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- Suntem bogaþi, Popescule,
bogaþi în prlamentari.

eveniment / 4

actualitate / 5

La Centrul Multifuncþio-
nal din Craiova a avut loc,
ieri, deschiderea oficialã a
primei ediþii a Târgului de
Turism din Craiova. Alãturi
de reprezentanþi ai adminis-
traþiei publice locale ºi
judeþene ºi de organizatorul
Valentina Pandia s-a aflat ºi
poetul Mircea Dinescu, care
a vorbit publicului despre
turismul cultural ºi despre
cât este de important sã
exploatãm Dunãrea ºi
turismul pe Dunãre, aºa
cum o fac, de exemplu,
austriecii. La eveniment
sunt prezente ºase agenþii
de turism, hoteluri ºi
restaurante, companii
aeriene, asociaþii de turism,
sisteme de rezervãri, centre
de evenimente, companii de
asigurãri, teatre ºi muzee,
companii de recrutare în
industria turismului. De
asemenea, participã repre-
zentanþi din Bulgaria,
Serbia, de la Zaicear ºi
Spania. Programul de
vizitare este în intervalul
orar 10.00 – 18.00. Dumini-
cã seara se vor trage
concluziile ºi se va discuta
despre cea de-a II-a ediþie,
în speranþa cã prima va fi
un succes.
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Dacã aº fi...Dacã aº fi...Dacã aº fi...Dacã aº fi...Dacã aº fi...
Claude Lelouch!Claude Lelouch!Claude Lelouch!Claude Lelouch!Claude Lelouch!

Nu ºtiu dacã vã reamintiþi, fi-
indcã este “demodat” la ora de faþã
sau, poftim, vetust, dar Claude
Lelouch rãmâne un regizor, sce-
narist, producãtor francez – se
spune cã a fost ºi actor – în vâr-
stã acum, care a fãcut multe filme
de calitate, cu bunã criticã ºi între
ele “A trãi pentru a trãi” (1967),
“Alt bãrbat, o altã ºansã” (1970),
“Un bãrbat ºi o femeie” (1986),
cu Jean Louis Trintignant ºi Anouk
Aimee – “Palme d’Or” la Festi-
valul de la Cannes – º.a.m.d. A
fãcut filme dupã Turul Franþei,
Jocurile Olimpice de iarnã de la
Grenoble (1968) ºi Jocurile Olim-
pice de varã de la Munchen
(1972).
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„Rolul presei locale în viaþa co-
munitãþii craiovene” a fost punc-
tul de plecare pentru o discuþie li-
berã ºi deosebit de incitantã despre
jurnalism, în general, ºi jurnalis-
mul din Craiova, îndeosebi. Dupã
mult timp la aceeaºi masã, s-au
regãsit reprezentanþi ai presei scri-
se, tv ºi presei online, care au vor-
bit deschis despre problemele pe
care le întâmpinã media de azi –
urgenþa fiind o luptã nemeritatã ºi
inadecvatã pentru supravieþuire,
din punct de vedere financiar – dar
ºi despre calitãþile pe care ºi le pãs-
treazã, totuºi, media localã.
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Directorul general al Tarom
a fost suspendat din funcþie
Administratorii Tarom au decis, ieri, sã-

l suspende din funcþie, de la 22 martie, pe
directorul general al companiei, Edouard
Heinzmann, ca urmare a unor deficienþe
de management, a anunþat ministrul de
resort, Dan Costescu. “Managerul tre-
buia sã asigure resursele financiare ºi de
personal pentru îndeplinirea misiunii com-
paniei. Termenul pe care l-a dat autorita-
tea aeronauticã este 22, din 22 nu va mai
putea sã îndeplineascã. Este primul punct
pe care l-am primit de la CA Tarom. (...)
Lipsa de responsabilitate ºi deficienþele
de management nu mi se par în regulã.
Sunt lucruri privind nerealizarea bugetu-
lui de venituri ºi cheltuieli, în loc sã aibã 8
milioane pierderi, au avut 41 de milioane.
Asta în condiþiile în care anul trecut pre-
þul cherosenului a scãzut spectaculos.
Daca nu era nici acest avantaj, aveam
un dezastru”, a afirmat Costescu. El a
adãugat cã ºi corpul de control a sesizat
diverse deficienþe la Tarom. “1.500 de
zile în care personalul a fost în concediu
medical, este o indisciplinã. Am cerut
lãmuriri cu privire la paºii urmãtori. Lu-
nea viitoare, în 3 zile, se reuneºte CA ºi
se ia o decizie finalã privind viitorul com-
paniei, deciziile trebuie luate rapid”, a
spus Costescu.

Vremea se va rãci faþã
de intervalul precedent
Vremea se va rãci faþã de intervalul pre-

cedent în majoritatea zonelor, dar în spe-
cial în jumãtatea de nord-est a þãrii, unde
valorile termice se vor situa sub cele nor-
male ale datei, informeazã ANM. În þarã,
cerul va fi temporar noros. Se vor semna-
la precipitaþii în general slabe, sub formã
de ninsoare în zona montanã ºi mixte, lo-
cal în nord, est ºi centru, iar seara ºi noap-
tea, izolat în partea de sud-est a teritoriu-
lui. În rest vor fi posibile doar cu totul
izolat precipitaþii neînsemnate cantitativ.
Vântul va avea intensificãri la munte, dar
temporar ºi în celelalte regiuni, cu viteze
mai mari în Moldova, Dobrogea, Munte-
nia ºi vestul Olteniei, unde vor fi rafale de
55...60 km/h. Temperaturile maxime se vor
încadra între 2 grade în nordul Moldovei
ºi 14...15 grade în Oltenia ºi sud-vestul
Munteniei, iar cele minime între -7 ºi 2
grade, mai scãzute în estul Transilvaniei.
Noaptea, se va produce brumã pe supra-
feþe extinse. Duminicã, Vremea va fi apro-
piatã de regimul termic normal pentru
aceastã datã în cea mai mare parte a þãrii.

