei Mon-
diale a Apei, Administraþia Bazina-
lã de Apã Jiu îºi deschide porþile
pentru elevii care doresc sã vizite-
ze instituþia ºi Laboratorul Calitãþii
Apei. De asemenea, specialiºtii A.-
B.A Jiu vor merge în unitãþile de

învãþãmânt pentru a vorbi elevilor
despre profesiile din domeniul gos-
podãririi apelor ºi importanþa apei.

 Startul a fost dat miercuri,
când elevii ªcolii Gimnaziale
“Gheorghe Bibescu” Craiova au
fost vizitaþi de specialiºtii ABA Jiu.
Acesºtia le-au susþinut o lecþie des-
chisã despre cât de importantã este
apa ºi care este drumul acesteia de
la sursa de bazã pânã la robinet. În
acest mod elevii au aflat despre
diferitele profesii ce se regãsesc în
domeniul apelor ºi care sunt atri-
buþiie principale ale acestora.

RADU ILICEANU
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Magistraþii Tribunalului Dolj au
admis, miercuri, 16 martie a.c., pro-
punerea Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj ºi au dispus aresta-
rea preventivã a lui Marin Nicu, de
46 de ani, din comuna Celaru, pen-
tru comiterea infracþiunii de omor
ºi lipsire de libertate: „Admite pro-
punerea Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj. Dispune arestarea
preventivã a inculpatului Nicu
Marin, pe o perioadã de 30 de zile,
începând cu data de 16.03.2016 ºi
pânã la data de 14.04.2016 inclu-
siv. În baza art. 230 C.proc.pen.
Dispune emiterea, de îndatã, a
mandatului de arestare preventivã
pentru inculpatul Nicu Marin. Cu
drept de contestaþie în termen de 48
de ore de la pronunþare. Pronunþa-

Începând de azi, ora 09,00 îºi
va deschide activitatea Serviciul
Public Comunitar Local de Evi-
denþã a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.)
Bratovoeºti. De la aceastã datã,
cetãþenii din comunã vor putea
obþine actele de identitate de la se-
diul S.P.C.L.E.P. Bratovoeºti, care
va funcþiona în sediul primãriei
din localitate. Programul de func-

Comuna Bratovoeºti va inaugura Serviciul
de Evidenþã a Persoanelor

De azi, aproximativ 3.183 de doljeni  scapã de cozile de
la Evidenþa Populaþiei. Un nou sediu al S.P.C.L.E.P. se va
deschide în comuna Bratovoeºti. Diminuarea timpului de
aºteptare ºi lipsa cheltuielilor de deplasare vor fi primele
avantaje concrete.

þionare la sediul S.P.C.L.E.P. Bra-
tovoeºti va fi în fiecare zi de marþi,
între orele 9.00-13.00. Cei care
din diferite motive nu pot aºtepta
sã depunã cerere sau sã-ºi ridice
actul de identitate în cadrul aces-
tui program, se pot adresa direct
S.P.C.L.E.P. Teasc, la sediul din
com. Teasc, str. Bechetului, nr.
197 – în acelaºi imobil cu Primã-

ria, aici, serviciul funcþionând zil-
nic, de luni pânã vineri, între 8.30
– 16.30; iar miercurea prelungin-
du-se pânã la 18.30 „Prin deschi-
dera acestui serviciu de evidenþã
a persoanelor se faciliteazã acce-
sul celor aproximativ 3.183 de ce-
tãþeni din Bratovoeºti la obþinera
unui noi act de identitate, contri-
buie la diminuarea cheltuielilor, la
micºorarea timpului de aºteptare
pentru eliberarea unui alt act de
identitate, dar ºi la micºorarea
numãrului persoanelor care, din
diverse motive, continuã sã pãs-
treze acte de identitate cu valabi-
litate expiratã sau nu îºi oficiali-

zeazã adresa de domiciliu în con-
cordanþã cu modificãrile adoptate
de autoritãþile locale”, a precizat
comisar ºef de poliþie Stãnicã

Marin, director executiv al Direc-
þiei Publice Comunitare de Eviden-
þã a Persoanelor Dolj.

VALENTIN CEAUªESCU

Ucis ... ca sã nu mai împartãUcis ... ca sã nu mai împartãUcis ... ca sã nu mai împartãUcis ... ca sã nu mai împartãUcis ... ca sã nu mai împartã
aceeaºi concubinã?aceeaºi concubinã?aceeaºi concubinã?aceeaºi concubinã?aceeaºi concubinã?

Procurorii craioveni au reuºit sã stabileas-
cã condiþiile în care ºi-a pierdut viaþa un bãr-
bat de 52 de ani, din satul Marotinu de Jos,
comuna Celaru, gãsit aproape mort (dece-
sul a intervenit la spital) într-un canal de la
marginea satului, la începutul lunii februa-
rie. Se pare cã un alt localnic, de 46 de ani,

cioban, l-a bãtut ºi l-a abandonat acolo, su-
pãrat cã victima s-ar fi întâlnit cu concubina
sa. Miercuri, 16 martie a.c., suspectul prin-
cipal a fost arestat preventiv pentru 30 de
zile, în baza mandatului emis de Tribunalul
Dolj, la propunerea procurorilor, sub acuza-
þiile de omor ºi lipsire de libertate.

tã în camera de consiliu, astãzi,
16.03.2016”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei.

Ancheta în urma cãreia Marin
Nicu a ajuns dupã gratii a fost de-
maratã dupã ce, pe 6 februarie,
dimineaþa, Petricã Badea, de 52 de
ani, din satul Marotinu de Jos, co-
muna Celaru, a fost gãsit aproape
mort (decesul intervenind la spi-
tal) într-un canal de la marginea
satului. Deºi iniþial s-a crezut cã
bãrbatul a murit de frig, rudele au
insistat cã a fost ucis, astfel cã au
fost demarate cercetãrile.
L-a târât afarã ºi l-a aruncat
în cãruþã

Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj ºi poliþiºtii au

stabilit cã victima, Petricã Badea,
de 52 de ani, suferea de mai mult
timp de hemiparezã dreapta ºi lo-
cuia singurã, însã în perioada de
iarnã dormea la mama sa, a cãrei
casã nu era foarte departe. Victi-
ma ºi autorul se pare cã împãrþeau
aceeaºi concubinã ºi de aici ar fi
pornit totul. Astfel, pe 5 februarie,
un localnic s-a dus la Petricã Ba-
dea sã-i spargã lemne, având în
vedere cã el nu putea din cauza
problemelor de sãnãtate. Mihaela
Potârniche, cunoscutã în sat drept
„Cuculeasa”, a trecut ºi ea pe la
Petricã Badea, însã acesta era ple-
cat la mama lui, aºa cã femeia l-a
chemat pe Marin Nicu acolo. L-au
trimis pe bãrbatul care spãrgea lem-
ne în sat, la cârciumã, iar ei doi au

consumat bãuturi al-
coolice ºi au întreþinut
relaþii sexuale,  când
victima se afla la
mama sa. De acolo au
plecat împreunã, cu
cãruþa lui Marin Nicu,
la alþi localnici, unde
au continuat sã bea,
au întreþinut din nou
raporturi sexuale, iar
la un moment dat
„Cuculeasa” a ador-
mit. Marin Nicu a ple-
cat cu cãruþa prin sat,
iar seara s-a întors la
locuinþa unde o lãsa-
se pe femeie. Proprie-
tarii i-au spus cã a ple-
cat, deºi femeia dor-
mea încã la ei în casã,
aºa cã Marin Nicu a
crezut cã „Cuculeasa”

l-a trãdat ºi s-a dus acasã la Petri-
cã Badea. Victima revenise la lo-
cuinþa sa ºi privea la televizor îm-
preunã cu bãrbatul care îi spãrse-
se lemnele, când s-au trezit cu
Marin Nicu peste ei, în casã. Cel
din urmã, beat, a început sã-i înju-
re ºi sã întrebe unde-i femeia.
Dacã n-a gãsit-o, ºi-a vãrsat furia
pe Petricã Badea ºi, în ciuda în-
cercãrilor celuilalt localni de a-l
calma, Marin Nicu l-a apucat pe
Badea de haine, profitând de han-
dicapul acestuia, l-a târât pe jos ºi
l-a aruncat în cãruþã „ca pe un sac
cu cartofi”. Bãrbatul care spãrse-
se lemnele a rãmas peste noapte la
locuinþa lui Badea, aºteptându-l în
zadar sã se întoarcã. A doua zi, pe
6 februarie, dimineaþa, doi local-
nici care îºi inspectau terenurile de
la marginea localitãþii, în punctul
numit „Pârjoleºti”, l-au observat pe
Marin Nicu venind cu cãruþa din-
spre pãdurea Zvorsca ºi oprindu-
se într-un punct pe marginea ca-
nalului de desecare, de unde a che-
mat un câine, pe care l-a luat cu el
în cãruþã. Când a ajuns în dreptul
celor doi, inculpatul le-a spus cã
în canalul de desecare este Badea
Petricã decedat ºi a pornit mai de-
parte. Cei doi bãrbaþi s-au îndrep-
tat spre locul respectiv, au vãzut
pe fundul canalului de desecare un
bãrbat, care mai prezenta semne
vitale, în sensul cã respira slab însã
era inconºtient ºi nu putea comu-
nica ºi care prezenta leziuni de vio-
lenþã în zona feþei ºi pete de sub-

stanþã de culoare brun-roºcat cu
aspect de sânge pe haine. Au anun-
þat Poliþia, dar ºi o ambulanþã, care
a transportat victima la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craio-
va, unde a decedat. Din constatã-
rile preliminare formulate de cã-
tre medicul legist rezultã cã moar-
tea numitului Badea Petricã, de
51 de ani, a fost violentã ºi s-a
datorat hipotermiei prin expune-
re prelungitã la frig. Însã bãrba-
tul avea ºi leziuni traumatice,
constatate cu ocazia autopsiei,
care s-au putut produce prin lo-
vire cu sau de corpuri dure, dupã
cum au mai precizat medicii le-
giºti. Cu ocazia audierii, inculpatul
nu a recunoscut sãvârºirea fapte-
lor, susþinând cã nu s-a mai întâl-
nit cu victima de aproximativ 4
luni, de când se certaserã, fapt
contrazis de martori. Poziþia sub-
iectivã a inculpatului este nesince-
rã, probele administrate pânã în
acest moment în cauzã conducând
la bãnuiala rezonabilã cã acesta
este autorul faptelor reþinute în sar-
cina sa. Mai mult, întrebat de hai-
nele cu care a fost îmbrãcat în
noaptea de 5 spre 6 februarie, a
menþionat cã nu le mai are, deoa-
rece le-a ars. În baza probatoriului
strâns ºi dupã audierea tuturor
martorilor, procurorii au cerut ºi
au obþinut, miercuri, arestarea pre-
ventivã a lui Marin Nicu, în sarci-
na acestuia fiind reþinute infracþiu-
nile de omor ºi lipsire de libertate.

CARMEN ZUICAN
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Revizuirea propusã a Regula-
mentului Dublin III (care stabi-
leºte statul responsabil pentru
analizarea cererii de azil) este in-
clusã într-o rezoluþie votatã de
comisia pentru libertãþi civile.
Textul, redactat de Roberta Met-
sola (PPE, MT) ºi Kashetu Ky-
enge (S&D, IT) a fost adoptat
cu 44 de voturi la 11 ºi o abþine-
re. Textul subliniazã cã actualul
sistem de azil nu þine cont aºa
cum ar trebui de presiunea spe-
cialã din partea imigranþilor cu
care se confruntã statele mem-
bre la graniþele externe ale UE.
Deputaþii cer schimbãri pentru
a asigura o împãrþire echitabilã
a responsabilitãþilor, solidaritate
ºi prelucrarea rapidã a cererilor.
În 2015, se aratã în raport, 1,83
milioane de persoane au fost
identificate încercând sã treacã

Pânã la 3 martie 2016:
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Eºecul de a adapta sistemul de azil
european pentru a face faþã numãru-
lui tot mai mare de imigranþi face ne-
cesarã o revizuire majorã a sistemu-
lui de la Dublin, au spus miercuri de-
putaþii din comisia pentru libertãþi
civile. Ei propun crearea unui sistem

centralizat pentru colectarea ºi atri-
buirea cererilor de azil. Aceastã sche-
mã, care ar putea include ºi o cotã
pentru fiecare stat membru, ar trebui
sã funcþioneze pe baza unor “puncte
de acces” (hotspots) din care vor fi
distribuiþi refugiaþii.

în mod ilegal frontierele externe
ale UE (faþã de 282 500 în 2014),
ºi 1,4 milioane de aplicaþii pen-
tru protecþie internaþionalã au
fost înregistrate în UE, Norve-
gia ºi Elveþia, numãrul acestora
fiind în continuã creºtere din
aprilie.

Sub semnul
întrebãrii buna

funcþionare
a spaþiului
Schengen

Europarlamentarul Marian
Jean Marinescu, vicepreºedin-
tele EPP, a fãcut câteva lãmu-
riri în legãturã cu acest raport.
Parlamentarul român a precizat
cã textul cere statelor membre
sã îºi îndeplineascã obligaþiile
privind mãsurile urgente de

transfer, subliniind cã pânã la
3 martie 2016, doar 660 din
106 000 azilanþi care aºteptau
în Italia ºi Grecia fuseserã
t ransferaþ i  cã t re  a l te  s ta te
membre ale UE. „Este o pro-
blemã extrem de importantã.
Va þ ine ocupatã mult  t imp
agenda Parlamentului Euro-
pean. Vreau sã vã precizez cã
în raport se exprimã preocu-
parea faþã de decizia anumitor
state membre de a-ºi închide
frontierele interne sau de a in-
troduce controale temporare,
dat fiind cã aceste mãsuri pun
sub semnul întrebãrii  buna
funcþionare a spaþiului Schen-

gen. Deputaþii europenei susþin
noi acorduri de “readmisie” la
nivel european, care are trebui
sã prevaleze asupra acorduri-
lor bilaterale încheiate între sta-
te membre ºi þãri terþe. Aceºtia
insistã asupra faptului cã imi-
granþii trebuie sã fie trimiºi în-
apoi doar dacã þara lor este si-
gurã pentru ei. Raportul va fi
votat în urmãtoarea sesiune ple-
narã de la Strasbourg, pe 13
aprilie....”, a subliniat europar-
lamentarul Marinescu.

Poziþia
vulnerabilã
a minorilor

În privinþa relocãrii, deputa-
þii insistã cã UE are nevoie ”de
o abordare legislativã obligato-
rie”, adãugând cã pentru a avea

un impact, aceasta ar trebui con-
tribui la relocarea unui numãr
”semnificativ” de refugiaþi în ra-
port cu numãrul celor care cer
azil în UE. În ceea ce priveºte
”punctele de acces” (hotspots),
comisia pentru libertãþi civile
cere asistenþã tehnicã ºi finan-
ciarã pentru statele membre
aflate în prima linie, cum ar fi

Italia ºi Grecia, pentru a le ajuta
sã înregistreze toþi imigranþii,
cerând respectivelor þãri sã ac-
cepte sprijinul. Deputaþii subli-
niazã ºi poziþia vulnerabilã a mi-
norilor, mai ales a celor care
cãlãtoresc singuri, cerând un
sistem de protecþie adecvat
pentru copii pentru a preveni
abuzurile ºi exploatarea.

Raportorul Kashetu
Kyenge, S&D :

“Europa trebuie sã aibã
o abordare globalã asupra
migraþiei, bazatã pe prin-
cipiul solidaritãþii dintre
state. Este nevoie de o
gestiune globalã care sã
se bazeze pe principiul
solidaritãþii între þãri, re-
partizând în mod egal res-
ponsabilitãþile ºi punând
respectul vieþii ºi al drep-
turilor fundamentale în
centrul acestui proces”

Raportorul maltez
Roberta Metsola, PPE :

“Situaþia este extrem
de gravã. Anul trecut, 3
771 de persoane s-au
înecat în mãrile noastre.
Anul acesta au murit alte
450 de persoane, inclu-
siv 77 de copii. Ca poli-
ticieni, avem datoria de
a ne asigura cã aceºtia nu
sunt numai statistici fãrã
chip. Ei sunt oameni re-
ali, cu vieþi reale. Trebu-
ie ca noi toþi sã facem
mai mult. Indiferenþa nu
este o opþiune. Este timpul sã acþionãm cu privire la fiecare aspect -
ºi acest lucru este cerut de raport”

Luni, 14 martie, Gelu Viºan, candidatul Miºcãrii
Populare la Primãria municipiului Craiova a fãcut o
serie de afirmaþii în legãturã cu ALDE Dolj ºi candi-
datul acestei formaþiuni politice la primãria oraºului.
„În primul rând, ALDE ºi UNPR nu existã. Sunt mici
foarte mici ºi nu vor intra în Consiliul Judeþean. La
nivelul municipiului Craiova, ALDE a fãcut cu totul
altceva ºi anume a susþinut candidatul PSD-ului, dar
ºi-a pus ºi el candidat, în persoana domnului Nãstase.
Candidatul PSD, Olguþa Vasilescu a spus cã va susþi-
ne candidatul ALDE pentru funcþia de viceprimar…”,
a declarat Gelu Viºa, în cadrul conferinþei de presã.

Replica conducerii ALDE Dolj nu a întârziat, re-
prezentanþii acestei formaþiuni invitându-l pe  Gelu
Viºan “sã nu se mai erijeze în rolul de clarvãzãtor”.
“Afirmaþiile fãcute de cãtre candidatul PMP la Primã-
ria Craiovei, domnul Gelu Viºan, drept simple alegaþii
care nu au la bazã nicio dovadã, fapt ce denotã lipsa
de profesionalism ºi diletantismul politic ale acestuia.

Conducerea ALDE Dolj îi dã replica lui Gelu Viºan
ALDE Dolj gãseºte de-a dreptul nedemn modul iOrn
care acest candidat îºi permite sã jigneascã electora-
tul ºi membrii ALDE ºi îl invitã pe domnul Gelu Viºan
sã nu se mai erijeze în rolul de clarvãzãtor care spune
cã partidul nostru nu va avea reprezentanþi în Consi-
lul Judeþean. Cât priveºte teoriile conspiraþioniste emise
de cãtre acesta, putem spune ca sunt fabulaþii care
frizeazã ridicolul. ALDE Dolj îl invitã pe candidatul
Gelu Viºan sã înlocuiascã vizitele din platourile televi-
ziunilor din Capitala cu vizite în cartierele Craiovei ºi
sã se aplece mai mult asupra realitãþilor din oraº ºi
asupra problemelor ºi necesitatilor concitadinilor noºtri.
ALDE Dolj þine sã reitereze, cum a fãcut-o deja de
atâtea ori prin vocile preºedintelui Organizatiei Jude-
þene, deputatul Ion Cupa, ºi presedintelui ALDE Cra-
iova, prof. Mircea Nastase, faptul cã nu va face nicio
alianþã pre-electorala ºi cã va candida singur pe liste
la Alegerile Locale din 2016...”, se precizeazã într-un
comunicat de presã al ALDE Dolj.
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„Cu expoziþia de bazã care va fi
realizatã în acest an la Secþia de
Istorie-Arheologie se va încheia
modernizarea Muzeului Olteniei,
care s-a realizat de-a lungul a zece
ani datoritã sprijinului Consiliului
Judeþean Dolj. Instituþia a trecut ºi
printr-un amplu proces de reface-
re nu numai a expoziþiilor perma-
nente, ci ºi a structurii clãdirilor”,
a declarat, ieri, la inaugurarea ex-
poziþiei de bazã, managerul Florin
Ridiche. Acesta a subliniat ºi fap-
tul cã evenimentul este unul „ma-
jor în istoria de 100 de ani a Mu-
zeului Olteniei” ºi cã ultima datã
când instituþia a realizat o expozi-
þie permanentã a fost în anul 1978.