Traian Bãsescu ºi Maria Bãsescu
au solicitat cetãþenia Republicii Mol-
dova pe data de 8 martie, a declarat,
ieri, pentru MEDIAFAX, Ana Samson,
consultant principal pentru relaþii pu-
blice al Preºedinþiei Republicii Moldo-
va, precizând cã cererile sunt în curs
de avizare. “A fost depusã (cererea
pentru obþinerea cetãþeniei – n.r.), pe
data de 8 martie, de cãtre domnul ºi
doamna Bãsescu. Cererea este în pro-
ces de avizare la mai multe instituþii ale
statului, iar dupã ce instituþiile vor da
avizul urmeazã ca preºedintele Repu-
blicii Moldova sã ia decizia de acorda-
re”, a declarat, pentru MEDIAFAX,
Ana Samson, consultant principal
pentru relaþii publice al Preºedinþiei
Republicii Moldova.

Ana Samson a afirmat cã termenul
legal pentru avizarea cererilor de cetã-
þenie este de un an de zile, însã, dacã
avizele vor fi primite mai devreme termenul va fi
mai scurt. “În termen legal este vorba despre un
termen de un an de zile, dar sigur cã în momentul în
care instituþiile vor aviza mai rapid aceastã cerere,
preºedintele va lua cererea mai devreme”, a spus
Ana Samson.

Potrivit unor surse, experienþa anterioarã a in-
stituþiilor de la Chiºinãu aratã cã cererile ar putea fi

Guvernul se alãturã instituþiilor
publice ºi organizaþiilor din întrea-
ga lume care marcheazã “Ora Pãmân-
tului” ºi va stinge lumina timp de o
orã în Palatul Victoria sâmbãtã, 19
martie, între 20.30 ºi 21.30, ilumina-
tul urmând sã fie oprit ºi la Palatul
Parlamentului. Potrivit unui comu-
nicat de presã al Guvernului, aces-
tui demers al Executivului i se alãtu-
rã ministere ºi alte instituþii guver-
namentale. “Guvernul doreºte sã
întãreascã astfel mesajul de impli-
care în gestionarea problemelor de
mediu, pe care l-a transmis încã de
la începutul mandatului prin priori-

Procurorul-ºef al DIICOT, Daniel
Horodniceanu, a declarat joi seara,
în cadrul unei emisiuni a postului de
televiziune Digi 24, cã sunt 40 de
dosare de terorism ºi cã în cazul mi-
norului din Craiova “este presupus
ºi acum cã este radicalizat”. “Cel cu
persoane de la Târgul Secuiesc ºi cel
din Craiova este presupus ºi acum
cã este radicalizat. Aceste cazuri sunt
în lucru, s-au fãcut progrese ºi cred
cã vor merge cãtre instanþã” a decla-
rat Horodniceanu.

Totodatã acesta a mai spus referi-
tor la decizia Curþii Constituþionale a
României cã “ DIICOT lucra pânã
marþi cu SRI ºi cu Direcþia de Opera-

Fostul premier Victor Ponta a
ajuns, ieri, la Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie, unde a avut loc un nou
termen din dosarul Turceni-Rovi-
nari. “Nu recunosc faptele ºi vreau
sã dau o declaraþie”, a declarat Vic-
tor Ponta întrebat fiind de magis-
traþi dacã doreºte sã apeleze la pro-
cedura simplificatã prin care sã re-
cunoascã faptele de care este acu-
zat. Aceeaºi atitudine au avut-o ºi
celelalte persoane cercetate în do-
sar. Avocaþii din dosar au cerut ju-
decãtorilor readministarea probelor
din dosar ºi reaudierea tuturor mar-
torilor. Instanþa supremã le-a pus în
vedere avocaþilor ºi procurorului de
ºedinþã ca pânã la urmãtorul termen
sã formuleze cereri de probe noi.

De asemenea, judecãtorii au pus
în vedere reprezentanþilor Complexu-
lui Energetic Oltenia, care este parte
civilã în cauzã, sã precizeze defalcat
pretenþiile civile pentru fiecare con-
tract ºi act adiþional din dosar. Urmã-
torul termen a fost stabilit pentru data
de 5 aprilie, ºedinþa la care va fi au-
diat Laurenþiu Ciurel, fost director al
Complexului Energetic Oltenia.

Dupã ºedinþa, Victor Ponta a re-
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avizate chiar ºi într-un termen de trei sau patru luni
de zile. Fostul preºedinte Traian Bãsescu a cerut,
recent, cetãþenia Republici Moldova, având în
vedere faptul cã actualul guvern de la Chiºinãu
este unul stabil, au declarat, pentru MEDIAFAX,
surse apropiate fostului preºedinte.

Potrivit surselor citate, un aspect care va cân-
tãri greu în obþinerea cetãþeniei Republicii Moldo-

va de cãtre Traian Bãsescu îl constitu-
ie faptul cã în timpul mandatelor sale
peste jumãtate de milion de moldoveni
au dobândit cetãþenie românã. Fostul
preºedinte nu a putut fi contactat pen-
tru a comenta informaþiile.

Traian Bãsescu anunþase încã din
2013 cã doreºte sã depunã cerere pen-
tru cetãþenia moldoveanã, dupã ce-ºi
va încheia ºi cel de-al doilea mandat
de preºedinte. De altfel, prima vizitã
pe care fãcut-o, în aprilie 2015, a fost la
Chiºinãu. Cu acel prilej, fostul ºef de
stat a spus cã renunþã, pentru moment,
la ideea de a solicitã acordarea cetãþe-
niei moldovene, invocând faptul cã
situaþia politicã din aceastã þarã nu este
“propice” pentru un astfel de demers.

“Anterior am declarat cã, în prima
vizitã efectuatã la Chiºinãu, în calitate
de fost preºedinte, voi solicita sã pri-
mesc cetãþenia moldoveneascã. Nu am

fãcut-o fiindcã situaþia politicã din Moldova nu
este propice pentru aºa ceva. Voi veni ulterior cu
solicitarea de a deveni cetãþean al Republicii Mol-
dova”, a declarat fostul preºedinte Traian Bãses-
cu, în aprilie 2015.

Tot atunci, Bãsescu s-a întâlnit cu preºedintele
Republicii Moldova, Nicolae Timofti, care i-a trans-
mis cã nu va fi o problemã acordarea cetãþeniei.

Victor Ponta, în faþa judecãtorilor: Nu recunosc
faptele ºi vreau sã dau o declaraþie

fuzat, ca ºi la sosire sã rãspundã la
întrebãrile jurnaliºtilor, precizând
“Poate într-o viaþã anterioarã v-aº fi
dat declaraþii”. La intrarea în sediul
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie
(ÎCCJ) fostul premier a fost apos-
trofat, câteva persoane strigând
“Plagiatorul”.