„Multe muzee ºi-ar dori sã
beneficieze de o astfel de
expoziþie de bazã”

Ion Prioteasa, preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, a apre-
ciat, ieri, cã evenimentul inaugural
este unul marcant în peisajul cul-
tural craiovean ºi i-a asigurat pe
reprezentanþii muzeului cã va fi
urmat de noi investiþii pentru ame-
najarea tuturor spaþiilor expoziþio-
nale. «Ne-am dorit de foarte mult
timp sã realizãm expoziþia perma-
nentã de la Secþia de Istorie-Ar-
heologie ºi mã bucur cã astãzi sun-
tem într-un moment în care am
reuºit sã transformãm un vis într-
o realitate frumoasã. Multe muzee

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

„Expoziþia de bazã a unui muzeu este cartea sa de vizitã, pentru faptul cã în cadrul
ei sunt prezentate cele mai valoroase piese pe care instituþia le are”, a afirmat, ieri,
la inaugurarea expoziþiei permanente a Secþiei de Istorie-Arheologie a Muzeului Ol-
teniei, managerul Florin Ridiche. Originalã ºi spectaculoasã prin modul de prezen-
tare, cu siguranþã atractivã pentru toate categoriile de public, expoziþia „Redesco-
perã Istoria” propune o incursiune în Antichitatea ºi Evul Mediu din Oltenia, fiind
amenajatã pe o suprafaþã de aproape 600 de metri pãtraþi la parterul instituþiei. In-
vestiþia, de aproximativ 300.000 euro, s-a fãcut din fondurile proprii ale Consiliului
Judeþean Dolj. Alte 200.000 euro au fost alocate, anul acesta, pentru amenajarea a
450 mp care includ subsolul, dedicat Preistoriei, ºi cinci sãli de la etajul clãdirii
muzeului, în care vor fi ilustrate aspecte istorice ale Evului Mediu pânã la momen-
tul Unirii Principatelor Române, de la 1859.
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ºi-ar dori sã beneficieze de o ast-
fel de expoziþie de bazã, care por-
neºte de la o idee originalã. Gazda
noastrã de astãzi ne oferã ºansa
unei incursiuni virtuale prin istoria
Olteniei din perioada Antichitãþii ºi
pânã în zilele Evului Mediu. Cu
aceastã ocazie, muzeul reuºeºte sã
punã în valoare ºi obiecte extrem
de valoroase, multe dintre ele chiar
rarisime, din patrimoniul secþiei,
cum ar fi piese din tezaure precum
cele de la Craiova, Dudaºul Sche-
lei ori Desa. Expoziþia „Redesco-
perã Istoria” va deveni, cu sigu-
ranþã, un punct de mare atracþie
pentru craioveni ºi, în egalã mã-
surã, pentru toþi oltenii», a mai
spus Ion Prioteasa, adãugând cã
inaugurarea „reprezintã un moment
cu totul special, care marcheazã
ºi începutul unei noi etape în evo-
luþia Secþiei de Istorie-Arheologie
a Muzeului Olteniei”.

Rãzboinici daci, macheta unui
castru roman ºi reconstituirea
unui interior de bazilicã paleo-
creºtinã

Expoziþia de istorie anticã ºi
medievalã a fost prezentatã, ieri,
de Radu Dumitrescu, ºeful Sec-
þiei de Istorie-Arheologie, ºi de ar-
heologul Dorel Bondoc. «Am nu-
mit-o – în mod credem noi inspi-
rat – „Redescoperã Istoria”, pen-
tru cã aceastã redescoperire o pu-

tem privi într-un sens dublu: pe de
o parte, publicul vizitator va putea
sã redescopere vechea clãdire a
secþiei, care a trecut printr-un
amplu proces de restaurare în ul-
timii ani, iar pe de altã parte va re-
descoperi un alt tip de expunere ºi
o altã expoziþie faþã de ceea ce a
cunoscut în ultimii 30 de ani», a
precizat Radu Dumitrescu.

Noua expunere de la Secþia de
Istorie-Arheologie se bazeazã pe
interactivitatea cu vizitatorii, com-
binând butaforia muzealã, adecvatã
sã redea cât mai fidel atmosfera
epocilor istorice prezentate, cu pie-
sele de patrimoniu. Incursiunea
începe odatã cu traversarea unui

pod de sticlã, permiþând vizualiza-
rea unei secþiuni de sãpãturã ar-
heologicã, vizitatorul trecând apoi
prin epoca dacilor ºi civilizaþia ro-
manã pânã la confruntarea de-a
lungul Evului Mediu a armatelor
creºtine cu cele otomane. O pali-
sadã (întãriturã) din pari de lemn

aparþinând unei fortificaþii getice,
o vatrã dintr-o locuinþã dacicã, rãz-
boinici în mãrime naturalã ºi pur-
tând armura vremii, soldaþi romani
jucând zaruri, macheta unui cas-
tru roman ºi cea a edificiului ter-
mal de la Cioroiu Nou (Dolj), re-
constituirea unui interior de bazili-

cã paleocreºtinã, o galerie de fres-
ce ale voievozilor Þãrii Româneºti,
macheta la scarã a tunului din vre-
mea lui Petru Cercel (secolul al
XVI-lea) – sunt doar câteva dintre
atracþiile expoziþiei.

Spaþiile de la subsol ºi cinci sãli
de la etaj vor fi amenajate anul
acesta

În plus, pentru prima datã în
istoria de peste 100 de ani, Mu-
zeul Olteniei a reuºit aducã în
faþa publicului vizitator, în ex-
punere permanentã, podoabe ºi
monede medievale din Tezaurul
instituþiei. Sunt prezentate ºapte
din cele mai valoroase tezaure
din patrimoniul Secþiei de Isto-
rie-Arheologie: Dudaºul Schelei,
ªuºiþa, Verbiþa, ªotânga, Afu-
maþi, Desa, Craiova.

Potrivit managerului Florin Ri-
diche, spaþiile expoziþionale care
vor fi amenajate în acest an la
subsolul aceleiaºi secþii vor fi de-
dicate Preistoriei, piesa de rezis-
tenþã fiind reprezentatã de cra-
niul uman descoperit la Peºtera
Muierii, al treilea ca vechime din
Europa. În cele cinci sãli de la
etaj vor fi ilustrate aspecte isto-
rice pânã la momentul Unirii Prin-
cipatelor Române, de la 1859.

***
Craiovenii sunt aºteptaþi de as-

tãzi sã viziteze noua expoziþie per-
manentã „Redescoperã istoria”.
Aceasta va fi deschisã sãptãmâ-
nal, de marþi pânã duminicã, în-
tre orele 9.00 ºi 17.00. Preþurile
biletelor vor fi cele practicate în
mod obiºnuit de Muzeul Olteniei:
5 lei pentru adulþi ºi 2,5 lei pentru
elevi, studenþi, pensionari.
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Rusia poate retrimite “în doar câ-
teva ore” forþe militare în Siria, în
caz de necesitate, avertizeazã preºe-
dintele Vladimir Putin. “În caz de ne-
cesitate, practic în doar câteva ore,
Rusia îºi poate reconstrui contingen-
tul militar în regiune la capacitãþi pro-
porþionale cu situaþia de acolo; pu-
tem folosi toate capabilitãþile pe care
le avem la dispoziþie”, a afirmat Vla-
dimir Putin. Liderul de la Kremlin a
respins speculaþiile privind apariþia
unor disensiuni cu Administraþia Bas-
har al-Assad, explicând cã decizia de
retragere parþialã a forþelor din Siria
a fost luatã prin coordonarea cu Da-
mascul. Vladimir Putin a ordonat zi-
lele trecute începerea retragerii “ce-
lei mai mari pãrþi” a forþelor ruse din
Siria, afirmând cã obiectivele opera-
þiunilor militare au fost atinse. Vladimir Putin a
declarat, în cadrul unei ºedinþe organizate la
Kremlin cu membri ai conducerii armatei ruse,
cã retragerea efectivelor ruse din Siria începe
marþi. “Cred cã obiectivele stabilite de Ministe-
rul rus al Apãrãrii au fost, în linii generale, atin-
se. De aceea, am ordonat începerea retragerii
celei mai mari pãrþi a forþelor ruse din Siria în-

Guvernul ungar
vrea sã închidã
majoritatea
centrelor
pentru refugiaþi

Guvernul ungar vrea sã
închidã toate taberele de
refugiaþi - pãzite sau des-
chise - din þarã, cu excepþia
a douã tabere de corturi
situate în apropierea fron-
tierei de vest. Pe lângã
centrele de primire a
migranþilor de la Nagyfa,
Kiskunhalas, Bekescsaba ºi
Nyirbator - situate în apro-
pierea frontierelor din
sudul ºi estul þãrii -, Guver-
nul va închide, de aseme-
nea, instalaþiile de la
Bicske ºi Vamosszabadi - în
nord. “Nu avem nevoie de
mai mult de douã centre de
primire, cele de la Szentgot-
thard ºi Kormend”, a
declarat Lajos Kosa, liderul
grupului parlamentar
Fidesz. Toate taberele din
sudul Ungariei sunt goale,
a adãugat el. Parlamentul
ºi-a amânat miercuri o
dezbatere pe tema migra-
þiei, deoarece parlamentarii
vor sã vadã dacã se va
ajunge la un acord cu
Turcia la summitul de la
Bruxelles, care începe joi, a
declarat Kosa.

Doi morþi
în apropiere
de Tokyo, dupã
prãbuºirea unui
aeroplan într-o
zonã locuitã

Un planor s-a prãbuºit
ieri într-o zonã rezidenþialã
lângã Tokyo, iar cei doi
bãrbaþi de la bord au murit,
anunþã poliþia localã ºi
pompierii. Aeronava uºoarã
s-a izbit de acoperiºurile a
douã case, imediat dupã
prânz (5.00, ora României),
într-un cartier dens populat
de lângã aeroportul Narita,
în estul capitalei, potrivit
poliþiei locale. În imaginile
de televiziune se poate
vedea fuzelajul alb al
planorului rupt în mai
multe bucãþi, rãspândite pe
acoperiºurile a douã locuin-
þe. Cei doi bãrbaþi de la
bord - Shuji Fujioka, în
vârstã de 69 de ani ºi alt
bãrbat de aproximativ
aceeaºi vârstã dar neidenti-
ficat - au fost conduºi la
spital, unde au decedat
ulterior, potrivit unor
oficiali. O anchetã este în
curs de desfãºurare în
vederea stabilirii cauzelor
prãbuºirii aeroplanului, a
declarat un purtãtor de
cuvânt al poliþiei.

Gruparea ªoimii Libertãþii din Kurdistan
(TAK) a revendicat ieri atacul sângeros de du-
minicã din capitala turcã Ankara, soldat cu 37
de morþi. Într-un comunicat postat pe site, TAK
afirmã cã atacul reprezintã o acþiune de rãzbu-
nare faþã de operaþiunile turce în domeniul se-
curtãþii din sud-estul Turciei, declanºate în iu-
lie, în care au fost uciºi sute de civili, membri
ai forþelor de securitate ºi activiºti. TAK, care
se prezintã ca o grupare disidentã a Partidului
Muncitorilor din Kurdistan (PKK), a revendi-
cat de asemenea atacul cu maºinã-capcanã co-
mis la Ankara în februarie, soldat cu 29 de morþi.
Autoritãþile turce au acuzat PKK de comiterea
atacului de duminicã. Pe de altã parte, Germa-

Preºedintele american Barack
Obama ºi cele mai mari puteri eco-
nomice din lume îl îndeamnã pe
preºedintele rus Vladimir Putin sã
o elibereze pe Nadia Savcenko, un
pilot ºi deputat ucrainean, din în-
chisoare. Informaþia a fost dezvã-
luitã pentru AP de cãtre un oficial
de rang înalt din cadrul adminis-
traþiei Obama, care nu a fost auto-
rizat sã vorbeascã despre conver-
saþia dintre cei doi lideri ºi a solici-
tat protecþia anonimatului. Casa
Albã a anunþat cã Obama ºi Putin
au discutat la telefon luni. ªeful
statului american a purtat o con-
versaþie cu omologul sãu rus mier-
curi, în care l-a îndemnat sã o eli-
bereze pe Savcenko, aflatã în gre-
va foamei în semn de protest faþã
de încarcerarea sa, dupã ce a fost
acuzatã de crime. Totodatã, Oba-
ma a îndemnat Rusia sã respecte
acordurile de la Minsk, care cer
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cepând din 15 martie”, a declarat Vladimir Pu-
tin. Administraþia Bashar al-Assad va continua
sã beneficieze de susþinerea Moscovei, a anun-
þat Preºedinþia Siriei imediat dupã ce Rusia a
decis începerea retragerii “celei mai mari pãrþi”
a forþelor militare. “Siria ºi Rusia au convenit,
în cursul unei conversaþii telefonice între pre-
ºedinþii Bashar al-Assad ºi Vladimir Putin, sã

diminueze numãrul forþelor aerie-
ne ruse, în contextul încetãrii osti-
litãþilor”, a transmis luni searã Pre-
ºedinþia sirianã. Rusia a lansat în
octombrie 2015 operaþiuni militare
în Siria, în principal raiduri aerie-
ne, pentru susþinerea Administra-
þiei Bashar al-Assad. Moscova sus-
þine cã vizeazã exclusiv poziþii ale
reþelei teroriste Stat Islamic, deºi
Occidentul denunþã raiduri care au
vizat grupuri insurgente siriene.
Decizia de începere a retragerii
efectivelor a fost luatã la doar douã
sãptãmâni de la intrarea în vigoare
a unui armistiþiu în Siria. Siria se
confruntã, începând din martie
2011, cu revolte reprimate violent
ºi cu un conflict militar între servi-
ciile de securitate subordonate re-

gimului Bashar al-Assad, forþele opoziþiei ºi gru-
puri teroriste, inclusiv organizaþia sunnitã Stat
Islamic (Stat Islamic în Irak ºi Siria / Stat Isla-
mic în Irak ºi Levant). Bilanþul conflictului de-
pãºeºte, conform estimãrilor ONU, 270.000 de
morþi. Operaþiunile militare ruse în Siria au costat
pânã acum 33 de miliarde de ruble (464 de mi-
lioane de dolari).

Gruparea “ªoimii Libertãþii” din Kurdistan
revendicã atacul de duminicã de la Ankara

nia ºi-a închis ieri ambasada la Ankara, consu-
latul ºi o ºcoalã la Istanbul, de teama unui nou
atac. Ministerul german de Externe a anunþat
cã a primit un “avertisment neconfirmat”. Ata-
cul de duminicã a avut loc într-un cartier co-
mercial aglomerat, un nod de transport din cen-
trul capitalei. Zeci de persoane rãnite în atac
sunt în continuare spitalizate. TAK a anunþat pe
site cã atacul de duminicã a vizat forþele de se-
curitate ºi nu civili. Însã gruparea avertizeazã
cã victime civile - în viitoare atacuri - vor fi
inevitabile. “În seara de 13 martie, la ora (loca-
lã) 18.45 (18.45, ora României), un atac sinu-
cigaº a fost comis pe strãzile capitalei republi-
cii fasciste turce. Revendicãm acest atac”, afir-

mã gruparea în comunicat. Autoritãþile turce au
anunþat sãptãmâna aceasta cã unul dintre ata-
catori a fost o femeie, membrã PKK. TAK afir-
mã în comunicat cã este vorba despre Seher
Doga Jiyan, în vârstã de 24 de ani, ºi a postat o
fotografie în care apare tânãra. Atacul a fost
comis ca rãzbunare faþã de operaþiunile militare
turce în oraºul Cizre, cu populaþie majoritar
kurdã, în sud-estul þãrii, subliniazã gruparea
extremistã. Ankara a rãspuns atacului de dumi-
nicã cu raiduri aeriene împotriva unor þinte kurde
în nordul Irakului ºi a anunþat cã 11 persoane
au fost reþinute în legãturã cu acest atac. Atât
TAK cât ºi PKK sunt considerate grupãri tero-
riste de cãtre Turcia ºi Statele Unite.

Obama ºi puterile din cadrul G7 îl îndeamnã
pe Putin sã o elibereze pe Savcenko

tuturor pãrþilor implicate în rãzbo-
iul din estul Ucrainei sã elibereze
toate persoanele reþinute ilegal,
potrivit RFE-RL, care citeazã AP
ºi Interfax. Ambasadorii la Kiev ai
statelor membre G7 ºi-au exprimat,
de asemenea, “îngrijorarea” faþã
de starea sãnãtãþii lui Savcenko ºi
au îndemnat Rusia sã o elibereze
în baza acordurilor de la Minsk,
potrivit unui comunicat postat pe
site-ul Ambasadei Japoniei la Kiev.
Autoritãþile ruse o acuzã pe Sav-
cenko, în vârstã de 34 de ani, cã a
acþionat ca observator ºi a trans-
mis coordonate în vederea efec-
tuãrii unui atac cu mortierã în care
au fost uciºi doi jurnaliºti ruºi ºi
mai mulþi civili, în timpul conflic-
tului ucrainean. Procurori ruºi au
cerut tribunalului care a judecat-o
sã o condamne la 23 de ani închi-
soare, între altele pentru crime.
Savcenko lupta în cadrul unui ba-

talion ucrainean de voluntari îm-
potriva unor rebeli proruºi în mo-
mentul în care a fost capturatã, în
estul Ucrainei, în iunie 2014. Ea a
intrat în greva foamei dupã înche-

ierea procesului, în urmã cu o sãp-
tãmânã. Activiºti în domeniul drep-
turilor omului se tem cã ar putea
muri în cazul în care refuzã în
continuare sã bea apã.
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Domnul Mircea Can-
þãr este omul în jurul cãruia gra-
viteazã întreaga redacþie. Ascultân-
du-l cum povesteºte sau citindu-i
dimineaþa Insidiile, pe care-ºi lasã
amprenta, avem momente când ne
considerãm norocoºi cã destinul
ne-a purtat paºii fiecãruia spre
acest ziar ca sã fim îndrumaþi de
un om care a fãcut presã din pasi-
une ºi iubeºte sã facã presã. Când
îi stai alãturi 10, 12 sau 14 ani, îþi
doreºti sã scrii la fel ca el, sã ai
curiozitatea lui, flerul lui ºi verva
lui. Manualele de jurnalism nu pot
cuprinde o astfel de experienþã.

Cum este Mircea Canþãr ca ºef?
Cine a trecut prin redacþia noastrã
– fiindcã aici s-au format mulþi zia-
riºti craioveni – ºtie cã jurnalistului
Mircea Canþãr nu îi stã în fire sã
facã pe ºeful. Când îmbracã haina
ºefului, ºtim cã atunci o face pen-
tru a ne transmite lucruri legate de
organizare. De cele mai multe ori,
e colegul nostru, pe care îl vezi
entuziasmat când descoperã ceva
ºi gata sã ia drumul la picioare prin
judeþ. Numai un jurnalist pasionat
cu adevãrat are rãbdarea ºi plãce-
rea de a bate la uºa unei bãtrâne
profesoare, cum s-a întâmplat oda-
tã, pentru a-i asculta povestea vie-
þii, una încâlcitã. Îºi ia notiþele sche-
matic ºi te miri când, întorºi la re-
dacþie, dupã numai o jumãtate de
orã vine sã-þi citeascã manuscri-
sul. Scrie întotdeauna pe foi de
hârtie – nu ca noi, la calculatoare –
, având degetele mai mereu pãtate
de cernealã. Descrierile lui sunt
adevãrate portrete în cuvinte, care
te uimesc ºi care te inspirã.

De aceea, e greu sã-l descrii în
cuvinte pe Mircea Canþãr. A spune
cã este sinonim cu presa din Cra-
iova nu este o exagerare ºi nici sub-
iectivism din partea noastrã.

***

Marga Bulugean
nu este numai un jurnalist preocu-
pat de cifre ºi calcule (ea scriind
pe Economic...ºi din când în când
ºi pe Politicã), ci este o persoanã
cãreia îi place sã fie foarte bine in-
formatã. Citeºte articole din toate
domeniile, astfel cã, la prima orã a
dimineþii, poate sã-þi facã lejer re-
vista presei. Când cineva o întrea-

Reportaj despreReportaj despreReportaj despreReportaj despreReportaj despre
LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Imaginile filmate vorbesc de la sine, dar ziarul este o cre
aþie mai altfel, o  reconstituire în cuvinte ºi fotografii a
realitãþii. Noi, ziariºtii, trebuie sã gãsim cuvintele potri-

vite pentru cã ele orienteazã lectura. Trebuie sã estompãm ºi sã
trecem în umbrã amãnunte irelevante, dar sã scoatem în evi-
denþã, prin contrast ºi tuºe groase, lucrurile esenþiale care îi
ajutã pe cititori sã înþeleagã mai bine realitatea. Trebuie sã
cernem între adevãr ºi minciunã, iar pentru asta nu uiþi nicio-
datã sã-ºi verifici informaþiile din mai multe surse. Sunt regu-
lile de bazã. Toate acestea ºi multe alte detalii pe care le furi
din mers meseriei se aplicã de fiecare dintre noi, redactorii
„Cuvântul Libertãþii”. ªtafeta s-a tot predat de-a lungul tim-
pului ºi noi suntem cei care semnãm în numãrul 8.000.

bã „Ce mai e nou, Marga?”, are tot
timpul rãspunsul la ea, fiindcã nu-
i scapã nimic.

Când ceva o intrigã, porneºte
investigaþii care o þin preocupatã ºi
zile întregi. Dar în cele din urmã,
aflã. Îi place sã facã tot felul de
conexiuni, sã poarte discuþii prin-
cipiale despre diferite probleme, sã
aducã argumente. Se implicã în tot
ºi, mai mult decât atât, duce me-
seria de jurnalist ºi nevoia de in-
formare dincolo de programul de
lucru, fiind unul din puþinii ziariºti
craioveni care gãseºte timpul ºi
priceperea necesarã pentru a orga-
niza tot felul de dezbateri publice
ºi deplasãri peste Dunãre, în Ser-
bia. Comunitatea de români din
Timoc ºi basarabenii, despre care
ºi scrie în paginile ziarului, sunt
pentru ea „fraþii mei” ºi „copiii
mei”.

Pentru noi, Marga este cea mai
amuzantã colegã, spiritualã ºi tot
timpul pusã pe glume.

„Hmm, da...nr 8000. Pãi am cam
scris ceva. Mi-ar fi plãcut, dar nu
am avut timpul necesar sã scot re-
portajele de la þarã realizate împre-

unã cu tine,  prietena mea de su-
flet, Laura Moþîrliche. Sunt adevã-
rate experienþe de viaþã...De fieca-
re datã ne întoarcem cu o poveste.
Deplasãrile noastre la Poiana Mare,
Calafat sau Maglavit...nu o sã le
uitãm niciodat...Plecãm cu o idee
din redacþie, dar ne întoarcem cu
alta. S-au legat prietenii...aºa este.
Foarte multe, trainice. ªi voi doi
(Laura Moþîrliche ºi Radu Ilicea-
nu)  sunteþi ”fraþii mei”.  Astãzi,
aniversãm numãrul 8000 ºi dupã...
aºteptãm  numãrului 10.000...fru-
mos, nu ?!”,  a completat Marga.

***

Cât de greu este astãzi sã mai þii
sus steagul culturii! ªi, totuºi, co-
lega noastrã Magda
Bratu reuºeºte sã fie un reper
în presa culturalã din Craiova, unde
articolele ei dau tonul, iar semnã-
tura ei conteazã.

E prezentã la toate evenimentele
culturale – lansãri de carte, simpo-
zioane, expoziþii, vernisaje, festiva-
luri etc., toate trecându-le apoi prin
filtrul ei. Are o agendã plinã de per-
sonalitãþi cãrora, de-a lungul tim-
pului, le-a luat interviuri, i-a pro-

vocat la discuþii despre ce în-
seamnã actul cultural. Articolele
dragi le pãstreazã într-o arhivã
personalã pentru cã acolo sunt
oameni pe care i-a cunoscut ºi de
la care a învãþat ceva. Lângã bi-
rou, este micul ei colþ cu premii
pe care le-a adus în toþi aceºti ani
ziarului, cel mai recent obþinut la
ediþia din acest an a Târgului de
Carte „Gaudeamus”.

Este cea mai meticuloasã ºi ri-
guroasã colegã ºi, când ne mai sca-
pã câte o greºealã, ºtim cã ne pu-
tem baza pe ea.

«Aº putea spune cã fiecare nu-
mãr al acestui cotidian este un
microunivers, la „facerea” cãruia
contribuie fiecare dintre noi, din-
tre redactori. Vieþuiesc în el, preþ
de o zi, personaje ºi personalitãþi
îndeosebi din lumea urbei, cu ale
lor fapte ori întâmplãri demne de
lãudat sau de criticat.

Este efortul lor, al redactorilor,
de a descoperi ºi de a înfãþiºa citi-
torului aceastã lume pestriþã, în
permanentã miºcare ºi schimbare.
Este numai meritul lor de a reuºi
sã o surprindã doar în cuvinte, sã

îi arate tarele ori injusteþile. Mai
mereu contratimp ºi întotdeauna cu
grija de a informa imediat ºi co-
rect. Apreciaþi pentru cã „au con-
dei” ºi pentru promptitudine, criti-
caþi uneori pentru subiectivism sau
pentru cã le-a scãpat o virgulã.
Jurnalismul e o profesie a libertãþii
ºi a responsabilitãþii, afirma cine-
va. Eºti liber sã spui ceea ce crezi,
dar eºti ºi rãspunzãtor pentru asta.

Ducând cu ei laude ºi critici –
ºi, ca oricine altcineva, alte împli-
niri ori neîmpliniri personale ºi pro-
fesionale –, ei, redactorii, ies din
acest microunivers astãzi, la ora
18.00, poate 20.00, ba, uneori,
chiar ºi spre miezul nopþii, pentru
ca mâine, redeschizând uºa redac-
þiei, sã pãºeascã în altul, cu alte
personaje ºi personalitãþi, cu alte
fapte ºi întâmplãri. Fac asta zi de
zi, sãptãmânã de sãptãmânã, lunã
de lunã.

Aºa te trezeºti uluit, ca jurna-
list, cã au trecut niºte ani ºi nu ºtii
când. Cã semnezi în numãrul
8.000! Pentru mine – care sunt
parte din echipa „Cuvântul Liber-
tãþii” încã de la primele numere
din seria 3.000 – e însã ca o haltã
în timp, în care te opreºti, îþi tragi
sufletul ºi te uiþi înapoi, înainte de
a porni mai departe...», ne-a mãr-
turisit Magda.

***

Carmen Zuican
este „furnicuþa” redacþiei. Îºi do-
cumenteazã articolele, le redactea-
zã corect ºi concis dupã ce se asi-
gurã de mai multe ori cã informa-
þiile pe care le are sunt veridice. Pe
Carmen o auzi tot timpul vorbind
la telefon cu poliþia, pompierii ºi
instanþele pentru a-ºi verifica in-
formaþiile. Are patru telefoane ali-
niate pe birou ºi noi prindem ºi
momente în care pot sã sune toate
odatã, iar ea sã nu ºtie la care sã
rãspundã mai întâi.

Ca sã folosim cuvântul ei, mai
tot timpul o vezi „ºtiricind”, iar
munca se vede în pagina de Eveni-
ment, unde, de cele mai multe ori,
hârtia e înþesatã de text.

Nu-i place sã piardã nici un sub-
iect ºi nu conteazã cã e sfârºit de
zi sau de sãptãmânã, când primeº-
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Insidioasa
eternitate
a clipei

Nu ºtiu câtã îndreptãþire va fi
avut butada pe care scriitorul Jean
Cocteau o formula pe la începutul
veacului trecut ºi care definea zia-
rul drept „ºtirea tristã pe care mi-o
aduce poºtaºul în fiecare diminea-
þã”. Cu siguranþã, un strop de ade-
vãr va fi fiind ºi, printr-o stranie
contaminare, constant cã, oricât ar
pãrea de straniu, ziarul, ca mijloc
de informare cu o venerabilã vâr-
stã istoricã, n-a scãpat, în tentati-
vele de definire, de atribute dintre
cele mai… negative. Cãci dacã,
spre a mã opri la cel mai puþin deza-
vuabil, regretatul Umberto Eco
scria, cu ani în urmã, cã „Ziarele
nu sunt fãcute sã rãspândeascã, ci
sã ascundã ºtirile”, Albert Camus,
scriitorul pentru care am un uriaº
respect, prevenea, în maniera sa
apodicticã, asupra faptului cã „jur-
nalistul e istoricul clipei”.

Nu încape îndoialã cã, azi, în era
globalizãrii ºi sub pagoda unei re-
voluþii informatice cu un abia disi-
mulat gust al apocalipticului, con-
stituþia – ºi condiþia – ziarului trã-
ieºte un moment sfidãtor al desti-
nului sãu. Cum se va încheia o
aventurã care, de altfel, îi depãºeº-

te sfera, agresând cu aceeaºi non-
ºalanþã ºi vigoare, toate aspectele
vieþii ºi ale istoriei noastre într-o
perspectivã imediatã, nu o putem
prezice.

ªi totuºi…  Chiar ºi derobat de
suportul sãu tradiþional, al hârtiei ti-
pãrite, nu existã indicii cã va dis-
pãrea din zestrea noastrã curentã:
cotidianã adicã. O probã o consti-
tuie chiar ºi performanþa pe care o
omagiem astãzi, prilejuitã de apari-
þia celui de-al 8000-lea numãr al
„Cuvântului Libertãþii”. Un moment
semnificativ în istoria celui mai
vechi cotidian din peisajul geogra-
fic ºi cultural al Olteniei ºi care,
dincolo de orice controverse, mai
mult ori mai puþin legitime, mai mult
ori mai puþin „cârcotaºe”, invitã la
reflecþie ºi instituie un reper al vie-
þii culturale din aceastã zonã a Þãrii
peste care nu se poate trece.

Un cotidian de care m-am legat
ºi în a cãrui istorie mã simt impli-
cat, prin mai bine de cinci decenii,
în care mi-am testat, adolescent,
promisiuni ale unei vocaþii ºi în care
mi-am abandonat, cu temeritate ºi,
uneori, nu puþine regrete, mãsuri
de trudã ºi probe de satisfacþii.

Deschis comunitãþii de cititori,
„Cuvântul Libertãþii” s-a dovedit,
prin ani, un vector de promovare a
instituþiilor, administrative ºi, înde-
osebi, culturale, pãstrat departe de
tentaþiile scandalosului, permisiv la
dialog, promotor al valorilor locale.

Insidioasã, cât este, cotidianul a
fost ºi rãmâne un ferment pentru a
evalua – ºi susþine – eternitatea clipei.

La Mulþi Ani!

Numãrul 8.000! Doamne, când trecu timpul? Parcã fu ieri când
ciocnirãm un pahar ºi ne bucurarãm de apariþia numãrului 1!

8.000! 8.000 de pagini de ºtiri, de cronici, de reportaje, de eveni-
mente. 8.000 de zile de trudã, de nãduºealã, de probleme, dar 8.000
de numere de ziar, de realizare, de împlinire, de satisfacþie.

Au fost ºi momente triste, momente de gânduri, momente de
reproºuri, dar, azi, la numãrul 8.000, toate acestea sunt date deo-
parte pentru a nu umbri sãrbãtoarea, amintind cã lucrurile bune,
lucrurile frumoase au fost mai multe, cã azi spuneþi cu bucurie,
spuneþi cu mândrie, spuneþi cu satisfacþie: 8.000!

Vã îmbrãþiºez pe voi, fãcãtorii numerelor de azi, ºi vã doresc sã
o þineþi tot aºa, cã o faceþi bine! ªi vã doresc sã ridicaþi paharul ºi la
numãrul 80.000!

GABRIEL BRATU, grafician

„Cuvântul”„Cuvântul”„Cuvântul”„Cuvântul”„Cuvântul”
ªi-am învãþat sã rãsfoiesc feerii
Tot mergând pe muchia brodirii
ªi sã dezleg atâtea reverii,
„Cuvântul” din cearcãnul privirii...

Peceþi de gând vremile sã punã
ªi ghilimele în rânduri de uitãri,
Pot  lumile cu  toate sã apunã,
Tot spre „Cuvânt” voi regãsi chemãri!

De-o vrea sã-ºi cearnã veºnicia
Prin ochi de timp – critic de tumult –
ªi-nlãnþuind în lire trãinicia,
Mai scutur flori din toamne sã le-ascult!

Învãþând sã mai închid o carte
Am sã presez „Cuvântul” în ierbar,
Împachetând abisul mai departe
 În plumbul unei file de ziar...

ALINA SÃNDOI

noi înºinenoi înºinenoi înºinenoi înºinenoi înºine
te un pont, reacþioneazã ca ºi cum
s-ar da alarma: fuge!

Mintea ei ordonatã ne ajutã foar-
te mult în redacþie.

Valentin Ceauºes-
cu se amuzã cu noi, de fiecare
datã, când cineva face referiri la
numele sãu, care este o purã coin-
cidenþã cu cel al fostului dictator.

În realitate, este un suflet de
poet, îºi îmbracã toate articolele
într-o tentã liricã. Lirica lui se vede
chiar ºi atunci când scrie, de pil-
dã, un articol plin de date de la Di-
recþia de Statisticã.

De cele mai multe ori preia arti-
colele pe Social ºi îi place sã se
documenteze la faþa locului. În
dreptul numelui lui, veþi citi artico-
le despre populaþia în scãdere a
Doljului – care poate pãrea un sub-
iect foarte tehnic, dar în paginile
ziarului nu este deloc aºa –, despre
viaþa grea din unele comune ale ju-
deþului, dar ºi despre anticari sau
cerºetori care dorm pe stradã. Fap-
tele mãrunte de viaþã îl inspirã ºi,
ajuns în redacþie, scrie despre ele.

***

Cristi Pãtru este unul
dintre cei mai vechi ziariºti de la
„Cuvântul Libertãþii”. Este o per-
soanã jovialã ºi tot timpul bine dis-
pusã. Rar l-am vãzut supãrat, chiar
ºi atunci când mai primeºte câte o
mustrare, nu pune la suflet ºi o dã
pe glumã.

Când are dispoziþie, ne poves-
teºte întâmplãri amuzante de pe
teren, din urmã cu10-15 ani. Cu
fiecare fost coleg are câte o amin-
tire plãcutã. Dar cea mai mare bu-
curie i-o faci atunci când îl întrebi
de Craiova Maxima a anilor ’80
sau, pe de-a-ntregul, de fotbalul
românesc. Reþine date, nume ºi
evenimente cu o precizie care a
devenit proverbialã în redacþie.

***

Toate imaginile pe care le ve-
deþi în ziar îi sunt datorate lui
Tibi Bologh. El este fo-
toreporterul nostru, cel care decu-
peazã realitatea în imagini ºi o aºea-
zã cu grijã în paginile ziarului, fi-
indcã fiecare pozã trebuie sã com-
pleteze ce încearcã sã exprime în
cuvinte redactorul.

ªtiþi cum se spune, cã un croi-
tor mãsoarã de zece ori ºi taie o
datã. Aºa ºi Tibi. Îºi gândeºte fie-
care cadru ca sã ºtie dinainte ce
trebuie sã conþinã pentru a fi su-
gestiv, cum cade lumina pentru a
prinde o imagine cât mai bunã...
ªi, de fiecare datã, îi reuºeºte trea-
ba aceasta.

Cele mai reuºite fotografii, din
miile pe care le cuprinde acum co-
lecþia sa, s-au regãsit în diverse
expoziþii de fotojurnalism.

Când nu face fotografie, Tibi
este un pescar pasionat care ºtie
pe de rost toate bãlþile din judeþ.

Cosmin Staicu este
omul care a transformat pasiunea
pentru sport în meserie. Nu este
doar un cronicar ce consemneazã
un eveniment sportiv, ci unul din-
tre cei mai pasionaþi ziariºti pe care
i-am cunoscut. De cele mai multe
ori, Cosmin nu stã la masa presei,
ci merge în mijlocul suporterilor,
pentru a simþi pe viu pulsul meciu-
lui ºi chiar pentru a susþine echipa.

De când se ºtie, þine cu ªtiinþa ºi
Napoli. Cum Napoli e destul de de-
parte, Universitatea este pe primul
loc. Când Cosmin lipseºte, ºtim ºi
noi cã echipa are meci în deplasare.

Bucuriile ºi dezamãgirile lui,
dupã victorii sau înfrângeri, se pot
citi în fiecare dintre articolele pe
care le semneazã.

***

Marius Cârstov –
Marian, cum îi spunem noi – este
o enciclopedie a redacþiei de sport.
Sunt meciuri pe care le-a reþinut
în detaliu ºi pe care ºi le aduce
aminte perfect. Dintr-o partidã
poate sã-þi spunã cele mai impor-
tante faze sau gesturi ale judecãto-
rilor care au comentat deciziile ar-
bitrilor chiar dacã s-au întâmplat
mai demult.

Citiþi în articolele lui comentarii
legate de evenimentele sportive in-
ternaþionale, dar ºi de sporturile de
echipã din Craiova ºi din judeþ.

Dacã ar fi sã facem o compa-
raþie care sã ne menþinã în sfera

sportului, nu am greºi dacã am
spune cã povestirile lui Marian sunt
la fel de spumoase ºi de savuroase
ca un gol marcat de Messi. Are
darul de a transforma un fapt ba-
nal în cel bun act de comedie.

***

ªi echipa nu ar fi completã dacã
nu i-am adãuga ºi pe colegii noºtri
de la machetare, domnul Nae Ba-
ban, Marinel Rãduþ ºi Sorin Mozi-
lu, care aºeazã în pagini, cu infinitã
rãbdare uneori, textele noastre. Spu-
nem cu „infinitã rãbdare” pentru cã
redactorii merg pe teren în judeþ,
iar reportajele sunt gata mai târziu
decât în mod normal, iar ei trebuie
sã aºtepte pânã se completeazã tot
ziarul ºi se dã „bun de tipar”.

 De pe teren ne întoarcem, de
fiecare datã în siguranþã ºi la timp,
chiar dacã uneori ajungem pe dru-
muri de pãmânt, pline de gropi sau
de gheaþã, datoritã colegilor noºtri
conducãtori auto, Ion Dobrescu ºi
Marius ªtefan.

Chiar dacã numele lor nu apar
în paginile ziarului, „Cuvântul Li-
bertãþii” are în spate ºi echipa de
marketing: Alina Sãndoi, care are
un talent deosebit de a scrie ver-
suri, domniºoara Mariana Pleºa ºi
Mihaela Mirea. Sunt prezente zi de
zi alãturi de ziar.