Fostul premier Victor Ponta este
judecat, în dosarul Turceni Rovinari,
pentru fals în înscrisuri sub semnã-
turã privatã, complicitate la evaziu-
ne fiscalã ºi spãlarea banilor, fapte
pe care le-ar fi comis în calitate de
avocat.

Tot la sediul ÎCCJ, a ajuns ieri ºi
fostul ministru al Transporturilor,
Dan ªova, acuzat în acelaºi dosar
de complicitate la abuz în serviciu,
fals în înscrisuri sub semnãturã pri-
vatã, evaziune fiscalã în formã con-
tinuatã ºi spãlare de bani.

Potrivit procurorilor DNA, în pe-
rioada octombrie 2007 – decembrie
2008, prin Cabinet Individual de
Avocat “Victor-Viorel Ponta” a ob-
þinut de la SCA “ªova ºi Asociaþii”
suma 181.439,98 de lei, pentru acti-
vitãþi, care însã în realitate nu s-au
efectuat. Victor Ponta este primul

premier post-decembrist trimis în
judecatã în timpul mandatului sãu.

Procurorii i-au trimis în judecatã
ºi pe Laurenþiu-Dan Ciurel, director
general al SC Complexul Energetic
Rovinari SA (CER), acuzat de trei in-
fracþiuni de abuz în serviciu, cu ob-
þinere de foloase necuvenite pentru
altul, din care una în formã conti-
nuatã, Dumitru Cristea, la data fap-

telor director general al Complexu-
lui Energetic Turceni (CET), acuzat
de cinci infracþiuni de abuz în servi-
ciu, cu obþinere de foloase necuve-
nite pentru altul, din care una în for-
mã continuatã, ºi Laurenþiu-Octa-
vian Graure, la data faptelor direc-
tor economic al CET, acuzat de abuz
în serviciu cu obþinere de foloase
necuvenite pentru altul.

Horodniceanu:
Avem 40 de dosare de terorism

þiuni Speciale de la Inspectoratul
General al Poliþiei Române(IGPR), de
marþi lucrãm doar cu Direcþia de Ope-
raþiuni Speciale”. “E o sincopã, câte-
va zile vom lucra intârziat. sperãm ca
în 10 zile sã intrãm intr-un flux nor-
mal. E important ca DIICOT sã aibã
variantele unui propriu serviciu teh-
nic, DNA are mai mulþi poliþiºti dedi-
caþi acum serviciului tehnic. Este im-
portant, iar acestea sunt scrise în pro-
iectul de lege pe care DIICOT l-a îna-
intat Ministerului Justiþiei. Sunt si-
gur cã Ministerul Justiþiei a realizat
urgenþa intrãrii în vigoare a acestui
proiect de lege” a mai spus Horodni-
ceanu.

Guvernul stinge lumina
la Palatul Victoria

tãþile strategice ºi planurile de mã-
suri sectoriale pe care ºi le-a propus
pentru promovarea tehnologiilor
prietenoase cu mediul ºi încurajarea
programelor de eficienþã energeticã”,
precizeazã sursa citatã.

ªi Camera Deputaþilor a anunþat
cã iluminatul interior ºi exterior de la
Palatul Parlamentului va fi întrerupt
sâmbãtã, 19 martie, între orele 20.30
– 21.30. Camera Deputaþilor precizea-
zã cã este, ºi în acest an, partener al
evenimentului „Earth Hour – Ora Pã-
mântului în România”, derulat împre-
unã cu Organizaþia Internaþionalã
„World Wide Fund for Nature”.
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Dacã aº fi... Claude Lelouch!Dacã aº fi... Claude Lelouch!Dacã aº fi... Claude Lelouch!Dacã aº fi... Claude Lelouch!Dacã aº fi... Claude Lelouch!
MIRCEA CANÞÃR

Nu ºtiu dacã vã reamintiþi,
fiindcã este “demodat” la ora
de faþã sau, poftim, vetust,
dar Claude Lelouch rãmâne
un regizor, scenarist, produ-
cãtor francez – se spune cã a
fost ºi actor – în vârstã acum,
care a fãcut multe filme de
calitate, cu bunã criticã ºi în-
tre ele “A trãi pentru a trãi”
(1967), “Alt bãrbat, o altã
ºansã” (1970), “Un bãrbat ºi
o femeie” (1986), cu Jean
Louis Trintignant ºi Anouk
Aimee – “Palme d’Or” la Fes-
tivalul de la Cannes – º.a.m.d.
A fãcut filme dupã Turul Fran-
þei, Jocurile Olimpice de iar-
nã de la Grenoble (1968) ºi
Jocurile Olimpice de varã de
la Munchen (1972). În com-

pania aparatului de filmat, se
dovedea genial, interesat de
detaliu, mutând inspirat, ca ni-
meni altul, linia de demarca-
þie între realitate ºi ficþiune.
Nu sunt de bunã seamã Clau-
de Lelouch, pe care l-am evo-
cat, nu am harul lui, fiindcã aº
face un film, poate înduioºã-
tor, pânã la lacrimile acelea
curate, despre – sã nu zâm-
biþi! – un bãrbat, Nicolae Ghi-
þã, zis “Bulgaru’”, acum în
vârstã de 54 de ani, din Dã-
buleni, despre care a scris
colegul nostru Cosmin Stai-
cu, în numãrul de ieri al coti-
dianului “Cuvântul Libertã-
þii”. Aflasem povestea lui.
Descumpãnitoare. Un fost fot-
balist al Craiovei, care ridica,