P.S Acest reportaj a fost scris
pe propria rãspundere a auto-
rilor, care îºi asumã din partea
colegilor, toate consecinþele !!
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8000 de numere ale co
tidianului regional “Cu
vântul Libertãþii” din

Craiova, câte celebrãm astãzi, coin-
cid celor aproape 26 de ani de la
apariþia publicaþiei menþionate. Spu-
nem “aproape” fiindcã ziua de 26
decembrie 1989 marcheazã, de
fapt, apariþia primului numãr al co-
tidianului local, sub noua denumi-
re, “Cuvântul Libertãþii”, eclo-
zat din fostul ziar “Înainte”, cu
bunele ºi relele acestei paternitãþi
juridice. Consemnând zi de zi, prin
“istoricii sãi ai  clipei” – cum a
numit Albert Camus ziaristul – fapte
mari ºi mici, relatãri ºi opinii dintre
cele mai diferite, dezvãluiri, timp
de 8.000 de zile, ziarul a devenit o
istorie în mers a zonei. ªi orice re-
zumat al acestei istorii, de fapt greu
posibil, nu poate fi decât subiec-
tiv, prilejuind totuºi putinþa de a
privi în urmã, pregãtind, dacã nu

viitorul, atunci ziua de mâine. Cu
ani în urmã, scriitorul Octavian
Paler, el însuºi eminent ziarist, cu
state vechi, plecat dintre noi, scria
undeva în “Polemici cordiale” cã
“istoricii clipei au de învins o
prejudecatã destul de rãspândi-
tã”. Aparent, misiunea lor s-ar pu-
tea defini printr-o sintagmã: dez-
vãluirea adevãrului. Fireºte,
nuanþa scriitorul, “adevãrul în-
seamnã mult mai mult, dar el
nu înseamnã totul (...) fiindcã
ziaristul nu se poate mulþumi sã
joace un rol de oglindã. Oricât
de fidelã, o oglindã nu va în-
drepta niciodatã în lume nimic.
Nu va micºora rãul ºi nu va aju-
ta binele sã triumfe”. Reflectând
lumea, aceasta nu se poate face,
aºadar, mai dreaptã. ªi oare ne este
indiferent ce se vede în oglindã?
Fiindcã atunci ziaristul ar putea fi
confundat cu un grefier impasibil
al evenimentelor. Ne-ar conveni

aºa ceva? Categoric nu. Iubind
adevãrul, în acelaºi timp trebuie
iubitã ºi speranþa, cãci, dacã ade-
vãrul este “ceea ce existã”, spe-
ranþa este acea parte din ceea ce
existã, care nu vrea niciodatã sã se
aºeze în genunchi, care refuzã sã
se consoleze ºi sã se împace cu rãul.
Sã mai adãugãm cã între un istoric
ºi “un istoric al clipei” existã destu-
le diferenþe, tot de la Octavian Paler
citire, dincolo de faptul cã unul are
nevoie de rãbdare, iar celãlalt nu ºi-
o poate permite. Fiind mereu în
contratimp. Sub maximã presiune.
Nici un istoric nu e în pericol sã
moarã în rãzboaiele pe care le con-
semneazã. În schimb un “istoric al
clipei” ºtie cã existã împrejurãri
când a tãcea este un mod de a spu-
ne “da”. Cu alte cuvinte, dacã o
oglindã nu poate alege ceea ce re-
flectã, un istoric al clipei, adicã un
jurnalist, nu-ºi poate apãra onoarea
decât refuzând riscul de a avea
vreodatã pe mâinile sale ºi altfel de
pete, în afara celor pe care le lasã
tasta calculatorului astãzi, cerneala
ºi pasta pixului, pânã mai ieri.

8000 de numere de
ziar înseamnã o vâr
stã maturã. Când în-

trebãrile de tot felul cautã rãspun-
suri pe mãsurã. Nu existã eveni-
ment major, de orice naturã, în via-
þa Doljului, pe care slujitorii “Cu-
vântului Libertãþii” sã-l fi ratat
prin absenþã. De la inundaþii la ale-

geri democratice de tot felul. De la
deschiderea anului ºcolar sau univer-
sitar la inaugurarea aeroportului. De
la vizite importante ale unor demni-
tari strãini, dar ºi ai þãrii, prin pãrþile
locului, pânã la prezentarea trenului
Hyperion, o performanþã tehnicã lo-
calã. De la viaþa de zi cu zi a cetãþii -
reabilitarea Grãdinii Botanice, a Par-
cului Romanescu - la proiectele de
tot felul implementate de administra-
þiile publice locale doljene.

De la starea câmpului la starea de
sãnãtate a populaþiei º.a.m.d. Presa
craioveanã, aºa cum e ea, nu traver-
seazã de bunã seamã faste momen-
te. La care nu s-a ajuns întâmplãtor.
Ci ºi prin distrugerea premeditatã a
unei infrastructuri, ce permitea di-
fuzarea optimã a presei de toate fe-
lurile, dar ºi a cãrþii. Beletristicã ºi de
orice altã naturã. ªi nu este o crizã
de credibilitate, cât una de altã natu-
rã, complexã, oricum neîntâlnitã în
importantele þãri ale Uniunii Europe-
ne, cum însuºi Excelenþa Sa, amba-
sadorul României la Berlin, Emil Hu-
rezeanu, la „Întâlnirile SpectActor”,
de acum ceva vreme, încerca sã
desluºeascã. Cu siguranþã ºi din ca-
uza reþelelor de socializare, tempo-
rar “mai credibile” decât mass-me-
dia, prin impulsul lor anti-instituþio-
nal, anti-elitar, auto-suficient... de-
ghizat. Facebook-ul a devenit, galo-
pant, o instituþie.

În peisajul mass-media din Cra-
iova, “Cuvântul Libertãþii” se

legitimeazã nu atât prin vârsta sa
robustã, cât ºi prin vocaþia dove-
ditã cã este unul dintre stâlpii fal-
nici de susþinere ai democraþiei.
Poate nu “dãm ora exactã a Dolju-
lui”, dar cãutãm informaþia clarã,
completã, convingãtoare, facem
empatie la veºtile bune ºi ne întris-
tãm la neîmpliniri. ªtim bine câte-
va lucruri, derivate din axioma con-
form cãreia nu se poate trãi liber
decât acceptând constrângerile
unei morale. ªi de aici ºtim cã a
preþui nu e o datorie, ci un drept
pe care nu toþi ºi-l pot cucerii. Apoi,
a dispera înseamnã a da dreptate
celor care te-au fãcut sã disperi. Am
fugit de dogmatism ca dracul de tã-
mâie, expresie nu tocmai academicã.
Fiindcã, în variantele lui, dogmatismul
îºi închipuie cã rezolvã întrebãrile ºi
greutãþile, ocolindu-le. ªi adesea refu-
zã sã le rezolve, cu iluzia cã, poleindu-
le, le ºi înlãturã. Oricum, fãrã liberta-
tea de a critica nu existã elogiu adevã-
rat, ºi astãzi, preþuind cititorii noºtri,
ca dintotdeauna, aducem un omagiu
tuturor celor care de-a lungul timpului
ºi-au fixat semnãtura în coloanele zia-
rului, participând într-un fel, prin su-
doarea ºi inteligenþa lor, la apariþia pu-
blicaþiei, alãturi de inegalabilii tipografi
de la S.C. Alma DCMI S.R.L.

8000  de numere în
seamnã pentru “Cu
vântul Libertãþii” o

clipã de bilanþ ºi de reverie. Doar
atât. Fiindcã mâine e o altã zi.
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MIRCEA CANÞÃR

La mulþi ani, „Cuvântul Libertãþii”!
Realizez acum, dupã atâþia

ani de stat în Craiova, cã o
parte a vieþii oraºului am cu-
noscut-o prin paginile ziarului
acesta, cel mai vechi cotidian
post-decembrist al oraºului.
Cu alte cuvinte, ziarul a fost
ca o fereastrã deschisã spre
lume, prin paginile lui, conde-
iele talentate ale reporterilor
surprinzând toatã culoarea,
drama, comedia, tensiunile,
succesele ºi insuccesele oame-
nilor care ne sunt alãturi.

Editorialele lui Mircea Can-
þãr, mereu pline de vervã, când
critice, când ºãgalnic înþepãtoare, niciodatã însã neangajate, mi-au relevat ce înseamnã
jurnalistul cetãþean, responsabil faþã de destinele urbei. Devotamentul Margãi Bulugean
pentru reflectarea devenirii tinerilor, apropierea ei de lumea studenþilor craioveni, patrio-
tismul plin de cãldurã al articolelor despre românii din afara României, bucuria de a ºti cã
este un absolvent al universitãþii pe care acum o conduc m-au „împrietenit” ºi mai mult cu
ziarul pe care astãzi îl aniversãm. Problematica socialã, abordatã de Carmen Zuican, sau
cea culturalã, ce poartã semnãtura mereu inspiratã a Magdei Bratu, un alt absolvent al
nostru cu care colegii noºtri de la Litere sigur se mândresc, colaborãrile prestigiosului
nostru coleg George Popescu, eminent italienist ºi subtil cunoscãtor al vieþii culturale
europene, pasionantele articole sportive au însemnat ani la rând începutul unei noi zile.

„Cuvântul libertãþii” ºi gustul primei cafele!  Lectura lui a devenit, ca ºi bãutul cafelei
dimineaþa, un obicei ºi astfel de deprinderi greu te pãrãsesc. La mulþi ani tuturor celor care
au fãcut posibile aceste deprinderi care ne marcheazã dimineþile!

Prof. univ. dr. CEZAR SPÂNU,
rectorul Universitãþii din Craiova

Astãzi, cotidianul „Cuvântul Libertãþii” atinge
8.000 de apariþii, situându-se pe un loc fruntaº într-
un top românesc al numãrului de ediþii tipãrite dupã
anul 1989.

Conducerea Universitãþii de Medicinã ºi Farma-
cie din Craiova doreºte, cu aceastã ocazie, sã îºi ex-
prime aprecierea în legãturã cu activitatea ºi profesi-
onalismul ziariºtilor de la acest cotidian, care s-au
situat în mod constant în primele rânduri ale mass-
media locale în privinþa informãrii cu obiectivitate a
cetãþenilor Craiovei asupra tuturor evenimentelor din
domeniul politic, economic, social ºi cultural petre-
cute la nivel local, naþional ºi internaþional.

8.000 de apariþii sunã a încrân-
cenare, a muncã sisificã, dar, în
fond, nu este decât o îndelunga-
tã ºi lucidã vieþuire sub vremi.
8.000 de zile pe marea tranziþiei a
cãlãtorit jurnalul aniversat azi, cu
aventuri, polemici, schimbãri de
echipaj, furtuni civice, indignãri,
atitudini, lupte, mereu cu grija
faþã de corectitudinea ºi rapidi-
tatea informãrii, de reflectarea
unei realitãþi într-o ciudat ºi in-
comod de acceleratã schimbare.

Dezbaterile politice ale anilor
ce au trecut, partide, personali-
tãþi, programe, idealuri, eºecuri,

8.000 de apariþii sub vremi

Apreciem, de asemenea, în mod deosebit corec-
titudinea ºi obiectivitatea relaþiei pe care U.M.F.
Craiova a avut-o în toþi aceºti ani cu cotidianul „Cu-
vântul Libertãþii” ºi ne exprimãm speranþa cã ne vom
desfãºura ºi în continuare activitatea în acelaºi cli-
mat academic

Urãm colectivului redacþional, colaboratorilor,
precum ºi cititorilor cotidianului un sincer „La mulþi
ani!” ºi realizãri fructuoase în anii ce urmeazã.

Prof. univ. dr. ION ROGOVEANU,
rectorul Universitãþii de Medicinã ºi

Farmacie din Craiova

succese, aºteptãri înºelate, spe-
ranþe, toate au trecut prin peniþa
sau prin tastatura jurnaliºtilor
Cuvântului… (nu-mi ascund
mândria cã mulþi dintre ei ne-au
fost studenþi!). Pânza subtilã a
socialului, micile tragedii casni-
ce, marile tragedii civice, con-
struirea instituþiilor locale ale noii
Românii, proasta lor funcþionare
(taxatã nemilos!), împlinirea lor
administrativã (lãudatã gene-
ros!), viaþa culturalã a urbei, per-
sonalitãþile marcante ale aceste-
ia au fost cu promptitudine trans-
formate în subiecte ale articole-

lor celor care au fãcut din scrie-
rea jurnalului o pasiune, cãci aici
nu se poate vorbi doar de mese-
rie. Fãrã pasiunea ziariºtilor, care
au devenit nume celebre ale Cra-
iovei, ziarul acesta nu ar fi „navi-
gat” atât!

Dar sã nu-l uitãm pe cãpitan!
Sã nu uitãm zilele de tulburare,
de îngrijorare, de crize, de preo-
cupare maximã! Sã nu uitãm nici
bucuriile, realizãrile, victoriile! O
viaþã de om ºi de profesionist
dusã cu înþelepciune ºi rãbdare
de cel care s-a devotat sã cuprin-
dã în cuvinte libertatea, Mircea
Canþãr!

Prof. univ. dr. NICOLAE
PANEA,decan al Facultãþii de

Litere din Craiova
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Opt mii. E cifra „Cuvântului Liber-
tãþii” de astãzi, dar ºi cifra Acoperi-
ºului Lumii. În Himalaya, acolo unde
am învãþat la geografie cã sunt opt-
miarii, a te sui pe oricare dintre ei în-
seamnã, în primul rând, sã te adap-
tezi sã respiri fãrã sã-þi intre aerul în
plãmâni.

Asta face „Cuvântul Libertãþii” de
mai bine de un sfert de veac ºi de opt
mii de numere încoace. Respirã, fãrã
sã aibã aer. Sã apari la tarabã, zi de zi,
strivit de condiþiile economice ºi gâ-
tuit de invazia online e marea perfor-
manþã, miracolul unui ziar care se în-
cãpãþâneazã sã miroasã  a hârtie
proaspãtã, practic un arhetip într-o
lume care s-a obiºnuit sã tragã un
deget pe ecranul telefonului de ulti-
mã generaþie (mi s-a pãrut blasfemie
sã scriu touch-screen!) ºi sã se punã
la punct cu douã ºtiri superficiale de
câte douã rânduri bucata.

Nu facem istorie aici, pentru cã
riscãm nu doar plictiseala, ci ºi pate-
tismul. Nu mai spunem cã în 77 ci-
team rubrica lui Teaºcã sau cã în 83,
pe vremea Craiovei Maxima, când
„Sportul” ajungea în Craiova abia pe

Am intrat la „Cuvântul libertãþii” în august 2001 ºi am
ieºit în ianuarie 2006, pentru a merge la Teatrul Naþional,
unde Patrel Berceanu voia sã-i fiu coechipier.

Cum nu mai lucrasem pânã atunci la vreun ziar, viaþa de
gazetar (apropo, termenul „gazzetta” vine de la numele
unei monede veneþiene cu care erau cumpãrate cândva
ziarele!) a fost o noutate absolutã pentru mine. Mã cre-
deam scriitor, publicasem deja douã cãrþi – aºa cã aveam
un ostentativ aer de superioritate, dar ºi o nesiguranþã în
faþa scrisului zilnic. Sper cã nu toþi colegii mei ºi-au dat
seama de asta. În timp, am învã-
þat cã scrisul de acasã nu se
potriveºte cu cel de la ziar. E greu
sã fii scriitor de gazetã, nu e ace-
laºi lucru cu scrisul la masa ta
de lucru. Munca la ziar erodea-
zã, toceºte. Aici am scris peste
o mie de articole, din care am
selectat puþin peste o sutã în
cartea „Revanºa chipurilor”, un
eºantion al muncii mele de pu-
blicist comentator. Aproape toa-
te interviurile cu scriitori ºi oa-
meni de culturã din pagina
LAMA (Literaturã, Artã, Men-
talitãþi, Atitudini), pe care o co-
ordonam sãptãmânal aici, au
apãrut în altã carte, „Celãlalt capãt” („Curtea Veche”, 2006).

Aºadar, nu am ars gazul degeaba, am scris douã cãrþi
cât am funcþionat la ziar, iar exerciþiul acesta jurnalistic
mi-a prins, totuºi, bine, chiar dacã cinci ani nu am prea
mai scris poezie. În 2002 a apãrut ºi cea de-a treia carte de
poezie a mea, „fundãtura homer”, premiatã de Uniunea
Scriitorilor în 2003, aºa cã am sãrbãtorit aici, la „Cuvân-
tul”. Þin minte ºi acum cã nu spusesem nimic celor de la
ziar (învãþasem între timp cã nu e bine sã-þi epatezi cole-
gii), dar Mircea Canþãr a aflat ºi mi-a reproºat: „Bine, mã,
ai luat premiu ºi nu ne spui nimic?” A publicat ºtirea asta

Vreau o istorie a ziarului
„Cuvântul libertãþii”

pe prima paginã a ziarului – ºi îi mulþumesc pentru asta:
nici un alt ziar craiovean, nici chiar „Cuvântul”, mai apoi,
nu a mai publicat ceva despre mine pe prima paginã a
ziarului. Ba, parcã Magda Bratu, când eram cu o bursã în
Germania, în 2008, ceva cu un titlu uºor exagerat: „Bur-
sier în þara lui Goethe”! Pe atunci nu era Angela Merkel...
Azi trebuie sã fi politician sau adus la DNA ca sã fii pe
front page a oricãrui ziar! Sã fii poet nu înseamnã nimic
senzaþional...

La ziar am învãþat cã munca în echipã este pe primul
plan ºi, mai ales, cã trebuie sã fii scurt – „scurt, stimabile,
dacã mã iubeºti!”, vorba lui nenea Iancu, dar ºi cã ziarul,
indiferent cine l-ar patrona, este o „responsabilitate pu-
blicã”.

„Cuvântul Libertãþii” este un ziar de anduranþã, cu
pagini de culturã care îmi plac. Aº dori aici mai multe

interviuri cu oamenii de cul-
turã din oraº, sã înþeleagã lu-
mea o clipã mai devreme cã
încã avem figuri remarcabile
în acest domeniu care multo-
ra azi, în plin furor al acumu-
lãrii materialiste, nu le mai
spune nimic. „Cuvântul Liber-
tãþii” a ajuns, iatã, la 8.000 de
numere, s-a dovedit un mare
prieten al oamenilor de cultu-
rã, dar ºi al Craiovei, în an-
samblul ei.

Îl felicit pe Mircea, felicit
echipele de ziariºti mai vechi
ºi mai noi care au trudit aici ºi

le urez sã ne întâlnim ºi la 9.000 de numere ºi la 10.000.
Atunci, neapãrat, cu o istorie tipãritã a ziarului, cu un
volum omagial Mircea Canþãr, un nume care va face isto-
rie în presa craioveanã, cu medalioane frumoase ale tutu-
ror celor care ºtiu cã scrisul unui ziar este una dintre cele
mai nobile ºi democrate munci pe care le poate face omul.

La mulþi ani!

NICOLAE COANDE,
secretar literar

al Teatrului Naþional „Marin Sorescu”

Motiv de sãrbãtoare ºi de satis-
facþie când un ziar, cu atât mai mult
cã se numeºte „Cuvântul Libertã-
þii”, are o aniversare. „Cuvântul Li-
bertãþii” este ziarul prin care eu, ce-
tãþeanul – ºi când spun eu, mã gân-
desc la toþi semenii mei –, ne îndepli-
nim dezideratele din Constituþie:
avem libertatea de expresie, pentru
cã putem sã publicãm ºi noi în pagi-
nile ziarului, iar, pe de altã parte, avem
dreptul la informare, pentru cã citim
ziarul în fiecare zi.

Rolul ziarului este esenþial în via-
þa noastrã ºi reamintesc aici „Cazul

„Mai repede,
mai sus,
mai puternic!”

Morice contra Franþa”, pentru cã
dacã nu ar fi fost un ziar în care avo-
catul Morice sã publice opinia lui
despre justiþia francezã nu am fi avut
o decizie a CEDO. Ziarul se numea
„Le Monde”, dar era tot un ziar. Prin
urmare, ziarul este mijlocul prin care
putem sã spunem „DA” sau putem
spune „NU”.

Dar eu sunt legat ºi sentimental
de ziarul „Cuvântul Libertãþii” ºi cu
acest prilej salut ºi felicit toatã re-
dacþia. Cu ei mã contrazic aproape în
fiecare zi. Îl salut ºi pe redactorul-
ºef. Cu domnia sa mã contrazic cel
mai mult. Cred cã acest cotidian este
reprezentativ pentru Craiova, pentru
Oltenia ºi nu numai, pentru cã ºtiu
cã este citit ºi în Australia. Rudele
mele de acolo îmi împãrtãºesc opinii

despre articolele pe care le citesc în
ziarul „Cuvântul Libertãþii”.

Eu salut cele 8.000 de numere. Le
mulþumesc jurnaliºtilor cã mã infor-
meazã în fiecare zi, le mulþumesc cã
uneori îmi dau voie sã le fiu ºi cola-
borator, atunci când cred cã mai pot
sã spun ºi eu ceva. Le mulþumesc cã
îmi dau satisfacþia ca uneori sã cred
cã fac ºi eu parte din acel colectiv.
Aºadar, la ceas aniversar, îi spun
cotidianului „Cuvântul Libertãþii”,
nume predestinat de altfel: „Mai re-
pede, mai sus, mai puternic!”.

Prof. univ. dr.
ION TURCULEANU,

vicepreºedintele Uniunii
Naþionale a Barourilor

din România

Am crescut cu Sportul, Înainte ºi Flacãra, ziare la care
tatãl meu fãcea constant abonament. Sorbeam de pe la 13
ani cuvintele lui Chirilã, Canþãr ºi Adrian Pãunescu, iar
prin ’93 am aterizat în biroul lui Ioaniþoaia de la Sportul
Românesc, dus mai mult cu forþa de
fostul meu coleg de facultate, Alin
Buzãrin. Pentru Alin era mai mult o
rãzbunare, cred, nu mai suporta sã
mã vadã dormind dimineaþa în cãmin ºi el sã plece la mun-
cã. Când mi-a vãzut prima oarã moaca, Buzãrin era lângã
mine, Ovidiu a fost scurt: „Ce facem, mã, ºi cu ãsta, încã
unul pe care l-a îmbolnãvit Canþãr cu Universitatea voas-
trã?” Dupã care m-a trimis în redacþie, fãrã nicio verificare,
avea încredere în instinctul lui Buzãrin, avertizându-mã
doar cã nu am voie sã mã ating de doi oameni din Craiova:
Mircea Canþãr ºi Sorin Cârþu!

O viaþã pe hârtie

Tocmai de aceea, „Cuvântul Libertãþii” reprezintã ceva
aparte. S-a nãscut din fostul Înainte, imediat dupã revo-
luþie, ºi s-a încãpãþânat ca în toþi aceºti ani sã reziste ºi pe
hârtie. Aºa a vrut Canþãr, un om care, sunt convins, nu

acceptã nici acum presa online, o in-
venþie proastã a timpurilor noastre.

Alaltãieri, când Mircea Canþãr mi-a
spus cã vineri „Cuvântul Libertãþii” îm-

plineºte 8.000 de numere, mi s-a pãrut o cifrã extraordinarã.
ªtiu o mulþime de ziare, bune ºi foarte bune, care s-au
stins, din pãcate, fãrã sã atingã mãcar jumãtate din numã-
rul de vineri al „Cuvântului Libertãþii”. L-am întrebat ime-
diat pe nea Mircea, aºa-i zic eu, cam câte mii crede cã va
mai rezista cu ziarul pe hârtie. Rãspunsul mi l-a dat în stilul
caracteristic: „De unde vrei sã ºtiu eu cât mai am de trãit?”

LIVIU BISTRICEANU, jurnalist sportiv

Nu îmi amintesc exact ziua, dar ºtiu când Patrel Berceanu, secretar literar al
Teatrului Naþional, în primele zile dupã momentul Decembrie ’89, trudind îm-
preunã cu alþi împãtimiþi ai scrisului la elaborarea primului numãr al ziarului, se
mãrturisea, plin de bucurie ºi entuziasm, cu temperamentul sãu de nestãvilit,
cã au gãsit un nume atât de inspirat pentru cotidianul craiovean, precum
„Cuvântul libertãþii”.

Îmi mai amintesc cã am fost rugaþi de Patrel ºi de cei de la Poligrafie sã
fim de acord sã împrumutãm Poligrafia Craiova cu o parte din rezerva de hârtie
pe care noi o obþinusem cu câteva zile mai înainte, dupã îndelungate demer-
suri, cu aprobarea Consiliului de stat al Planificãrii, de la „Letea” Bacãu, pen-
tru a putea tipãri la „Scrisul Românesc” o nouã ediþie a cãrþii lui Amza Pellea
„Sã râdem cu Nea Mãrin”, într-un tiraj impresionant, care ne-ar fi ajutat sã
rezolvãm, pentru o perioadã lungã de timp, problema atât de delicatã ºi spi-
noasã a autofinanþãrii în culturã.

Nu mai ºtiu dacã acel prim numãr, în final, s-a tipãrit sau nu folosindu-se
rezerva de hârtie a Teatrului Naþional Craiova, aflatã în custodia Poligrafiei.

Ziarul a ajuns acum la ediþia cu numãrul 8.000.
„Cuvântul libertãþii” a fost ºi rãmâne parte din viaþa noastrã de zi cu zi.
Cumpãrarea lui în drumul spre treburile ºi îndatoririle noastre a devenit

aproape un automatism.
Personal încep lecturarea lui cu paginile de la mijloc, închinate culturii, trec

apoi la „Blog Notes” ºi la „Insidii”, la paginile care ilustreazã viaþa Craiovei, a
judeþului, la problemele interne ale României, la cele câteva evenimente inter-
naþionale ºi sfârºesc cu paginile dedicate sportului.

Este aproape un ritual.
Am apreciat întotdeauna echilibrul realizatorilor, absenþa partizanatelor ºi

mai ales faptul cã ziarul se strãduieºte sã gãseascã ºi evidenþieze acele eveni-
mente pozitive, care fac ca oamenii Cetãþii sã priveascã cu mai multã încredere
viitorul Craiovei ºi al zonei.

EMIL BOROGHINÃ,
directorul fondator al Festivalului Internaþional „Shakespeare”

ªerpaºii mei
la 10-11, luam „Înainte” de la chioºc
sã vedem, adolescenþii de atunci,
cronica despre Cârþu ºi Balaci!

Nu, acestea sunt praline pentru
babe lãcrãmoase, cu argintãria din
scrin ruginitã ºi cu ciorapii cumpã-
raþi acum o jumãtate de veac de la
Paris remaiaþi pe clasica ciupercã de
lemn.

Cum zicea unul, Nichita Stãnes-
cu, amintiri are doar clipa de-acum,
ce-a  fost într-adevãr nu se (mai) ºtie...

Clipa de-acum e lupta de gherilã a
echipei de astãzi pentru fiecare nu-
mãr tipãrit, pentru fiecare apariþie la
chioºc. În chiþimia de doi pe doi a lui
Mircea Canþãr se coace zi de zi o
chestiune tot mai anacronicã, numi-
tã ziar tipãrit. În acel spaþiu meschin
se ridicã pânã la tavan cãrþi ºi ziare,
iar niºte oameni care seamãnã cu
„Ziariºtii” din Cehov se încãpãþânea-
zã sã fie ºerpaºii care urcã opt mii de
metri, sau opt mii de numere, cãutând
mereu aerul ºi ignorând cã suntem în
epoca mãºtilor de oxigen.

ALIN BUZÃRIN,
editorialist „Gazeta Sporturilor”
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CONVOCATOR

Intrunit în ºedinþa din data de 15.03.2016, Consiliul de Administratie al  societãþii MAT
SA, cu sediul în Craiova, B-dul  Decebal, nr. 111, Jud. Dolj, înregistratã la ORC Dolj sub nr.
J16/26/1991, având CUI / CIF: RO 2315722,

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

CONVOACÃ

Pentru data de 25.04.2016 orele 1200 Adunarea Generalã Extraordinarã a Acþionarilor la
sediul societãþii din b-dul Decebal nr. 111.

La Adunarea Generalã Extraordinarã a Acþionarilor sunt îndreptãþiþi sã participe ºi sã
voteze toþi acþionarii înregistraþi în Registrul Acþionarilor la sfârºitul zilei de 05.04.2016
consideratã ca datã de referinþã.

In situaþia neîndeplinirii condiþiilor legale ºi statutare de cvorum în data de 25.04.2016,
urmãtoarea Adunarea Generalã este convocatã pentru data de 26.04.2016 în acelaºi loc de
desfãºurare, la aceeaºi orã ºi cu aceeaºi ordine de zi.

Adunarea Generalã Extraordinarã a Acþionarilor va avea urmãtoarea ordine de zi:

1.  Aprobarea restructurãrii liniei de credit în sumã de 7.000.000,00 lei deschisã la CEC
BANK Sucursala Craiova, în credit rambursabil pe o perioadã de 10 ani, începând cu data
expirãrii Contractului ºi Actului Adiþional de Prelungire a Liniei de Credit, cu urmãtoarele
garanþii:

a) Ipoteca asupra imobilului situat in Craiova, b-dul Decebal nr. 111, compus din teren
intravilan în suprafaþã de 26028 mp ºi construcþia C12/1, cu o suprafaþã construitã la sol de
24878 mp, înscris în C.F. a localitãþii Craiova sub nr. 25048, având nr. cadastral provizoriu
nou 13931/1/1/2/1, proprietatea MAT SA Craiova.

Acest imobil este ipotecat ºi cu rang II tot în favoarea CEC BANK pentru un credit de
investiþii în sumã de 1.740.000 lei, acordat cãtre MAT SA Craiova.

ºi
- asupra teren intravilan, în suprafaþã indivizã de 1037 mp din teren intravilan în supra-

faþã de 1748 mp, ce face parte din corpul de proprietate 6 (parcela 1-1/6 DR) drum acces,
cu numãr cadastral 13931/1/1/6 în suprafaþã totalã de 6366 mp, reprezentand drum de
acces, situat în Craiova, b-dul Decebal nr. 111, judeþul Dolj, proprietatea MAT SA Craiova,
conform actului de dezmembrare nr.522/2010, BNP Papa Eugenia;

si
- asupra teren intravilan, în suprafaþã indivizã de 168 mp din teren intravilan în supra-

faþã de 283 mp, ce face parte din corpul de proprietate 7 (parcela 1-1/7 DR) drum acces, cu
numãr cadastral 13931/1/1/7 în suprafaþã totalã de 1032 mp, reprezentând drum de acces,
situat in Craiova, b-dul Decebal nr. 111, judeþul Dolj, proprietatea MAT SA Craiova, con-
form actului de dezmembrare nr.522/2010, BNP Papa Eugenia;

b) Ipoteca asupra imobilului situat în Craiova, b-dul Decebal nr. 111, compus din teren
intravilan în suprafaþã de 8415 mp ºi construcþia C12/3, cu o suprafaþã construitã la sol de
6432 mp, înscris in C.F. a localitãþii Craiova sub nr. 25048, având nr. cadastral provizoriu
nou 13931/1/1/2/3, proprietatea MAT SA Craiova.

Acest imobil este ipotecat ºi cu rang II tot în favoarea CEC BANK pentru un credit de
investiþii în sumã de 1.740.000 lei, acordat catre MAT SA Craiova.

ºi
- asupra teren intravilan, în suprafaþã indivizã de 336 mp din teren intravilan în supra-

faþã de 1748 mp, ce face parte din corpul de proprietate 6 (parcela 1-1/6 DR) drum acces,
cu numãr cadastral 13931/1/1/6 în suprafaþã totalã de 6366 mp, reprezentand drum de
acces, situat în Craiova, b-dul Decebal nr. 111, judeþul Dolj, proprietatea MAT SA Craiova,
conform actului de dezmembrare nr.522/2010, BNP Papa Eugenia;

ºi
- asupra teren intravilan, în suprafaþã indivizã de 54 mp din teren intravilan în suprafa-

þã de 283 mp, ce face parte din corpul de proprietate 7 (parcela 1-1/7 DR) drum acces, cu
numãr cadastral 13931/1/1/7 în suprafaþã totalã de 1032 mp, reprezentând drum de acces,
situat în Craiova, b-dul Decebal nr. 111, judeþul Dolj, proprietatea MAT SA Craiova, con-
form actului de dezmembrare nr.522/2010, BNP Papa Eugenia;

c). Bilet la ordin în alb, fârã protest, emis de societate în favoarea CEC BANK S.A ;
d) Garanþie realã mobiliara asupra conturilor curente deschise de MAT SA Craiova la

CEC BANK SA Sucursala Craiova ;
e) Imputernicirea Domnului Popescu Gheorghe – director general al societãþii identificat

cu C.I., seria DX numarul 692532, eliberat de SPCLEP Craiova, la data de 03.03.2010,
CNP 1480309163272, pentru semnarea contractului ºi/sau a actelor adiþionale de restructu-
rare a liniei de credit ºi a tuturor documentelor necesare, precum ºi pentru avalizarea biletu-
lui la ordin drept garanþie.

2. Aprobarea datei de 19.05.2016 ca datã de înregistrare pentru identificarea acþionarilor
asupra cãrora se rãsfrâng efectele hotararilor AGEA, în conformitate cu art. 238 din Legea
nr. 297/2004 privind piaþa de capital, precum ºi aprobarea datei de 18.05.2016 ca datã “ex-
date” conform art. 2 litera f1 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2006, astfel cum a fost
introdus prin Regulamentul ASF nr. 13/20l4

3. Imputernicirea doamnei Degeratu Eftimia, consilier juridic, cu posibilitate de substitui-
re, pentru a efectua demersurile legale privind publicarea Hotãrârii AGEA în Monitorul Ofi-

cial al Romaniei Partea a IV-a.

4. Modificarea / actualizarea  Actului constitutiv al societãþii în conformitate cu legislaþia
pieþei de capital din România.

Paragrafele 2 si 3 din Articolul 8 Valori mobiliare se modificã ºi devin:
„ Acþiunile societãþii sunt tranzacþionate pe sistemul alternativ de tranzacþio-

nare al B.V.B. Bucuresti – AeRO.
Registrul autorizat care þine evidenþa acþiunilor societãþii este Depozitarul

Central SA Bucureºti, B-dul Carol I nr. 34-36, etaj 3, 8 si 9, sector 2 Bucureºti.”

Paragraful 2 din Articolul 19 Alegerea auditorilor financiari  se modificã º.i devine:
                  „ De asemenea, societatea are 1 auditor financiar intern, a cãrui activitate se

desfãºoarã în conformitate cu Normele elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Ro-
mânia.”

Capitalul social al societãþii MAT S.A. Craiova este format din 7.874.913 acþiuni nomina-
tive, cu valoare nominala de 2,50 lei/actiune, fiecare acþiune dând dreptul la un vot în cadrul
Adunãrii Generale Extraordinare a Acþionarior.

In conformitate cu prevederile Art. 243 alin. (6) din Legea 297/2004, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,

Reprezentarea acþionarilor în adunarea generalã a acþionarilor în cazul societãþilor ale
cãror acþiuni sunt admise la tranzacþionare se poate face ºi prin alte persoane decât acþiona-
rii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specialã poate fi acordatã oricãrei persoane pentru reprezentare într-o
singurã adunare generalã ºi conþine instrucþiuni specifice de vot din partea acþionarului
emitent.

Acþionarul poate acorda o împuternicire valabilã pentru o perioadã care nu va depãºi 3
ani, permiþând reprezentantului sãu a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunãrilor
generale ale acþionarilor a uneia sau mai multor societãþi identificate în împuternicire, inclu-
siv în ceea ce priveºte acte de dispoziþie, cu condiþia ca împuternicirea sã fie acordatã de
cãtre acþionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14,
sau unui avocat.

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

Pentru votul prin reprezentare, formularele de imputernicire specialã vor fi puse la dispo-
ziþia acþionarilor de cãtre societate la sediul societãþii ºi pe pagina de internet a acesteia
www.matcraiova.ro, sectiunea „Noutati” începând cu data de 24.03.2016.

Acþionarii înregistraþi la data de referinþã au posibilitatea de a vota prin corespondenþã,
înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenþã pus la dispoziþie
incepand cu data de 24.03.2016 pe pagina web a societãþii la adresa www.matcraiova.ro,
sectiunea „Noutati”. Formularele de vot prin corespondenþã vor trebui sã parvinã în origi-
nal, prin poºtã sau prin servicii de curierat, la secretariatul Societãþii, cu cel puþin 48 de ore
înainte de AGEA.

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

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

Acþionarii menþionaþi în alineatele precedente au obligaþia sã trimitã materialele/ întrebãrile
în scris, în plicuri închise, însoþite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/ carte
de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoa-
nelor juridice, precum ºi copia actului care dovedeºte calitatea de reprezentant legal al aces-
tora, la sediul societãþii, cu menþiunea scrisã clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA
GENERALÃ EXTRAORDINARÃ A ACÞIONARILOR din data de 25/26.04.2016.

Materialele aferente Ordinii de zi, inclusiv formularul de vot prin corespondenþã,
formularul de împuternicire specialã ºi proiectele de hotãrâri AGEA, pot fi consultate sau
procurate de cãtre acþionari contra cost, de la sediul societãþii din Craiova, B-dul Decebal nr.
111,  sau de pe site-ul societãþii : www.matcraiova.ro, secþiunea „Noutãþi” începând cu data
de 24.03.2016. 

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

Prezentul Convocator contine 8.985 caractere fãrã spaþii ºi 10.567 caractere cu
spaþii.

Preºedintele Consiliului de Administraþie
Ing. Dinu Danel
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CONVOCATOR

Intrunit în ºedinþa din data de 15.03.2016, Consiliul de Administraþie al
societãþii MAT SA, cu sediul în Craiova, B-dul  Decebal, nr. 111, Jud. Dolj,
înregistratã la ORC Dolj sub nr. J16/26/1991, având CUI / CIF: RO 2315722,

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

CONVOACÃ

Pentru data de 25.04.2016 orele 1000 Adunarea Generalã Ordinarã a Acþi-
onarilor la sediul societãþii din b-dul Decebal nr. 111.

La Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor sunt îndreptãþiþi sã partici-
pe ºi sã voteze toþi acþionarii înregistraþi în Registrul Acþionarilor la sfârºi-
tul zilei de 05.04.2016, consideratã ca datã de referinþã.

In situaþia neîndeplinirii condiþiilor legale ºi statutare de cvorum în data
de 25.04.2016, urmãtoarea Adunarea Generala este convocatã pentru data
de 26.04.2016 în acelaºi loc de desfãºurare, la aceeaºi orã ºi cu aceeaºi
ordine de zi.

Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor va avea urmãtoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea ºi aprobarea Situaþiilor financiare ale anului 2015, pe baza
Raportului Consiliului de Administraþie.

2.  Prezentarea Raportului Auditorului Financiar Independent.

3. Aprobarea Referatului privind propunerea acoperirii pierderii reportate
din “Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din ree-
valuare”, conform prevederilor legale.

4. Aprobarea descãrcãrii de gestiune a administratorilor pentru activitatea
desfãºuratã în exerciþiul financiar al anului 2015.

5. Prezentarea ºi aprobarea Bugetului de Venituri ºi Cheltuieli pentru anul
2016 ºi a Planului de investitii pentru anul 2016.

6. Aprobarea datei de 19.05.2016 ca datã de înregistrare pentru identi-
ficarea acþionarilor asupra cãrora se rãsfrâng efectele hotararilor AGOA, în
conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaþa de capital,
precum ºi aprobarea datei de 18.05.2016 ca datã “ex-date” conform art. 2
litera f1 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2006, astfel cum a fost introdus
prin Regulamentul ASF nr. 13/2014

7. Imputernicirea doamnei Degeratu Eftimia, consilier juridic, cu posibi-
litate de substituire, pentru a efectua demersurile legale privind publicarea
Hotãrârii AGOA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

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

In conformitate cu prevederile Art. 243 alin. (6) din Legea 297/2004, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,

Reprezentarea acþionarilor în adunarea generalã a acþionarilor în cazul
societãþilor ale cãror acþiuni sunt admise la tranzacþionare se poate face ºi
prin alte persoane decât acþionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau
generale.

Împuternicirea specialã poate fi acordatã oricãrei persoane pentru repre-
zentare într-o singurã adunare generalã ºi conþine instrucþiuni specifice de
vot din partea acþionarului emitent.

Acþionarul poate acorda o împuternicire valabilã pentru o perioadã care

nu va depãºi 3 ani, permiþând reprezentantului sãu a vota în toate aspectele
aflate în dezbaterea adunãrilor generale ale acþionarilor a uneia sau mai mul-
tor societãþi identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce priveºte acte
de dispoziþie, cu condiþia ca împuternicirea sã fie acordatã de cãtre acþionar,
în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14,
sau unui avocat.

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

Pentru votul prin reprezentare, formularele de imputernicire specialã vor
fi puse la dispoziþia acþionarilor de cãtre societate la sediul societãþii ºi pe
pagina de internet a acesteia www.matcraiova.ro, sectiunea „Noutãþi” înce-
pând cu data de 24.03.2016.

Acþionarii înregistraþi la data de referinþã au posibilitatea de a vota prin
corespondenþã, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin
corespondenþã pus la dispoziþie incepand cu data de 24.03.2016 pe pagina
web a societãþii la adresa www.matcraiova.ro, sectiunea „Noutati”. Formula-
rele de vot prin corespondenþã vor trebui sã parvinã în original, prin poºtã
sau prin servicii de curierat, la secretariatul Societãþii, cu cel puþin 48 de
ore înainte de AGOA.