în tinereþea lui, în picioare,
asistenþa din “Valea Roºie”,
pe când era la “Electro”, ºi
apoi cea de pe “Central”,
când a ajuns la Universitatea,
cã doar la aceste douã echi-
pe a jucat, impresionând
când o rupea la fugã pe ban-
da stângã, spre a ne aminti,
nu doar prin velocitate, de
Zoli Criºan, “Noni” Cârciu-
mãrescu ºi cam atât. A mar-
cat goluri, a fost ovaþionat de
zeci de mii de suporteri, a
cunoscut, cum s-ar spune,
gloria trecãtoare, dar ºi re-
fluxul inevitabil. La Dãbuleni,
reîntors acasã într-o bunã zi,
Nicolae Ghiþã, zis “Bulga-
ru’”, a simþit cã totul e de-
ºertãciune. Nu era, cel din-

tâi, într-o astfel de ipostazã.
Dar acum vorbim de el.
Demn din cale-afarã, nu s-a
ruºinat nici o clipã sã mun-
ceascã, aºa cum fusese învã-
þat de mic, cu picioarele ºi
capul ca fotbalist, cu braþele
ºi capul ca adult. N-a implo-
rat pe nimeni, nu a revendi-
cat vreo favoare. I-a privit cu
înþelepciune, chiar prea mul-
tã, pe cei care i-au întors spa-
tele, vremelnic, sfidându-l,
necuvenit moraliceºte, con-
vins cã ei greºesc. La Primã-
ria Dãbuleni – statut de oraº
–, cu o puzderie de servicii
publice, ocupate clientelar,
cu ani în urmã, Nicolae Drã-
goi, primarul în mandat, lãsa
impresia unui bãrbat de o anu-

mitã condiþie umanã. Nu sunt
mulþi ani de atunci. Toþi ne
schimbãm, e adevãrat, dar nu
ne schimonosim. “Bulgaru’”
fericea, odatã, lumea Craio-
vei, atât de stresatã, prin
ceea ce arãta pe terenul de
fotbal. Nu triºa, îi era strãin
aºa ceva. Asta se vedea. ªi
într-o zi, cum se întâmplã,
toþi i-au întors spatele. Nu
sunt Claude Lelouch, cum
spuneam, sã fac un film ade-
vãrat, dar la aflarea poveºtii
n-am fost departe de a lãcri-
ma. Fiindcã l-am cunoscut
bine pe cel despre care am
scris aceste rânduri ºi câteo-
datã realizãm cã oceanul de
ingratitudine pare imposibil
de traversat.

Oferte atractiveOferte atractiveOferte atractiveOferte atractiveOferte atractive
la Târgul de Tla Târgul de Tla Târgul de Tla Târgul de Tla Târgul de Turism din Craiovaurism din Craiovaurism din Craiovaurism din Craiovaurism din Craiova

La Centrul Multifuncþional din Craiova a avut loc, ieri, deschiderea oficialã a primei ediþii a Târgu-
lui de Turism din Craiova. Manifestarea reuneºte expozanþi din regiune, dar ºi din strãinãtate. Poten-
þialul turistic al zonei este pus astfel în valoare în cadrul unui eveniment de amploare. Deschiderea
oficialã a avut loc în prezenþa reprezentanþilor administraþiei publice locale ºi judeþene.

Ion Prioteasa, preºedintele CJ Dolj: „În
egalã mãsurã, o componentã importantã a ac-
tivitãþii Consiliului Judeþean Dolj vizeazã de-
mersuri ºi acþiuni pentru protejarea mediului,
unul dintre proiectele care se înscriu în aceastã
direcþie fiind cel de realizare a sistemului de ma-
nagement integrat al deºeurilor. Colegii noºtri
din echipa care asigurã implementarea se vor
afla ºi ei la manifestare, pentru a vorbi despre
importanþa ºi beneficiile iniþiativei, oferind în
acest sens toate informaþiile necesare”.

Prefectul judeþului Dolj, Nicolae Sorin
Rãducan: „Apreciez iniþiativa de a desfãºura
prima ediþie a Târgului de Turism al Olteniei în
Bãnie ºi îi felicit pe organizatori pentru cã au
reuºit sã adune laolaltã firme importante din tu-
rism ºi nu numai. Faptul cã avem un Aeroport
Internaþional aici, la Craiova, este o dovadã a
faptului cã aceastã zonã este într-o continuã dez-
voltare, astfel cã promovarea turismului devine
un aspect tot mai important pentru noi. Sper cã
prezenþa la acest târg va fi numeroasã, iar vizita-
torii vor fi interesaþi de ofertele pe care dumnea-
voastrã le veþi pune la dispoziþie”.

   Valentina Pandia, organizato-
rul Târgului de Turism al Olteniei,
a precizat în deschiderea eveni-
mentului cã expozanþii promovea-
zã turismul cultural, rural sau de
business, turismul de tratament,
turismul medical, destinaþiile exo-
tice, croazierele ºi turismul de
aventurã. Poetul Mircea Dinescu
a vorbit publicului despre turismul
cultural ºi despre cât este de im-
portant sã exploatãm Dunãrea ºi
turismul pe Dunãre, aºa cum o fac,
de exemplu, austriecii.

 Sunt prezente la acest târg ºase
agenþii de turism, hoteluri ºi resta-
urante, companii aeriene, asociaþii
de turism, sisteme de rezervãri,
centre de evenimente, companii de
asigurãri, teatre ºi muzee, compa-
nii de recrutare în industria turis-
mului. Programul de vizitare este
în intervalul orar 10.00 – 18.00.
Duminicã seara se vor trage con-
cluziile ºi se va discuta despre cea
de-a II-a ediþie, în speranþa cã pri-
ma va fi un succes.

 Pe lângã cei patru operatori
din România, sunt prezenþi ºi re-
prezentanþi din Bulgaria, Serbia,
de la Zaicear ºi Spania. Astfel se
oferã posibilitatea promovãrii
ofertelor turistice ºi peste hota-
re. „Acest târg le oferã celor ce
îºi planificã vacanþa pentru 2016
posibilitatea sã descopere noi

destinaþii turistice. Vor putea ast-
fel alege din multitudinea de pa-
chete de vacanþã, profitând de
reducerile masive oferite de
agenþiile de turism pentru rezer-
vãrile efectuate la timp”, a subli-
niat Valentina Pandia.

ªapte instituþii
din subordinea CJ Dolj

 Pentru cã evenimentul se do-
reºte a fi ºi un loc de discuþii pri-
vind posibilitãþile de investiþii în
regiune sunt prezente ºi Consilii-
le Judeþene din Oltenia, prin in-
stituþiile din subordine. Toate
aceste instituþii  sunt prezente la
standuri cu filme, pliante ºi bro-
ºuri de prezentare, cataloage ºi
diverse materiale promoþionale.
„Salutãm iniþiativa organizãrii
acestei manifestãri, care reuneº-
te la Craiova operatori de turism,
instituþii culturale, exponenþi ai
industriei hoteliere, dar ºi ai au-
toritãþilor publice locale. Regiu-
nea noastrã avea nevoie de un
astfel de eveniment pentru o mai
bunã promovare ºi vizibilitate,
pentru cã Oltenia are ce oferi ºi
prea puþini sunt cei care îi cunosc
cu adevãrat potenþialul. Ne bu-
curãm sã fim prezenþi la acest
târg, împreunã cu ºapte dintre
instituþiile noastre, care prin re-
putaþie, patrimoniu ºi activitate

contribuie în mod semnificativ la
atractivitatea regiunii noastre”, a
precizat Ion Prioteasa.