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

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

Acþionarii menþionaþi în alineatele precedente au obligaþia sã trimitã ma-
terialele/ întrebãrile în scris, în plicuri închise, însoþite de copii certificate
ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor
fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, pre-
cum ºi copia actului care dovedeºte calitatea de reprezentant legal al acesto-
ra, la sediul societãþii, cu menþiunea scrisã clar, cu majuscule: PENTRU
ADUNAREA GENERALÃ ORDINARÃ A ACÞIONARILOR din data de 25/
26.04.2016.

Materialele aferente Ordinii de zi  pot fi consultate sau procurate de
catre actionari contra cost, de la sediul societatii din Craiova, B-dul Dece-
bal nr. 111, sau de pe site-ul societatii : www.matcraiova.ro, sectiunea „Nou-
tati”, dupa cum urmeaza:

- Raportul Consiliului de Administraþie si Situaþiile financiare ale anului
2015, de la data publicarii Raportului curent privind convocarea adunarii,
respectiv: 15.03.2016;

- restul materialelor aferente ordinii de zi, inclusiv formularul de vot
prin corespondenþã, formularul de imputernicire specialã si proiectele de
hotarari AGOA, vor fi puse la dispoziþia acþionarilor începând cu data de
24.03.2016. 

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

Prezentul Convocator contine 6.186 caractere fãrã spaþii si 7.204 ca-
ractere cu spaþii.

Preºedintele Consiliului de Administraþie
Ing. Dinu Danel
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Anunþul tãu!
S.C YUKO GROUP SRL, so-

licitã Aviz de Amplasament pen-
tru investiþia “INSTALAÞIE DES-
CÃRCARE, INCÃRCARE, DIS-
TRIBUÞIE, PRODUSE PETRO-
LIERE  CU IMPREJMUIRE, LU-
CRÃRI HIDROTEHNICE AFE-
RENTE CHEULUI ªI  PLATFOR-
MEI  IN  PORTUL BECHET JUD.
DOLJ”,  persoanele interesate  se
pot adresa la sediul Primaria
Bechet sau la telefon contact
0732/707099.

BÃNICÃ SILVIU COSTINEL ti-
tular al proiectului „CONSTRUI-
RE IMOBIL S+P+ 4 E LOCUNIÞE
COLECTIVE anunþã publicul in-
teresat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre APM
Dolj-  AVIZARE FÃRÃ ACORD DE
MEDIU, pentru proiectul: CON-
STRUIRE IMOBIL S+P+4E LO-
CUNIÞE COLECTIVE propus a fi
amplasat în Craiova, str. Brestei
Nr. 144 A. 1. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la
sediul APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr.1, în zilele de L-J între
orele 8-16 ºi vineri între orele 8-
14, precum ºi la urmãtoarea adre-
sã de internet http://arpmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/ observaþii la
proiectul deciziei de încadrare
pânã la data de 23.03.2016.

S.C. PET PERS INVEST
S.R.L. anunþã solicitarea obþine-
rii avizului de gospodãrire a ape-
lor pentru investiþia ”AMPLASA-
RE STAÞIE DE POMPARE„ în co-
muna Coþofenii din Dos, sat Mi-
hãiþa, judeþul Dolj, extravilan T 90.
Relaþii la telefon: 0724/ 310.430.

PRIMARIA COMUNEI ARGETOAIA
JUDEÞUL DOLJ
INSTITUÞIA PRIMARULUI

A N U N Þ

 Primãria comunei Argetoaia, judeþul Dolj, anunþã organizarea concursului pentru ocuparea pe
perioadã nedeterminatã a funcþiei contractuale de conducere vacante, de director de cãmin cultural
- Referent de specialiate studii Superioare, grad prof. I –  1 post, 

Concursul se va desfãºura în conformitate cu prevederile Regulamentului privind ocuparea
posturilor vacante sau temporar vacante corespunzãtoare funcþiilor contractuale din cadrul insti-
tuþiilor publice de interes local , precum ºi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale
imediat superioare, ori în funcþie a personalului contractual al acestora,

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii generale:
1. are cetãþenia românã,;
2. cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit;
3. are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
4. are capacitate deplinã de exerciþiu;
5. are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeve-

rinþei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãþile sanitare abilitate;
6. îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime sau alte condiþii specifice potrivit ce-

rinþelor postului scos la concurs;
7. nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârºirea unei infracþiuni contra umanitãþii, contra statului

ori contra autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiþiei, de
fals ori a unor fapte de corupþie sau a unei infracþiuni sãvârºite cu intenþie, care ar face-o incompatibilã
cu exercitarea funcþiei, cu excepþia situaþiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiþiile specifice necesare în vederea participãrii la concurs ºi a ocupãrii funcþiei contractuale
sunt:

· Studii: superioare acreditate absolvite cu diplomã de licentã
· Operare PC: Word, Excel,
 Dosar de concurs care va conþine urmãtoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresatã conducãtorului instituþiei publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
3. copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor ºi ale altor acte care atestã efectuarea unor

specializãri, ;
4. cazierul judiciar sau o declaraþie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care  sã-l

facã incompatibil cu funcþia pentru care candideazã;
5. adeverinþã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni

anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãþile sanitare
abilitate;

6. curriculum vitae.
7. adeverinþa care atestã starea de sãnãtate conþine, în clar, numãrul, data, numele emitentului ºi

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãþii.
Documentele vor fi prezentate ºi în original în vederea verificãrii conformitãþii copiilor cu acestea,

îndosariate într-un dosar de carton cu ºinã.
Concursul se va organiza la sediul Primariei Comunei Argetoaia,  cu sediul in localitatea Ar-

getoaia  ºi consta în urmãtoarele etape succesive:
· selecþia dosarelor de înscriere
· proba scrisã
· interviu
Concursul se va desfãºura conform calendarului urmãtor:
· 11 aprilie  2016, ora 14,00: data limitã pentru depunerea dosarelor;
· 15 aprilie  2016, ora 10,00: proba scrisã;
· 15  aprilie 2016, ora 13,00: proba interviu.
Verificarea identitãþii candidaþilor, înainte de începerea probei scrise, se va face numai pe baza bule-

tinului de identitate sau a cãrþii de identitate.
Se pot prezenta la urmãtoarea etapã numai candidaþii declaraþi admisi la etapa precedentã.
Sunt declaraþi admiºi candidaþii care au obþinut minimum 70 de puncte din punctajul maxim de 100

de puncte.
 BIBLIOGRAFIA
1. Legea nr.215/ 2001 r2 – Legea administraþiei publice locale republicatã cu modificãrile ºi com-

pletarile ulterioare;
2. Ordonanþa nr.51/1998 privind îmbunãtãþirea sistemului de finanþare a programelor ºi proiectelor

culturale ;
3. Legea nr.477/ 2004 - Lege privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritãþile ºi

instituþiile publice;
4.  Ordinul nr. 2193 / 2004 -  pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare ºi funcþionare a

aºezãmintelor culturale;
5. Ordonanþa de urgenþã nr.118/ 2006 -  privind înfiinþarea, organizarea ºi desfãºurarea activitãþii

aºezãmintelor culturale cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
6. Ordonanþa de urgenþã nr. 189/ 2008 privind managementul instituþiilor de spectacole sau concer-

te, muzeelor ºi colecþiilor publice, bibliotecilor ºi al aºezãmintelor culturale de drept public;
7.  Legea nr. 442/2001 privind protejarea monumentelor istorice – republicatã;
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
ASOCIAÞIA NAÞIONALÃ A

CADRELOR MILITARE ÎN RE-
ZERVÃ ªI ÎN RETRAGERE  DIN
M.A.I. FILIALA DOLJ „FRAÞII BU-
ZEªTI„ INVITÃ PE TOÞI MEM-
BRII SÃ PARTICIPE LA CONFE-
RINÞA ANUALÃ CE VA AVEA
LOC ÎN ZIUA DE 22.03.2016 ORA
10.00 LA SEDIUL POLIÞIEI JU-
DEÞENE STR, AMARADIA NR.32

ANUNT privind informarea
ºi consultarea publicului în con-
formitate cu ordinul nr. 2701/
30dec.2010 al MDRT asupra pro-
punerilor preliminare din “ELA-
BORARE P.U.Z pentru PARCE-
LARE TEREN S=16.000mp, am-
plasament: strada Dorobanþilor,
nr. 97, beneficiar MIHALACHE
TUDOR CONSTANTIN, proiec-
tant S.C. Giurgiulescu Proiect
S.R.L.. Publicul este rugat sã
transmitã observaþii asupra do-
cumentaþiei expuse/disponibile
la sediul Primãriei Municipiului
Craiova - Serviciul Urbanism:
str. A.I.Cuza, nr. 7, sau pe pagi-
na de internet a Primariei Craio-
va www.primariacraiova.ro - în
perioada 18.03.2016-25.03.2016,
între orele 8.00-16.00. Publicul
este invitat sã participe la co-
mentarea propunerilor supuse
procesului de avizare ºi elabo-
rarea propunerii finale, care in-
clude toate observaþiile ºi se
supune procedurii de transpa-
renþã decizionalã. Rãspunsul la
observaþiile transmise va fi pu-
blicat pe pagina de internet a Pri-
mãriei Craiova ºi va fi prezentat,
timp de 10 zile de la încheierea
perioadei de consultare a publi-
cului, la sediul propriu.

Staþiunea de Cercetare – Dezvolta-
re Agricolã ªimnic - Craiova cu se-
diul în localitatea Craiova, str. ªosea-
ua Bãlceºti nr. 54, judeþul Dolj, tele-
fon / fax: 0251 / 417.534, scoate la con-
curs un post de economist (speciali-
zare buget - finanþe).

Concursul va avea loc la data de
25.03.2016, ora 10.00, iar dosarele de
concurs se vor depune pânã la data
de 23.03.2016, ora 15.00.

Concursul va depinde: a) selecþia
dosarelor de înscriere; b) probã scrisã;
c) interviu.

Cerinþe: studii superioare economi-
ce, cunoºtinþe de operare pe calcula-
tor; carnet de conducere categoria B.

Acte necesare; cerere de înscriere la
concurs, copie act identitate, copie
acte studii, CV.

Bibliografia se va obþine de la sediul
unitãþii.

Relaþii la telefon: 0251 / 417.534.

C.N.T.E.E. “Transelectrica”
S.A., Bucureºti – Sucursala de
Transport Craiova, cu sediul în str.
Brestei nr. 5, scoate la concurs 2
posturi  vacante astfel: - 1  post de
“ºef turã staþie electricã” (duratã
nedeterminatã) la Staþia  400 kV Þîn-
þãreni – Centrul Exploatare Craio-
va. - 1 post de “ºef turã staþie elec-
trica” (duratã nedeterminatã) la Sta-
þia 220 kV Tg. Jiu Nord – Centrul
Exploatare Tg. Jiu. Relaþii suplimen-
tare se pot obþine la numerele de
telefon 0251/307115, 0251/307.117.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.



16 / cuvântul libertãþii vineri, 18 martie 2016publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate
Primãria comunei Ostroveni,judeþul Dolj,organizeazã în data

de 11.04.2016 concurs pentru ocuparea postului de natura con-
tractualã de ºofer pentru microbuz ºcolar, duratã nedeterminatã,
categoria ,,D’’din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Ostroveni.

Condiþii generale:  conform art. 3 al Regulamentului-cadru apro-
bat prin Hotãrârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare

Conditii specifice:-studii medii liceale
- atestat profesional transport persoane
- posesor permis categoria ,,D’’valabil -vechime min. 1 an

        Concursul se va desfãºura astfel:
 - în data de 11APRILIE 2016- proba scrisã;
 - în data de 12 APRILIE 2016- proba de interviu,
 - în data de 12 APRILIE 2016- proba practicã
     Dosarele de concurs se pot depune în termen de 10 zile de

la data publicãrii anunþului în Monitorul oficial Partea a III-a, la
secretariatul Primariei com.Ostroveni.

 Bibliografia ºi datele despre conþinutul dosarului de concurs,
precum ºi alte informaþii se pot obþine la numãrul de telefon:
0251.337.366, secretar comisie de concurs, Caluþoiu Roxana.

În conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principii-
lor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcþiilor
contractuale ºi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat prin Hota-
rârea nr. 286/2011, astfel cum a fost modificat prin Hotarârea de Guvern nr.1027/2014,
Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova  organizeazã concurs la sediul din str. Constan-
tin Lecca, nr. 32, pentru ocuparea unui post vacant, în regim contractual, pe perioadã
nedeterminatã de administrator din cadrul Centrului Turistic pentru Agrement ºi Sport la
Compartimentul Administrativ.

Concursul pentru ocuparea postului vacant va consta în 3 etape succesive, dupã cum
urmeazã:

- selecþia dosarelor de înscriere;
- proba scrisã  - 11.04.2016, ora 10,00;
- interviul – 15.04.2016, ora 10,00.
Potrivit art.3 din acelaºi Regulament-cadru, în vederea participãrii la concurs, candidatul

trebuie sa îndeplineasca urmãtoarele condiþii:
Condiþii generale:
    - are cetãþenia românã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a

statelor apartinând Spaþiului Economic European ºi domiciliul în România;
    -  cunoaþte limba românã, scris þi vorbit;
    -  are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
    -  are capacitate deplinã de exerciþiu;
    - are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe

baza adeverinþei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãþile sanitare abilitate;
    -  îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime sau alte condiþii specifice

potrivit cerinþelor postului scos la concurs;
    -  nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârsirea unei infracþiuni contra umanitãtii,

contra statului ori contra autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã
înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor fapte de corupþie sau a unei infracþiuni sãvârþite cu
intenþie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu excepþia situaþiei în care a
intervenit reabilitarea.

Condiþii specifice :
- studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat;
- vechime în muncã necesarã: cel puþin 10 ani.;
- permis auto categoria B, cu experienþã de cel puþin 5 ani în conducerea autovehiculelor;
- disponibilitate la un program flexibil;
      Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de 01.04.2016, ora 16,00

la sediu Clubului Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova  din str. Constantin Lecca, nr. 32.
      Informaþii suplimentare se pot obþine de la Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Cra-

iova, Compartimentul Resurse Umane, sau la telefon  0251/413827.

OFERTE SERVICIU
Firmã de consultanþã an-
gajeazã tineri absolvenþi
cunoscãtori de Word, Ex-
cel Powerpoint - Telefon:
0744/788.559, cv la e-
mail: idysprojecteu@-
gmail.com.

CERERI SERVICIU
Pensionar serios asigur
pazã locuinþã contra caza-
re indiferent localitatea. Te-
lefon: 0748/313.683.
Ionescu Nicolae doresc
sã fiu angajat la un pa-
tron cu maºina proprie,
marca Espero. Telefon:
0760/084.961.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Bucureºti,
ªoseaua Panduri (vis-a -vis
de Spitalul Clinic Panduri)
Telefon: 0741/072.812.
PARTICULAR, vând gar-
sonierã 2/8, G-uri, 32.000
Euro, negociabil. Telefon:
0741/336.821, ora17.00.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 camere
- parter Nicolae Titulescu,
preþ 200.000 lei. Telefon:
0744/581.777.
Amaradiei 2 camere deco-
mandate etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament 2 camere
decomandate, microcentra-
lã, coloanã apã separat, etaj
4/10 - Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral. Te-
lefon: 0721/290.286.
Vând apartament 3 camere
decomandate Brazdã par-
ter. Telefon: 0762/280.739.

CASE
Vând (schimb) casã locuibilã
comuna Periºor + depen-
dinþe, apã curentã, canaliza-
re la poartã, teren 4300 mp,
livadã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Casã mare boiereascã cu
toate utilitãþile superîmbunã-
tãþitã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Vând casã 2 camere, bucã-
tãrie, hol, toate utilitãþile, 400
mp teren, str. Râului nr. 162.
Telefon: 0760/958.921;
0737/128.396.
Casã bãtrânescã (nelocuibi-
lã) sat Dobromira, 3700 mp.
25000 lei, negociabil Telefon:
0744/648.927; 0741/197.391.

Vând casã comuna Periºor,
cadastru, teren 2000 mp,
fântânã în curte, vie, pomi
fructiferi + Anexe, zonã cen-
tralã. Telefon: 0751/035.819;
0730/366.954.
Vând casã nouã Bordei cu
700 m teren vie, pomi sau
schimb cu apartament + di-
ferenþa. Telefon: 0752/
641.487.
Vând vilã în zona Ford. Preþ
negociabil. Telefon: 0251/
418.864.
Vând casã boiereascã mare
- central, pretabilã clinicã,
pensiune, firmã. Telefon:
0741/219.483.

TERENURI
Vând – sau schimb teren
intravilan 4300 mp la 10 km
de Craiova, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp, 22
Euro/mp. Telefon: 0729/
170.160.
Vând teren Lot 500 mp Cra-
iova - Cartier ªimnicu de
Jos la DJ – cadastru. Tele-
fon: 0744/563.823.
Vând terenuri locuri casã la
ªoseaua Naþionalã Craio-
va- Bechet, localitatea Secui.
Preþ convenabil. Telefon:
0764/214.269.
Vând teren 1000 m Cârcea
10.000 Euro. Telefon: 0752/
641.487.
Vând 5000 m gara Pieleºti,
20.000 Euro ºi parcelat. Te-
lefon. 0752/641.487.
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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.

Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/693.646.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare roºie, fa-
bricaþie 2008, 40.000 km par-
curºi. Telefon: 0744/780.550.

STRÃINE
Vând auto Volkswagen Golf
4 din 2002, înmatriculat în
România, benzinã. Detalii la
telefon: 0768/954.944.
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprietar-
de nouã, super întreþinutã,
toate consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un de-
fect. Telefon: 0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6. Inmatri-
culata RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer Con-
ditionat; 6 airbaguri; - Geamuri
Electrice; Inchidere centraliza-
ta; ABS; Servodirectie; Xenon;
- Interior recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Relatii la te-
lefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând car bãtrânesc, original,
stare foarte bunã, pretabil
terase, grãdini. Telefon:
0729/033.903.

Vând fotolii vechi în stare
bunã, aparat de radio cu Pi-
ckup, timbre ( clasoare).
Telefon: 0729/ 684.222.
Vând covor persan 2200/
1800 bine întreþinut- 80 lei,
cruce marmurã scrisã 1200/
400/100- 80 lei, sãpun de
casã 5 lei kg, televizor color
Grunding cu telecomandã-
70 lei. Telefon: 0770/303.445
Vând radio MPT Sony 4x45w,
USB, telecomandã, în garan-
þie. Telefon: 0723/984.309.
Vând maºinã de gogoºi ine-
luº, chiuvetã inox dublã pen-
tru Restaurant sau Cofetãrie
tãietor mezeluri, plitã fast food,
mese inox. Telefon: 0760/
958.921; 0737/128.396.
Vând TV color D- 102 cm,
cãrucior handicapat, pat
mecanic, schelã construcþii,
sobã cãrãmidã completã,
polizor 2500W. Telefon:
0768/083.789.
Vând 8 jaluzele metalice (4
gri ºi 4 albe). Telefon: 0251/
452.233.
Vând 1 loc de veci Cimitir
Lascãr Catargiu - Craiova.
Telefon: 0728/964.686.
Vând COMBINÃ CP.12 ºi
LADA 1025 (eventual
subansamble). Telefon:
0730/304.591.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.
Vând maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã Singer, casã de
marcat Samsung pentru fir-
me. Telefon: 0727/884.205.

Vând robot (PLANETARIA)
3 funcþii marcã germanã,
hainã de piele de cãprioarã
nouã lungã ºi Mouline  pen-
tru cusut goblen. Telefon:
0752/236.667.
Vând frigider 320 litri, bocanci,
ghete, pantofi militari noi pie-
le negru, piese Dacia noi, cal-
culator instruire copii prin te-
levozor, telefon Eboda sigilat,
piei bovinã ºi oaie vopsite. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând loc de veci Sineasca
douã gropi suprapuse, bocanci
din piele mãrimea 43 îmblã-
niþi. Telefon: 0771/385.734.
Vând douã cuþite de ghiloti-
nã noi-1,15ml preþ 100 lei.
Telefon: 0351/808.490 dupã
ora 16.00.
Vând cauciuc 155x 13 cu
jantã, cârlige jgheaburi aco-
periº,  aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor un-
ghiular (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu  20 litri noi,
reductor oxigen sudurã, al-
ternator 12vV nou, arzãtoa-
re gaz sobã D 600.  Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu 3 roþi
- 60 lei negociabil, cãruþ co-
pil sport - 50 lei. Telefon:
0351/181.202.
Vând cãrucior din lemn cu
roate cu ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Negociabil.
Telefon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de tricotat Fine-
þea, triploc, maºinã de surfi-
lat. Telefon: 0745/589.825.

Vând hotã nouã, mãturã
electricã. Telefon: 0351/
459.314.
Vând cadru metalic inox nou
pentru handicap, masã su-
fragerie 6 persoane, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radiator
cu 3 trepte ALASCA nou.
Telefon: 0770/687.430.
Calorifere fontã – 10 lei ele-
mentul, televizor color Philips
100 lei, bicicletã copii 50 lei, 2
gropi fãcute Romaneºti. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând cãruþ sport copii, ma-
ºinã de spãlat Alba Lux, bar-
cã artizanalã, camerã auto.
Telefon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând convenabil sau scimb
cu un calorifer de fontã folo-
sit un calorifer de tablã 1,20
/ 0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând loc de veci cimitirul Si-
neasca – Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m zona N. Te-
lefon: 0764/271.285.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez duplex P+1 cu 9
camere, cu 1 ha teren Brã-
deºti. Telefon: 0744/530.451.
PARTICULAR, închiriez gar-
sonierã, complet mobilatã, et.
2, 220 Euro negociabil. Tele-
fon: 0741/336.821, ora 17.00.

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

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restaurant 50 locuri
(Piaþa Gãrii). Telefon: 0744/
629.775.

MATRIMONIALE
Domn, 44 - servici, permis
auto, doresc doamnã cu lo-
cuinþã fãrã obligaþii, pentru
cãsãtorie. Telefon: 0764/
816.927.

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

CONDOLEANÞE
Prof. Aristidie Gheorghiu
îºi exprimã regretul la de-
cesul d-nei ing. CODIÞÃ
MARGARETA. Dumnezeu
sã o odihneascã în pace!

Sincere condoleanþe
pentru Auricã Solomon
la decesul mamei sale,
SOLOMON CONSTANÞA,
din partea lui Dan Con-
stantin ºi Drugã Ion.
Dumnezeu s-o odihneas-
cã în pace!

 COMEMORÃRI
Amintim cu mare dure-
re în suflet celor care l-
au cunoscut pe profe-
sorul BUZGURESCU
CONSTANTIN, fost di-
rector la ºcoala din
Gropºani, judeþul Olt,

cã pe data de 18 martie
2016 se împlineºte un an
de la plecarea în lumea
fãrã de dor. ªtim cã eºti
alãturi de noi în momen-
tele grele prin care tre-
cem ºi de acolo de sus
ne zîmbeºti ºi ne ocro-
teºti la fel ca atunci
când erai cu noi. Ne ru-
gãm la Bunul Dumnezeu
sã te odihneascã în lu-
mea aceea mai bunã ºi
mai dreaptã. Marioara
Dunãreanu.
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Bayern Munchen ºi-a trudit calificarea
pentru sferturile de finalã ale Ligii Campio-
nilor, a suferit enorm pentru a învinge pe
Juventus Torino (4-2, d.p.), dupã ce parti-
da tur se încheiase cu o remizã (2-2). Sce-
nariul a fost unul de infarct. Dacã în tur
Bayern a condus lejer cu 2-0, „Juve” reve-
nind cu greu (2-2), de aceastã datã a fost
rândul italienilor sã conducã, meritat, gra-
þie realizãrilor lui Pogba (min. 5) ºi Cuadra-
do (min. 28), aruncând bavarezii în deza-
mãgire ºi ºoc. Dupã ce „glonþul” le-a tre-
cut pe la ureche, cum se spune, pe “Allianz
Arena” (70.000 spectatori), Robert Lewan-
dowski (min. 73) ºi Thomas Muller (min.
90+1) – formidabil servit de Kingsley Co-
man – au dus meciul în prelungiri. Se con-
firma avertizarea lui Pep Guardiola la con-
ferinþa de presã: „Juve rãmâne Juve, în
pofida absenþelor”. Fãrã Arjen Robben, dar
cu Frank Ribery, titular, Bayern Munchen
s-a împotmolit în faþa unei defensive italie-
ne, impenetrabile, atât pe axul central, cât
ºi pe flancuri. ªi doar Alvaro Morata (min.
55, 57 ºi 58), altminteri strãlucitor, a ratat
„încheierea conturilor”, în faþa unei asis-
tenþe înmãrmurite.

În prelungiri, Thiago Alcantara, intrat în
locul lui Frank Ribery, a adus avantaj (min.

Naþionala României susþine,
desearã, primul sãu joc din
cadrul turneului preolimpic,
înfruntând amfitrioana Dane-
marca. Va fi o reeditare a
sfertului de la Campionatul

LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ  - MANªA RETUR

Bayern Munchen, de la agonie la extaz!Bayern Munchen, de la agonie la extaz!Bayern Munchen, de la agonie la extaz!Bayern Munchen, de la agonie la extaz!Bayern Munchen, de la agonie la extaz!
108) echipei sale, iar douã minute mai târ-
ziu Kingsley Coman, intrat în locul lui Xabi
Alonso, a înscris al patrulea gol. Ceea ce
nimeni nu mai spera. „Juve” nu a renunþat
ºi a mai ameninþat reduta bavarezã într-un
final de foc. Nu a obþinut calficarea mult
jinduitã, dar a realizat o partidã plinã, poate
una dintre cele mai bune ale sezonului în
C1. Cât priveºte pe Bayern Munchen, oa-
menii lui Pep Guardiola, cu el în frunte, au
trãit, miercuri searã, de la agonie la extaz.

Bayern: Neuer – Lahm,   Kimmich, Be-
natia (Bernat 46), Alaba – Alonso (Coman
60),   Vidal – Douglas Costa, Muller, Ribery
(Thiago Alcantara 101) – Lewandowski.
Antrenor: Pep Guardiola.

Juventus: Buffon – Lichsteiner, Barzagli,
Bonucci, Evra – Cuadrado (Pereyra 89),
Khedira (Sturaro 68), Pogna, Alex Sandro –
Hernanes, Morata (Mandzukic 72). Antre-
nor: Massimiliano Allegri.

Barca completeazã
tabloul sfert-finalistelor
În ultima optime de finalã, Barcelona –

Arsenal 3-1 (Neymar 18, Suarez 65, Messi
88 / Elneny 51); dupã 2-0 în tur.

Barcelona: Ter Stegen – Dani Alves,

Mascherano, Mathieu, Jordi Alba – Rakitic
(Arda Turan 77), Busquets, Iniesta (Sergi
Roberto 72) – Messi, Suarez, Neymar. An-
trenor: Luis Enrique.

Arsenal: Ospina – Bellerin, Koscielny,
Gabriel, Monreal -   Flamini (Coquelin 45),
Elmeny – Iwobi (Giroud 72), Ozil,   Ale-
xis Sanchez – Welbeck (Giroud 73). An-

trenor: Arsene Wenger.
Tabloul complet al echipelor calificate în

sferturi: VFL Wolgsburg, Real Madrid, Pa-
ris SG, Benfica, Atletico Madrid, Manches-
ter City, Bayern Munchen, Barcelona.

Tragerea la sorþi e programatã astãzi,
de la ora 13:00, în direct la Dolce Sport ºi
Eurosport.

Handbalistele tricolore intrã-n
focurile turneului preolimpic
Danemarca – România, astãzi, ora 20:00, Digi Sport 2

Mondial (gãzduit tot de Dane-
marca) din decembrie, când
fetele noastre câºtigau drama-
tic, dupã prelungiri, 31-30 (27-
27 la finele timpului reulamen-
tar), pentru ca finalmente sã-ºi

adjudece medalia de bronz.
Înaintea acestui turneu,

România a disputat “dubla”
din preliminariile CE 2016 cu
Norvegia, campioana olimpi-
cã, mondialã ºi europeanã în
exerciþiu, pe care a reuºit s-o
învingã la Cluj, scor 25-20,
iar mai apoi sã piardã la
Stavanger, 17-27, într-un
meci, însã, în care selecþione-
rul suedez Tomas Ryde a
menajat sau a oferit puþine
minute pieselor de bazã:

Cristina Neagu, Paula Ungu-
reanu, Valentina Ardean ºi
Eliza Buceschi. Danemarca, în
schimb, n-a obþinut vreun
punct dintr-o încleºatare cu
Rusia, 27-31 (d) ºi 22-24 (a).

România are douã absenþe
majore pentru aceastã acþiune,
este vorba despre Melinda
Geiger ºi Adriana Nechita,
ambele din considerente
medicale.

Din grupa de calificare
pentru Rio mai fac parte

Uruguay ºi Muntenegru,
acestea urmând sã deschidã
ostilitãþiile de la ora 17:45,
într-un meci transmis de
asemenea în direct de cãtre
Digi Sport 2.

Urmãtoarele meciuri ale
României vor fi mâine, cu
Uruguay, ºi duminicã, cu
Muntenegru, de fiecare datã de
la ora 18:45.

La Jocurile Olimpice (5-21
august a.c.) se calificã primele
douã clasate.

Cum întrecerea internã este în
pauzã ca urmare a meciurilor na-
þionalei, SCM Craiova va susþine
astãzi (ora 17:00) ºi mâine (11:00),
în deplasare, douã meciuri test cu
HCM Râmnicu-Vâlcea.

Cele douã ºi-au împãrþit victo-
riile în campionat, fiecare valori-
ficându-ºi avantajul terenului pro-

HANDBAL (F): SCM susþine, în aceste
zile, douã amicale la Vâlcea

priu. În tur a fost 24-22 la Vâl-
cea, dupã care 28-24 în Bãnie.

Jucãtoarele Simonei Gogârlã
ocupã locul 7 în Liga Naþionalã,
cu 32 puncte adunate în 21 de eta-
pe, iar în viitoarele runde vor evo-
lua în compania primelor clasate,
CSM Bucureºti (d) ºi HCM Baia
Mare (a).

Simona Halep (5 WTA) nu-ºi va pu-
tea apãra trofeul la Indian Wells, dupã
ce a pierdut, ieri dimineaþã, cu Serena
Williams (1 WTA) în sferturile de fina-
lã, scor 4-6, 3-6. Scorul general al par-
tidelor directe a devenit astfel 7-1 pen-
tru liderul mondial.

Constãnþeanca a avut câteva sclipiri
în aceastã partida, dar americanca nu
prea i-a oferit ocazia sã-ºi facã jocul,
sã atace. Serena ºi-a impus jocul în
forþã, atât cu serviciul, cât ºi la retur,
încercând ºi reuºind în cea mai mare
parte sã o þinã pe Simona departe de
linia de fund.

În fiecare set, diferenþa a fost fãcu-
tã de un break, Serena impunându-se
la acest capitol cu 4-2. Reprezentanta gazdelor
continuã cursã pentru câºtigarea titlului cu un
meci în compania polonezei Agnieszka Radwan-
ska (3 WTA).

La sfârºitul meciului, Serena a a avut ºi o de-
claraþie de încurajare pentru Simona: “Este o ju-

Indian Wells – sferturi de finalã

Halep, alt rateu în compania liderului mondial

cãtoare foarte periculoasã, are cam tot ce trebu-
ie pentru a deveni cea mai bunã din lume”.

Pentru Halep urmeazã acum turneul de la Miami
(22 martie – 3 aprilie), acolo unde a fãcut semi-
finalã anul trecut, când a cedat cu 2-6, 6-4, 5-7
în faþa aceleiaºi Serena Williams.
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Baschetbaliºtii Craiovei nãdãjduiesc, astãzi,
obþinerea celei de-a treia victorii consecutive în
Top 6, dupã ce în startul acestei faze suferiserã
tot atâtea eºecuri, primul dintre ele venind,
evident, chiar în faþa Clujului, care s-a impus în
Bãnie, la capãtul unui meci pe care l-a controlat
aproape în totalitate, cu 74-61. Se întâmpla la doar
11 zile dupã ce Hargrove ºi compania o învingeau
pe U-BT în penultima etapã a sezonului regulat,
scor 91-81, de asemenea în Polivalenta craioveanã.
Dacã punem pe tapet ºi cele petrecute în turul din
toamnã, SCM U a cedat la scor în precedenta vizitã
fãcutã în urbea transilvanã, 63-81.

Runda trecutã, în faþa propriilor suporteri,
bãieþii lui Dragan Aleksic au învins, entuzias-
mant, pe BC Mureº, 98-91. Tot o izbândã,
“acasã”, a obþinut ºi trupa lui Marcel Þenter,
care a revenit formidabil pe final contra liderului
Oradea, 87-85. Aceeaºi Oradea este urmãtoarea
adversarã a alb-albaºtrilor, pentru ca mai apoi sã
vinã la Craiova ºi Steaua.

A l b - a l b a º t r i i  l u p t ã  l a  p o a l e l e  F e l e a c u l u iA l b - a l b a º t r i i  l u p t ã  l a  p o a l e l e  F e l e a c u l u iA l b - a l b a º t r i i  l u p t ã  l a  p o a l e l e  F e l e a c u l u iA l b - a l b a º t r i i  l u p t ã  l a  p o a l e l e  F e l e a c u l u iA l b - a l b a º t r i i  l u p t ã  l a  p o a l e l e  F e l e a c u l u i
U-BT Cluj – SCM U Craiova, astãzi, ora 18:00, Digi Sport 4

Grupa 1-6
Celelalte partide: CSM CSU Oradea – CSU

Atlassib Sibiu (tot astãzi, 20:00), BC Mureº Tg.
Mureº – Steaua CSM Eximbank (sâmbãtã, 19:30).

1. Oradea 20/7 47
2. Steaua 19/8 46
3. U-BT Cluj 18/9 45
4. BC Mureº 16/11 43
5. CRAIOVA 16/11 43
6. Sibiu 14/13 41

Grupa 7-12
CS Energia Tg. Jiu – BCMU Piteºti, CS Dinamo

Bucureºti – CS Gaz Metan Mediaº (ambele sâmbã-
tã), BC SCM Timiºoara – CS Phoenix Galaþi (luni).

1. Galaþi 13/14 40
2. Dinamo 12/15 39
3. Tg. Jiu 11/16 38
4. Timiºoara 9/18 36
5. Piteºti* 10/17 34
6. Mediaº 4/23 31
* BCMU Piteºti a început campionatul cu o pena-

lizare 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, semifinale ºi
finala), dupã regula “:cel mai bun din 5 partide”.

- În play-off-ul Ligii Naþionale de baschet mascu-
lin, 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 poziþiile din clasamentul grupei 7-12.

- Ultimele douã locuri retrogradeazã.

DIGI SPORT 1
7:30 – FORMULA 1 – Sesiuni antrenamente Marele Premiu al

Australiei / 18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: CSMS Iaºi – FC
Voluntari, Astra – ASA Tg. Mureº / 5:00 – FORMULA 1 – Sesiuni
antrenamente Marele Premiu al Australiei.

DIGI SPORT 2
17:45, 20:00 – HANDBAL (F) – Turneu preolimpic, la Aar-

hus, în Danemarca: Uruguay – Muntenegru, România – Dane-
marca / 21:30 – TENIS (M) – Turneul de la Indian Wells, în
SUA: ziua a 9-a.

DIGI SPORT 3
17:00, 18:00 – MOTO GP – Sesiuni antrenamente Marele Pre-

miu al Qatarului / 21:00 – TENIS (M) – Turneul de la Indian
Wells, în SUA: ziua a 9-a / 21:30 – FOTBAL Franþa – Ligue 1:
Marseille – Rennes.

DIGI SPORT 4
18:00, 20:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: U-BT Cluj –

SCM U Craiova, CSM CSU Oradea – CSU Atlassib Sibiu / 21:45

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
– BASCHET (M) – Euroliga, Top 16: Unicaja Malaga – Steaua
Roºie Belgrad.

DOLCE SPORT 1
7:30 – FORMULA 1 – Sesiuni antrenamente Marele Premiu al

Australiei / 18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: CSMS Iaºi – FC
Voluntari, Astra – ASA Tg. Mureº / 2:30 – BASCHET NBA: Dal-
las Mavericks – Golden State Warriors.

DOLCE SPORT 2
21:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Getafe – Eibar / 4:00 –

TENIS (F) – Turneul de la Indian Wells, în SUA: ziua a 9-a.
* Site-ul Dolce Sport nu a fãcut public ºi programul celorlalte

douã canale, 3 ºi 4.
SPORT.RO
20:00 – BOX – Gala “Noaptea Campionilor – Careul cu Aºi”, la

Bucureºti.
EUROSPORT 1
15:00 – BIATLON (M) – Cupa Mondialã, la Khanty Mansiysk,

în Rusia / 16:30 – SÃRUTURI CU SCHIURILE (DT 225) – CM, la

Planica, în Slovenia / 20:15, 2:00, 4:00 – ATLETISM – Campio-
natul Mondial de salã, la Portland, în SUA: ziua a 2-a.

EUROSPORT 2
13:00 – SCHI ALPIN (echipe) – Cupa Mondialã, la St Moritz, în

Elveþia / 16:00 – CICLISM – Clasica Handzame, în Belgia / 19:00
– FOTBAL Polonia – Ekstraklasa: Korona Kielce – Piast Gliwice /
21:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga: Schalke – Monchen-
gladbach / 1:00 – FOTBAL MLS – SUA/Canada: New York City
FC – Orlando City SC.

TVR 3
17:00 – BADMINTON – Internaþionalele României, la Timiºoara.
PRO TV
23:00 – BOX – Gala “Noaptea Campionilor – Careul cu Aºi”, la

Bucureºti.
LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: Astra – ASA Tg. Mureº.
LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I: CSMS Iaºi – FC Voluntari.

Play-out, etapa a III-a
CSMS Iaºi – FC Voluntari astãzi, ora 18:00
FC Botoºani – Concordia sâmbãtã, ora 18:00
“U” Craiova – ACS Poli duminicã, ora 15:00
CFR Cluj – Petrolul luni, ora 18:00

Clasament
1. CSMS Iaºi 2 1 0 1 2-3 22
2. Craiova 2 1 0 1 3-1 19
3. CFR Cluj 2 1 1 0 4-2 18
4. Botoºani 2 1 1 0 2-1 17
5. ACS Poli 2 0 2 0 2-2 15
6. Concordia 2 1 1 0 1-0 13
7. Voluntari 2 0 1 1 1-4 13
8. Petrolul 2 0 0 2 1-3 4

Play-off, etapa a III-a
Astra – ASA Tg. Mureº astãzi, ora 20:30
Viitorul – Steaua sâmbãtã, ora 23:00
Dinamo – Pandurii duminicã, ora 20:30
Clasament
1. Astra 2 1 0 1 2-2 29
2. Pandurii 2 1 1 0 3-1 28
3. Steaua 2 1 1 0 3-1 26
4. Dinamo 2 0 2 0 1-1 26
5. Viitorul 2 0 1 1 1-3 24
6. ASA 2 0 1 1 0-2 20

ACSO Filiaºi întâlneºte, în aceastã dupã-amiazã,
la Iºalniþa, formaþia timiºeanã Nouva Mama Mia Be-
cicherecu Mic, într-un meci marcat de debutul pe
banca tehnicã a lui Dragoº Bon, care l-a înlocuit pe
Ionel Luþã, demis etapa trecutã, dupã sincopa din
derby-ul judeþean cu CS U II (0-1). De celalatã parte,
tot într-o încleºtare judeþeanã, cei supranumiþi “piz-
zarii” au învins pe CSM Lugoj, cu 2-0.