Aeroportul Internaþional
Craiova, principala punte

de legãturã cu Europa
ªeful administraþiei doljene i-

a invitat pe vizitatori sã descope-
re Muzeul de Artã, al cãrui splen-
did palat a fost recent restaurat
ºi unde se regãsesc ºase dintre
operele marelui Constantin Brân-
cuºi, Muzeul Olteniei, unde chiar
în aceste zile îºi deschide porþile
expoziþia permanentã «Redesco-
perã istoria», dedicatã antichitã-
þii ºi Evului Mediu din Oltenia, dar
ºi Biblioteca Judeþeanã «Alexan-

dru ºi Aris-
tia Aman»,
cu bogatul
sãu tezaur
scris. „De
asemenea, Centrul Judeþean pen-
tru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale aduce în
faþa publicului frumuseþea artei
populare, a datinilor ºi meºteºu-
gurilor. În acelaºi cadru, îºi vor
prezenta oferta Parc - Turism,
societatea noastrã în domeniul
serviciilor de cazare, care deþi-
ne Hotelul «Parc» ºi Restauran-
tul «Flora», ºi Clubul Sportiv Ju-
deþean ªtiinþa «U» Craiova, cel
care administreazã complexul
modern pentru sport ºi agrement

construit de consiliul judeþean,
cu fonduri europene. Desigur cã
de la un târg de turism al Olte-
niei nu putea sã lipseascã Ae-
roportul Internaþional Craiova,
principala punte de legãturã a
regiunii noastre cu Europa, prin
cursele regulate cãtre metropo-
le precum Londra, Roma, Mila-
no, Barcelona, Bologna ºi, din
toamnã, Valencia, dar ºi prin
zborurile estivale cãtre destina-
þii de vacanþã.

MARGA BULUGEAN
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Reprezentanþii IPJ Dolj au anun-
þat cã, joi dimineaþã, poliþiºtii Sec-
þiei 4 Craiova împreunã cu poliþiºti
din cadrul Direcþiei de Investigaþii
Criminale din I.G.P.R. ºi Postului
de Poliþie Jilava – Ilfov, însoþiþi de
specialiºti criminaliºti ºi luptãtori
S.I.A.S. ºi S.A.S. Dolj au descins
în 5 locaþii din Bucureºti ºi Ilfov,
la locuinþele unor persoane bãnui-
te de comiterea unor furturi din
autoturisme.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Reamintim cã, pe 6 octombrie
2015, în jurul orei 15.00, la sediul
Poliþiei din Dãbuleni s-a prezentat
Florin Fluerãtoru, de 42 de ani, an-
gajat ca pãdurar în cadrul Ocolului
Silvic Dãbuleni, care le-a povestit
poliþiºtilor cã în seara anterioarã,
respectiv luni, 5 octombrie a.c., în
jurul orei 18.00, în timp ce efectua
serviciul de pazã la Cantonul 12
Ocolna, împreunã cu inginerul de
la Ocolul Silvic, a surprins trei bãr-
baþi care tãiaserã ilegal ºi se pregã-
teau sã sustragã mai mulþi salcâmi.
Pãdurarul i-a identificat, stabilind cã
este vorba despre Broni Voicu, de

Închisoare cu executare
pentru ultraj la pãdurar

Magistraþii Curþii de Apel Craiova au pronunþat, joi,
sentinþa definitivã în cazul lui Broni Voicu, tânãr de 23 de
ani, din Ocolna, comuna Amãrãºtii de Jos, condamnat
pentru ultraj la pãdurar. Instanþa a respins ca nefondat
apelul inculpatului, astfel cã acesta rãmâne cu pedeapsa
primitã pe fond, la Judecãtoria Craiova, de 2 ani ºi 6 luni
închisoare cu executare. Tânãrul, care este dupã gratii din
luna octombrie a anului trecut, a fost acuzat cã, fiind sur-
prins în pãdure, la furat de lemne, împreunã cu alþi doi
prieteni, l-a înjurat ºi l-a ameninþat cu moartea pe pãdura-
rul care i-a prins în flagrant.

23 de ani, Gilbert Dinu, de 21 de
ani ºi Iulian Sandu, de 19 ani, toþi
din satul Ocolna (comuna Amãrãº-
tii de Jos), numai cã cei trei au în-
ceput sã-l înjure ºi sã-l ameninþe pe
pãdurar cu acte de violenþã.

Dupã ce au înregistrat sesiza-
rea pãdurarului, poliþiºtii au dema-
rat cercetãrile, stabilind cã cele
povestite de acesta se confirmã.-
 „În urma cercetãrilor efectuate s-
a constatat cã se confirmã sesiza-
rea fãcutã de pãdurar, iar în cau-
zã a fost deschis un dosar penal
sub aspectul comiterii infracþiuni-
lor de ameninþare ºi tãiere ilegalã

de material lemnos la Poliþia Dã-
buleni”, ne-a declarat purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj, subcomisar Alin
Apostol. Ulterior însã, ca urmare
a analizãrii cauzei împreunã cu un
procuror al Parchetului de pe lân-
gã Judecãtoria Craiova, ancheta-
torii au decis schimbarea încadrã-
rii juridice a faptelor în ultraj la
pãdurar, întrucât acesta se afla în
exercitarea atribuþiilor de serviciu.
Cercetãrile au fost preluate de pro-
curori, care au decis, pe 13 oc-
tombrie, sã-l reþinã pentru 24 de
ore pe Broni Voicu, acesta fiind
introdus în arestul IPJ Dolj. O zi
mai târziu, miercuri, 14 octombrie,
tânãrul a fost prezentat Judecãto-
riei Craiova cu propunere de ares-
tare preventivã, propunere admisã
de instanþã, care i-a emis mandat
pe o perioadã de 30 de zile.
A recunoscut
comiterea faptelor

La sfârºitul aceleiaºi luni Broni
Voicu a fost trimis în judecatã, în
stare de arest preventiv, pentru
comiterea infracþiunii de ultraj,

dosarul fiind analizat în procedura
camerei preliminare. Pe 17 noiem-
brie judecãtorii au constatat legali-
tatea sesizãrii instanþei ºi au dispus
începerea judecãrii procesului. In-
culpatul a recunoscut în faþa in-
stanþei comiterea faptei, solicitând
sã fie judecat cu aplicarea preve-
derilor vizând reducerea cu o trei-
me a limitelor de pedeapsã, astfel
cã, pe 15 decembrie 2015 a fost
pronunþatã sentinþa.