În meciul din tur, disputat pe stadionul CFR din
Timiºoara, bãnãþenii au avut câºtig de cauzã cu 3-1.

Partida Filiaºi – Becicherecu Mic va fi arbitratã

LIGA A III-A – SERIA 4 – ETAPA A 18-A

Bon debuteazã pe banca Filiaºiului

Astãzi, ora 15:00: ACSO FILIAªI – Nou-
va Mama Mia Becicherecu Mic, Metalurgis-
tul Cugir – ASU Poli Timiºoara, CSM Lugoj
– Mãgura Cisnãdie, Pandurii Tg. Jiu II –
Cetate Deva, Naþional Sebiº – Performanþa
Ighiu.

Mâine, ora 15:00: Minerul Motru – Mil-
lenium Giarmata, FC Hunedoara – CS Ineu.
CS U Craiova II stã.

1. ASU Poli 40 9. Ineu* 19

2. Cugir 35 10. CRAIOVA II 18

3. Ighiu 32 11. Motru 18

4. Sebiº 30 12. Cisnãdie 17

5. Becicherecu 27 13. Deva* 14

6. Hunedoara 24 14. FILIAªI 12

7. Lugoj 23 15. Giarmata 5

8. Pandurii II 19

* - un joc mai puþin, 15 faþã de 16.

de musceleanca Cristina Dorcioman, ajutatã la cele
douã tuºe de cãtre Ovidiu Dorobanþu (Olanu/Vâl-
cea) ºi Cristian Cosmescu (Piteºti). Observatori
vor fi Mihai Hârlab (Braºov) ºi Ion Lupºa (Caran-
sebeº).

CS U II Craiova va sta în aceastã rundã, în timp
ce în Seria 3, ACS Podari (locul 10/13) evolueazã,
mâine, în compania penultimei clasate, la Aninoa-
sa. ªi podãrenii se prezintã cu un antrenor nou, Florin
ªoavã. Fostul jucãtor al Universitãþii ºi al naþionalei
îi succede lui Gheorghe Ciurea.

LIGA I

FOTBAL – CUPA ROMÂNIEI – FAZA JUDEÞEANÃ – ETAPA A 3-A
Rezultate consemnate miercuri
Progresul Cerãt – Progresul Segarcea 2-5
Aktiv Padea – SIC Pan Unirea 3-0
Progresul Mischii – Luceafãrul Craiova 5-4
Inter Secui – ªtiinþa Malu Mare 3-2
Progresul Ciupercenii Vechi – Dunãrea Calafat 1-5
Fulgerul Mârºani – AS Rojiºte 0-1
Avântul Rast – Victoria Pleniþa 5-3
Partida Viitorul Mãceºu de Sus – Metropolitan Iºalniþa nu s-a disputat.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

BASCHET – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 28-ABASCHET – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 28-ABASCHET – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 28-ABASCHET – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 28-ABASCHET – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 28-ABASCHET – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 28-ABASCHET – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 28-ABASCHET – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 28-ABASCHET – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 28-A
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L-am cãutat ieri pe omul care acum
aproape 30 de ani era aclamat de un
„Central” arhiplin ºi aducea ceea ce
avea sã însemne ultima victorie a
ªtiinþei în cupele europene contra
unei echipe dintr-un campionat pu-
ternic. Când am întrebat în Dãbuleni
de Nicolae Ghiþã, fostul atacant al
Universitãþii Craiova ºi al lui Electro,
în primã fazã oamenilor li s-a luminat
faþa de mândrie, cã unul de-al lor a
pus localitatea ºi pe harta fotbalisti-
cã, nu doar pe cea agricolã. Imediat
însã observi o grimasã de tristeþe,
amestecatã cu ruºinea cã Dãbuleniul
n-a ºtiut sã-ºi preþuiascã un fiu care
i-a adus faimã: „E la câmp, munceºte
cu ziua sã-ºi asigure traiul zilnic. Nu
are nici pãmânt ºi nici vreo pensie,
iar autoritãþile au uitat de el”.

Ne-a luat ceva timp sã-l gãsim pe
Nicolae Ghiþã, dupã ce am strãbãtut
cu greu uliþele neasfaltate ale Dãbu-
leniului pentru a ajunge în plin câmp.
L-am gãsit în marginea unui teren pe
care se planta varzã. E într-o geacã
pe care scrie „Sport”, ne întâmpinã
în „pauza de lucru”, chiar înainte sã
ia prânzul.

Îl abordãm: „Sunteþi Nicolae Ghi-
þã, cel care a jucat la Universitatea
Craiova ºi Electro?”

Rãspunde cu glas vioi, deºi evi-
dent încãrcat de melancolie: „Eu sunt,
dar credeam cã m-a uitat de tot lu-
mea. M-au uitat ai mei de aici, ce aº-
teptãri sã mai am de la altcineva?
Deºi, vã spun sincer, cã ultima datã
când am ajuns în Craiova m-a oprit
un om pe Lipscani ºi mi-a zis „Sã trãiþi
domnu’ Ghiþã, dumneavoastrã mi-aþi
luminat dimineþile în Valea Roºie. Mã
duceam la fiecare meci sã vãd fotbal,
ºi avem ce vedea, fiindcã în minutul
10 era 3-0 de obicei pentru Electro”.
A fost ceva imens pentru mine sã aud
acele cuvinte”.

Pe Nicolae Ghiþã, cei care l-au prins
jucând îl descriu ca pe „un atacant
scund, dar puternic, tare pe picioare,
care bãga capul între umeri ºi dema-
ra pe extremã, finalizând acþiunile cu
centrare de gol sau cu gol”. Ajuns la
54 de ani, fostul fotbalist îºi aminteº-
te începuturile carierei: „Am fost un
produs al clubului din Valea Roºie.
M-au luat direct de pe maidan. I-am
avut antrenori pe Nicolae Stanciu ºi
Titi Deliu. Am jucat aproape 10 ani la
Divizia C ºi B. Jucam extremã stânga,
iar jucãtorii care mi-au fost modele
au fost: Zoli Criºan, Miticã Marcu ºi
Marcel Rãducanu. Am fost golghe-
ter în 1986 în seria a doua ºi Titi Oþet
m-a adus la Universitatea, unde am
jucat doi ani. La debutul pentru Cra-
iova am marcat douã goluri, cu Uni-
versitatea Cluj”.

A marcat douã goluri ºi a scos
un penalty cu Chaves

În ediþia 1987-1988 a Cupei UEFA,
Universitatea Craiova era eliminatã
încã din turul inaugural de echipa
portughezã Desportivo Chaves. Chiar
dacã din Craiova Maxima mai rãmãse-
serã doar Lung, Negrilã, Irimescu ºi
Geolgãu, alãturi de antrenorul Oþet, ie-
ºirea prematurã din competiþie a ªtiin-
þei a fost la acea vreme o mare suprizã.
Un jucãtor s-a remarcat în mod deso-
sebit în acea dublã manºã cu lusitanii:
Nicolae Ghiþã. I se spunea „Bulgarul”,
fusese adus de la Electroputere ºi se
afla la debutul în cupele europene, la
fel ca alþi 3 alb-albaºtri: Gigi Ciurea,

Nicolae Ghiþã, atacantul care a adus ultima victorie a ªtiinþei în
cupele europene contra unei echipe dintr-un campionat puternic,

munceºte cu ziua pentru a-ºi asigura traiul

16 septembrie 1987, Cupa UEFA,
turul I, manºa întâi

Universitatea Craiova - Desporti-
vo Chaves 3-2

Au marcat: Ciurea 63 – pen., Van-
cea 65, Ghiþã 85 / Gilberto Gomes 19,
Vermehlinho 52.

Craiova, stadion: „Central”, spec-
tatori: 40.000.

Universitatea Craiova: Criºan –
Negrilã, Sãndoi, Gicã Popescu, Weis-
senbacher, Mãnãilã, Ciurea, Badea,
Irimescu (40 Ghiþã), ªt. Stoica (63
Geolgãu), Vancea. Antrenor: Con-
stantin Oþet.

Desportivo Chaves: Padrao – Jor-
ginho, Garrido, Cerqueira, Rogerio
Pimenta (70 Vicente), Slavkov, Zdrav-
kov, Vermehlinho, Luis Saura (46 Ser-
ra), Gilberto Gomes, Diamantino. An-
trenor: Raul Aguas.

Arbitru: Yusuf Namoglu (Turcia).

30 septembrie 1987, Cupa UEFA,
turul I, manºa a doua

Desportivo Chaves – Universita-
tea Craiova 2-1

Au marcat: Slavkov 5, Vermehlin-
ho 62 / Ghiþã 83.

Chaves, Stadion: „Municipal”,
spectatori: 16.000.

Chaves: Padrao – Jorginho, Garri-
do, Cerqueira, Slavkov (63 Julio Ser-
gio), Zdravkov (84 Vicente), Verme-
hlinho, Serra, Gilberto Gomes, Dia-
mantino, David. Antrenor: Raul
Aguas.

Universitatea Craiova: Lung –
Negrilã, Sãndoi, Gicã Popescu, Mã-
nãilã, Adrian Popescu, Rada, Ciurea
(46 Ghiþã), Badea, Geolgãu (68 Irimes-
cu), Vancea. Antrenor: Constantin
Oþet.

Arbitru: Oliver Donnely (Irlanda
de Nord).

A fost unica
participare
europeanã
a lui Chaves

Singura participare în cupele
europene din istoria clubului
Desportivo de Chaves a fost una
scurtã, fiindcã în turul secund al
Cupei UEFA, Chaves avea sã fie
eliminatã de Honved Budapesta,
cu un 5-2 la general. De-a lungul
timpului, pentru Chaves au
evoluat ºi jucãtori români:
mijlocaºii Marcel Sabou, fost la
Dinamo, ºi Lucian Marinescu,
ex-Rapid. În sezonul actual,
Chaves se aflã pe locul secund în
liga a doua portughezã, fiind
favoritã la promovare, întrucât
liderul este „satelitul” lui FC
Porto, care, evident, nu are drept
de promovare.

Fane Stoica ºi Viorel Vancea.
În tur, portughezii uluiau un „Cen-

tral” arhiplin, având 2-0 dupã o orã de
joc. În ultima jumãtate de orã, alb-al-
baºtrii au avut însã o revenire fantas-
ticã, golul victoriei fiind de marcat de
rezerva Ghiþã, care îl înlocuise în fina-
lul primei pãrþi pe Mircea Irimescu,
care se  accidentase. „Bulgarul” a adus
astfel ultima victorie a ªtiinþei contra
unei echipe dintr-un campionat pu-
ternic al Europei, de la care au trecut
aproape 3 decenii. Tot Ghiþã obþinuse
penalty-ul transformat de Ciurea, de
la care a plecat revenirea.

Acelaºi Ghiþã avea sã fie unicul
marcator al Craiovei ºi în meciul retur,
golul sãu venind pe final, când gaz-
dele aveau deja 2-0. În plin câmp, cu
privirea nostalgicã, „Bulgarul” reme-
moreazã acele momente, iar pe par-
curs glasul îi tremurã de emoþie: „Go-
lurile cu Chaves nu le uit niciodatã,
sunt averea mea ºi nu mi le ia nimeni.
La primul, pe Central, „Piticul” (Ciu-
rea, n.r.) mi-a dat pasã, eram cu spate-
le la poartã. L-am fentat pe Garrido ºi
am tras. Am vãzut doar cã am lovit
bara, fiindcã m-am prãbuºit de la co-
tul primit în gât. Am realizat cã am dat
gol dupã reacþia publicului ºi când a
venit Adrian Popescu sã mã ridice. În
Portugalia mi-a centrat Bãdiþã (Pavel

Badea, n.r.) la un corner ºi am marcat
cu capul, deºi eram scund, aºa cum
mã vedeþi. Nici acolo nu am realizat
imediat cã marcasem. Mi-a strigat
Negoro: „Hai bã, sus, cã e gol!” N-am
mai avut timp sã marcãm încã o datã.-
..mare pãcat cã ne-au eliminat, n-au
fost mai buni ca noi, dar am luat niºte
goluri stupide”.

„Atmosfera de pe Central
era incredibilã, luptam

pentru suporteri”
Cele douã sezoane petrecute la

Universitatea Craiova sunt perlele
din CV-ul „Bulgarului”, de care po-
vesteºte cu mândrie: „Cu Gigi Ciurea
m-am înþeles cel mai bine la Univer-
sitatea. Un caracter deosebit este
Emil Sãndoi, iar Gicã Popescu ºi Adri-
an Popescu m-au impresionat ca fot-
baliºti, ca de altfel ºi cei care rãmãse-
serã din Craiova Maxima. Când m-
am transferat la ªtiinþa, mi s-a dat
apartamentul în care locuise Ilie Ba-
laci, dupã ce el a plecat la Dinamo.
Balaci a fost o somitate, a fost cel

mai bun jucãtor pe care l-am vãzut ºi
am avut plãcerea sã joc împotriva lui
în meciurile Universitatea – Electro
ºi Universitatea – Dinamo”.

Ghiþã îºi aminteºte cã pe vremea
sa fotbaliºtii erau mai puþin motivaþi
financiar, dar impulsul fanilor era fan-
tastic: „Atmosfera de pe Central era
incredibilã, ºi acum mi se ridicã pãrul
pe mâini când mã gândesc. Când ie-
ºeai de pe tunel ºi auzeai „ªtiinþa,
ªtiinþa” te simþeai invincibil. Îmi aduc
aminte de meciul cu Dinamo, termi-
nat 1-1. Lucescu le spunea lui Sa-
bãu, Rednic ºi ceilalþi: „Dacã ne bat
oltenii, vã mãnânc!” Noi luptam pen-
tru public, banii nu erau deloc mulþi
ºi nici importanþi. Totuºi, câtodatã
aveam prime destul de consistente,
aºa cum a fost la un meci cu Victoria
Bucureºti, în deplasare. Conduceam
cu 1-0 ºi Miticã Dragomir, care era
preºedinte la echipa Securitãþii, a fã-
cut scandal la pauzã la vestiare, iar
arbitrul ne-a tocat în repriza a doua,
nu ne-a lãsat sã trecem de centrul
terenului. Negoro ne mobiliza sã re-
zistãm: „N-au voie sã ne dea gol!”.
Þin minte cã ei dãdeau mingea afarã
ºi tot ei bãteau aut, iar de coate în
figurã ºi alte lovituri nu mai vorbesc,
toate trecute cu vederea. I-am bãtut
cu 1-0, am ieºit mândri de pe teren”.

O accidentare l-a scos din circuit
pe Ghiþã: „Pot sã spun cã am plecat
în principal din cauza concurenþei
care era atunci la Universitatea, dar
ºi din cauza unei accidentãri într-un

meci cu Rapid, am avut fracturã de
peroneu. Pânã când mi-am revenit,
pierdusem locul în echipã. Când a ve-
nit Sorin Cârþu nu mi-a mai dat ºanse.
L-am apreciat ca fotbalist, dar ca om
a lãsat de dorit, mã aºteptam sã aibã
mai mare grijã de jucãtorii sãi”.

Îºi doreºte sã vinã la un meci
pe noul stadion

Nicolae Ghiþã regretã dispariþia echi-
pa sale de suflet, Electroputere, dar se
bucurã cã mãcar Universitatea a fost
resuscitatã. De asemenea, îºi doreºte
sã vadã la lucru echipa  pe noul „Ion
Oblemenco”. „Îmi pare rãu cã s-a des-
fiinþat Electro, a fost un brand al Craio-
vei. Am trecut prin Valea Roºie ºi m-a
nãpãdit nostalgia, mi-am adus aminte
de meciurile care se jucau acolo. Dar
ce sã mai zic, dispãruse ea, Universita-
tea Craiova, acum câþiva ani, dar Elec-
tro, care era echipa unei fabrici, a unui
cartier? Mã uit ºi acum la meciurile
ªtiinþei. Nu avem echipã rea, dar tre-
buie ca jucãtorii sã aibã mai mare grijã
de tricoul pe care-l poartã. Trebuie sã
le tremure carnea pe ei, sã zbârnãie,

aºa cum fãceam noi. ªi pe
vremea noastrã erau jucã-
tori de prin alte pãrþi, Van-
cea, Weissenbacher, dar
se adaptau imediat, de-
veneau olteni. Din actua-
la echipã îmi place puº-
tiul ãsta, Ivan, e fotba-
list, trebuie sã rãmânã
serios ºi va ajunge mare.
Vãtãjelu ºi Mateiu sunt
de asemenea fotbaliºti
buni. Mi-aº dori sã vãd
un meci pe noul stadion,
am auzit cã va fi gata
chiar anul acesta”.

Nicolar Ghiþã n-a re-
gretat niciodatã cã s-a
apucat de fotbal: „Nu re-
gret nimic, mie fotbalul
mi-a oferit cele mai frumoase momen-
te. Pãcat cã nu m-am nãscut mai târ-
ziu...Am vrut sã-mi îndrept copiii cã-
tre fotbal, dar am vãzut cã acum se-
lecþia se face pe pile, nu pe valoare,
aºa cã l-am sfãtuit sã se concentreze
pe carte”.

În Dãbuleni, fotbalul are soarta
lui Ghiþã: e neglijat

Întrebat dacã mai are vreo implica-
re în fotbal, cel puþin la Dãbuleni, Ni-
colar Ghiþã dã din umeri, de parcã ar fi
vorba de un subiect tabu. Fotbalistul
aplaudat de 40.000 de oameni este
ignorat de cei care se ocupã de desti-
nele Dãbuleniului. „Nu v-am spus cã
m-a uitat lumea...Primarul nu mã bagã
în seamã. Nu am nicio pensie, nimic.
Am jucat când era fotbalul amator, nu
aveai ce sã aduni atunci. E pãcat cã
nu prea îºi mai aduce aminte nimeni
de foºtii jucãtori, ºi nu mã refer nea-
pãrat la mine. Asta este...Sper sã se
schimbe ceva ºi în Dãbuleni, o datã
cu noile alegeri, sã se preocupe edilii
ºi de fotbal ºi de sport în general. Cei
de acum îºi vãd doar de interesele lor.
Este pãcat cã oraºul nostru nu are
mãcar o echipã de Divizia C, fiindcã
lumea iubeºte fotbalul”.

În 1980, Unirea Tricolor Dãbuleni
dãdea baraj pentru intrarea în Divi-
zia C, iar în anii 70 a avut o generaþie
de juniori care a surclasat echipele
din Craiova ºi a ajuns la turneul final
pe þarã. Acum, formaþia localã este la
mijlocul clasamentului în ultima ligã
judeþeanã.

„Au marcat: Ghiþã ºi Biþã”
Când aude cã materialul despre el

apare cu ocazia numãrului 8.000 al
Cuvântului Libertãþii, fosta extremã
îºi aminteºte cã pe vremuri fotbalul
era mult mai puþin mediatizat, deºi
stadioanele erau pline: „Felicit ºi eu
Cuvântului Libertãþii pentru cele
8.000 de numere! Îmi amintesc croni-
cile din „Înainte”, era amuzant sã vezi
în casetele de meci: au marcat Ghiþã
ºi Biþã. Nu se scria aºa mult despre
fotbal ca acum. Pe Mircea Canþãr toa-
tã lumea îl aprecia cã avea curajul sã
spunã lucrurilor pe nume, deºi nu
erau vremuri în care sã-þi permiþi sã
spui ce gândeºti. Am pãstrat un in-
terviu fãcut de nea Mircea înaintea
unui meci din Cupa României dintre
Universitatea ºi Electro, cu mine ºi
cu Emil Sãndoi, cãpitanii celor douã
echipe. Am fost mai emoþionat ca în
faþa porþilor adverse. Erau derby-uri
frumoase, erau orgolii între noi pe
teren, dar dupã meciuri ne întâlneam
la o bere la Minerva ºi eram ca fraþii”.

La 54 de ani, Nicolae Ghiþã nu pre-
tinde vreun statut de vedetã localã, doar
îºi doreºte sã mai aibã ºansa de a des-
coperi un alt fotbalist în Dãbuleni care
sã joace în cupele europene cu ªtiinþa.
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