Tânãrul a primit o pedeapsã de
6 luni închisoare pentru ultraj, dar
judecãtorii au decis ca el sã exe-
cute ºi o pedeapsã primitã cu sus-
pendare, în anul 2013, rezultând,
astfel, o pedeapsã totalã de 2 ani ºi
6 luni. În plus, inculpatul a fost

menþinut dupã gratii. Nemulþumit
de sentinþã inculpatul a declarat
apel, care s-a înregistrat la Curtea
de Apel Craiova pe 8 ianuarie a.c.
Joi, 17 martie a.c., instanþa a so-
luþionat dosarul.

Judecãtorii i-au respins inculpa-
tului apelul, astfel cã acesta rãmâne
cu pedeapsa primitã pe fond, din
care se va scãdea perioada petre-
cutã în arest preventiv: „Respinge
apelul formulat de inculpat ca ne-
fondat. Deduce detenþia în conti-
nuare la zi. Obligã inculpatul la 400
lei cheltuieli judiciare cãtre stat, din
care 260 lei onorariu avocat ofi-
ciu. Definitivã. Pronunþatã în
ºedinþã publicã”, se aratã în hotã-
rârea Curþii de Apel Craiova.

Trei bãrbaþi, cu vârste cuprinse între 43
ºi 47 de ani, au fost arestaþi pe 30 de zile
în baza mandatelor emise ieri dupã-amia-
zã de magistraþii Judecãtoriei Craiova
pentru furt calificat. Cei trei, toþi bucu-
reºteni, sunt acuzaþi cã se ocupau cu spar-
geri de autoturisme prin Craiova, oame-
nii legii reuºind sã documenteze în sarci-

na lor, pânã acum, trei astfel de infracþi-
uni, în douã situaþii prejudiciul fiind de
1.200 lei, respectiv 27.000 euro. Poliþiºtii
craioveni spun cã aceºtia „vânau” maºini
de firmã sau le urmãreau pe cele care ple-
cau de la bãnci ºi continuã cercetãrile
pentru documentarea întregii activitãþi in-
fracþionale a inculpaþilor.

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

În urma percheziþiilor, Cristian
Dobra (45 de ani), Nicolae Sandu
(43 de ani) ºi Cristian Popa (47 de
ani), toþi din Bucureºti, au fost
aduºi la sediul Secþiei 4 Craiova
pentru audieri ºi continuarea cer-
cetãrilor. La locuinþele celor trei
suspecþi, oamenii legii au desco-
perit ºi ridicat în vederea cercetã-
rilor, peste 22.000 lei ºi peste 7.000
euro ºi dolari, telefoane mobile, dar
ºi dispozitive artizanale folosite

pentru forþarea sistemelor de în-
chidere ale uºilor ºi geamurilor au-
tovehiculelor, dispozitive pentru
spargerea geamurilor ºi dispoziti-
ve de bruiaj pentru sistemele de
închidere ale autoturismelor. De
asemenea, la locuinþa unuia dintre
suspecþi, poliþiºtii au descoperit ºi
un pistol neletal, cal. 9 mm, fãrã
muniþie, deþinut ilegal.

În urma cercetãrilor efectuate,
oamenii legii au stabilit faptul cã

bãrbaþii au comis, în perioada no-
iembrie – decembrie 2015, nu mai
puþin de trei furturi din autoturis-
me parcate în municipiul Craiova.
Astfel, pe 19 noiembrie 2015, au
sustras dintr-un autoturism parcat
pe strada „Fraþii Goleºti” din Cra-
iova, suma de 1.200 lei, ulterior,
în data de 4 decembrie 2015 au
sustras dintr-un alt autoturism 250
de pachete de þigãri diferite mãrci,
iar pe 14 decembrie 2015, dintr-
un autoturism parcat pe bulevar-
dul „Carol I”, din Craiova, au fu-
rat aproximativ 27.000 euro. Cea
de-a treia victimã luase banii de la
bancã ºi, cel mai probabil, hoþii
urmãriserã maºina, dupã cum spun
poliþiºtii craioveni.

Joi searã, cei trei suspecþi au
fost reþinuþi pentru 24 de ore, în
baza ordonanþei emisã de procu-
rorul de caz de la Parchetul de pe
lângã Judecãtoria Craiova, pentru
sãvârºirea infracþiunii de furt cali-
ficat ºi au fost introduºi în arestul
I.P.J. Dolj. Ieri dupã-amiazã, cei
trei hoþi voiajori au fost prezentaþi
magistraþilor Judecãtoriei Craiova
cu propunere de arestare preven-
tivã, propunere admisã de instan-
þã, care a dispus arestarea incul-
paþilor pentru 30 de zile, dupã cum
a precizat subcomisar Alin Apos-
tol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
Acþiunea s-a desfãºurat cu spriji-
nul de specialitate al Serviciului
Operaþiuni Speciale Craiova.
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Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” ºi Universitatea din Cra-
iova – Facultatea de Litere, specializa-
rea Jurnalism, au organizat, ieri, masa
rotundã cu tema „Rolul presei locale
în viaþa comunitãþii craiovene”, eve-
niment care ºi-a propus sã marcheazã
apariþia numãrului 8.000 al ziarului „Cu-
vântul Libertãþii”.

Masa rotundã a avut loc la sediul
bibliotecii, în spaþiul American Corner,
ºi i-a avut ca moderatori pe profesorii
Xenia Negrea ºi Mihai Ghiþulescu. În-
tâlnirea s-a bucurat de prezenþa distin-
ºilor profesori universitari George Po-
pescu, Vladimir Osiac ºi Sorin Damean,
a prof. univ. dr. av. Ion Turculeanu, vi-
cepreºedinte al Uniunii Naþionale a
Barourilor din România.

În salã s-au aflat studenþii de la Fa-
cultatea de Litere, specializarea Jur-
nalism, care ºi-au luat notiþe, ca niºte
adevãraþi jurnaliºti în devenire, ºi au
pus întrebãri care i-au provocat într-
atât pe invitaþi încât, spre final, rãs-
punsurile se întretãiau, venind din mai
multe pãrþi deodatã.

Însã cea mai plãcutã surprizã a ve-
nit din partea colegilor din presã care
au rãspuns invitaþiei lansate la un dia-
log despre presã ºi drumul pe care-l
strãbat ziarele în aceste vremuri. Au fost
prezenþi jurnaliºtii Mihai Firicã, Anca
Vinþeanu – redactor-ºef  Lupa, Tibi
Muºuroi – TVR Craiova ºi Cornel Mi-
hai Ungureanu.

Mircea Canþãr:
„Presa craioveanã este o presã

deja maturã”
Mircea Canþãr, redactorul-ºef al

cotidianului „Cuvântul Libertãþii”, a
remarcat, de la bun început, faptul cã
ziariºtii comunicã foarte puþin între
ei ºi ºi-a exprimat pãrerea cã ar fi po-
trivit ca, din când în când, sã se or-
ganizeze mai multe întâlniri de acest
gen, pentru a fi prilejuri de discuþie
între colegii de breaslã.

«Presa din perioada interbelicã era
mai bine organizatã decât este în mo-
mentul de faþã. Cea de astãzi este ex-
trem de diversificatã, are ºi conþinut,
substanþã, dar ºi chinuri, ºi momente
mai de detaºare. Ce-i cu presa noastrã
craioveanã? Este o presã deja maturã,
cu experienþã, care are vocaþie demo-
craticã. ªi este foarte important de pre-
cizat acest lucru, noi, „Cuvântul Liber-
tãþii”, ne asumãm aceastã vocaþie de a
fi unul dintre stâlpii democraþiei pe
acest meleag. Nu suntem noi cei mai
buni, nu dãm noi ora exactã în presa
craioveanã – chiar dacã avem astãzi
un eveniment. Evenimentul ne-a impul-
sionat sã ne întâlnim ºi sã schimbãm
câteva vorbe despre ce este cu noi, ce
este cu presa, unde se gãseºte ea, dacã
rãspunde la toate solicitãrile populaþiei,
craiovenilor, doljenilor, oltenilor. Este o
presã racordatã la spiritul european?
Sunt foarte multe întrebãri de aceastã
facturã ºi cred cã suntem capabili sã în-
cercãm sã dãm rãspunsuri cât mai adec-
vate la fiecare dintre aceste interogaþii.
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„Rolul presei locale în viaþa comunitãþii cra-
iovene” a fost punctul de plecare pentru o dis-
cuþie liberã ºi deosebit de incitantã despre
jurnalism, în general, ºi jurnalismul din Cra-
iova, îndeosebi. Dupã mult timp, la aceeaºi
masã s-au regãsit reprezentanþi ai presei scri-
se, TV ºi presei online, care au vorbit des-
chis despre problemele pe care le întâmpinã
media de azi – urgenþa fiind o luptã nemerita-
tã ºi inadecvatã pentru supravieþuire, din

punct de vedere financiar –, dar ºi despre ca-
litãþile pe care ºi le pãstreazã, totuºi, media
localã. Pe care Mircea Canþãr, condeiul care
se distinge ºi conteazã în peisajul presei lo-
cale, a diagnosticat-o ca „o presã deja matu-
rã, cu experienþã”. Ajuns la numãrul 8.000,
„Cuvântul Libertãþii” a fost salutat de cole-
gii din presã, de colaboratorii din mediul aca-
demic ºi, sperãm noi, i-a ambiþionat ºi mai
mult pe tinerii studenþi la Jurnalism.

Oricum, pãrerea mea personalã, ca unul
dintre bãtrânii presei craiovene, este
cã presa craioveanã are reprezentativi-
tate ºi nu se poate jena, ruºina într-o
competiþie imaginarã cu presa din ale
zone ale þãrii», a fost analiza la cald a
redactorului-ºef Mircea Canþãr.

„ªi democraþia, într-o þarã
sãracã, are o mare problemã”

O problemã generalã a presei, care
a fost semnalatã de toþi reprezentanþii
din presa craioveanã, a fost aspectul
financiar de care se lovesc atât ziarele,
cât ºi televiziunile. Mircea Canþãr a tras
un semnal de alarmã spunând cã presa
ar fi mult mai teafãrã dacã ar avea rezol-
vatã problema financiarã, iar într-o þarã
în care presa e sãnãtoasã ºi democra-
þia este în mare câºtig.

„Ceea ce defineºte presa, în gene-
ral, este nesiguranþa zilei de mâine. Cu
asta ne confruntãm cei din presa scri-
sã ºi cred cã nici cei din presa vorbitã
nu o duc mai fericit. Cred cã presa a
fost mereu ameþitã de promisiuni poli-
ticianiste, niciodatã duse la capãt,

niciodatã duse la împlinire. Uitaþi-vã
cum au dispãrut toate punctele de des-
facere a presei din Craiova, cu rost ºi
fãrã rost. Punctele de desfacere a cãrþii
sunt foarte puþine, le numãrãm pe de-
getele de la o singurã mânã. Atât timp
cât piaþa de publicitate s-a redus, nu
putem sã vorbim despre o presã teafã-
rã, sãnãtoasã. De altfel ºi democraþia,
într-o þarã sãracã, este o mare proble-
mã. Ce se întâmplã în Ucraina, unde
democraþia ºi economia sunt schiloa-
de, ºi presa e schiloadã”, a argumentat
Mircea Canþãr, recunoscut pentru con-
deiul sãu „vitriolant” de cele mai multe
ori, dar ºi pentru ascuþimea analizelor
pe care le regãsiþi zilnic în „Insidiile”
din „Cuvântul Libertãþii”.

„Nu putem sã vorbim
de libertatea presei cât suntem

încã sãraci”
Mihai Firicã, un jurnalist cu experi-

enþã, a pus ºi el problema slabei finan-
þãri a presei, problemã care loveºte într-
o calitate esenþialã a media: libertatea

de exprimare. „Nu putem sã vorbim de
libertatea presei cât suntem încã sãraci.
Nu avem capacitatea sã investim în
echipament, în echipe de jurnaliºti
onest plãtiþi, nu ºtim sã îmbinãm me-
diul online cu mediul audio-vizual, ca
sã nu mai vorbesc de presa tipãritã.
Încã mai avem nevoie sã facem paºi
coerenþi în direcþia profesionalizãrii”.

Jurnalistul Mihai Firicã a vorbit ºi
despre schimbãrile care se produc în
interiorul breslei, referindu-se la trece-
rea de la formatul print la apariþiile onli-
ne ale multor ziare. „Se trece de la for-
matul acesta printat al publicaþiilor cã-
tre zona de online. Pasul acesta mi l-am
imaginat a fi mult mai scurt, mult mai
simplu de fãcut, dar este, din pãcate,
un maraton din care am fãcut abia pri-
mii paºi fãrã a putea înlocui aceastã
substanþialitate a presei scrise. Eu sunt
un jurnalist format la ºcoala presei scri-
se”, a mãrturisit jurnalistul craiovean.

Compromisurile presei
Tibi Muºuroi, jurnalist TVR Craio-

va, a fost de pãrere cã presa, indiferent

de problemele cu care se confruntã, tre-
buie sã rãmânã pe poziþie, pãstrându-
ºi rolul de a informa corect, dar ºi de a
apãra democraþia. „Presa trebuie sã rã-
mânã bine definitã în spaþiul ei. Consi-
der cã suntem chiar câinii de pazã ai
democraþiei. Rolul presei este de a in-
forma, dar ºi de a critica ºi cred cã re-
prezentãm centrul vital al vieþii socia-
le prin activitatea pe care o depunem
în fiecare zi. Cel puþin TVR, prin Stu-
dioul Teritorial Craiova, îºi îndeplineº-
te cu succes rolul de post public de
televiziune. Avem în permanenþã în
atenþie interesul public”, a spus jur-
nalistul Tibi Muºuroi.

Totodatã, jurnalistul TVR Craio-
va a admis cã existã o slabã finanþare
a presei în general, dar cã ea trebuie
sã se ridice dincolo de interesele
„meschine” pe care le au politicienii
în spaþiul public.

Cu mult entuziasm, Anca Vinþeanu,
redactor-ºef la ziarul online „Lupa”, a
vorbit despre chemarea ºi atracþia pe
care orice ziarist începãtor trebuie sã le
aibã pentru a porni pe acest drum al

presei, exemplificând cu propria expe-
rienþã pe care a început-o cu 17 ani în
urmã. Jurnalistul Lupa nu a ocolit nici
problema financiarã pe care ºi-o pun
atât ziarele, cât ºi onlinele, recunoscând
cã, din acest punct de vedere, presa
este nevoitã ºi la unele„compromisuri”
pentru a asigura salariile oamenilor din
redacþie ºi continuitatea publicaþiei.

Prof. univ. dr. Ion Turculeanu:
„Presa trebuie sã pãzeascã

aceastã democraþie fragilã”
Volubil ºi deschis la nou ºi informa-

þie, prof. av. Ion Turculeanu a recunos-
cut cã redacþia „Cuvântul Libertãþii”
este un mediu care îl încarcã întotdeau-
na cu energie pozitivã. „Vã mãrturisesc
cã citesc ziarul, citesc tableta lui Mir-
cea Canþãr în fiecare zi ºi nu sunt întot-
deauna de acord. ªi aºa este bine,
acest lucru duce la întãrirea prieteniei
noastre. Oamenii aºteaptã de la mass-
media aceastã informaþie fãrã de care
nu ar ºti ce se întâmplã în oraº”, a mãr-
turisit Ion Turculeanu, un reputat avo-
cat al urbei, fost decan al Baroului Dolj.

«Dacã presa este independentã,
atunci ea poate sã pãzeascã aceastã
democraþie fragilã, care nu are un mers
aidoma unui tren de mare vitezã, ci a
unui vehicul de la noi, care derapeazã
foarte des. Rolul presei în acest mo-
ment este unul foarte, foarte important.
„Cuvântul Libertãþii”, în peisajul aces-
ta, parcã are un nume predestinat, este
un ziar liber care ne aduce la cunoºtin-
þã ceea ce ne intereseazã pe noi, fiind-
cã ziarul local are aceastã misiune de a
ne spune ce se întâmplã în oraºul nos-
tru. Datoritã demersurilor acestui ziar,
undeva, la ieºirea din Craiova, s-a
schimbat un semn de circulaþie, este
un lucru foarte important pentru cã
acolo ºi-au pierdut mulþi permisele», a
mai spus Ion Turculeanu, ºi nu avem
decât sã-i mulþumim încã o datã pentru
cuvintele frumoase, despre care ºtim
cã sunt rostite, ca întotdeauna în cazul
dânsului, din convingere.

Prof. univ. dr. George Popescu:
„Am plonjat într-un capitalism

fãrã plase de siguranþã”
Prof. univ. dr. George Popescu, unul

dintre formatorii presei locale, a subli-
niat cã ziarul „Cuvântul Libertãþii” are
douã merite incontestabile: „deschide-
rea cãtre instituþiile publice ºi, mai ales,
cãtre instituþiile culturale ºi mediul aca-
demic” ºi „grija pentru acurateþea lin-
gvisticã, a limbii române”.

Profesorul George Popescu, el în-
suºi publicist-comentator în paginile
cotidianului „Cuvântul Libertãþii”, a
semnalat totuºi problema viitorului
media.  „Opinia mea este cã noi suntem
deja intraþi într-o nouã paradigmã, o
paradigmã internautã, care, pe baza
unor profeþii ale unor mari cãrturari din
secolul trecut, este posibil sã conducã
la o mutaþie antropologicã, la o restruc-

turare a unei individualitãþi”, referirea
fiind la tehnologizarea excesivã a in-
formaþiei ºi a mediilor de comunicare.

«Noi am plonjat într-un capitalism
fãrã plase de siguranþã, cu o euforie
nenorocitã, ºi nimeni nu mai are cura-
jul azi sã spunã cã este foarte dificil,
aproape imposibil, sã poþi continua
un demers jurnalistic în condiþii de ca-
pitalism sãlbatic, în condiþii de tot fe-
lul de piedici. Nu ºtiu ce se va întâm-
pla, dar cred cã ziarul „Cuvântul Li-
bertãþii” ºi-a cucerit deja o reputaþie
ºi un public online – ºi este semnul cã
existã speranþã ºi în aceastã privinþã
– ºi sã sperãm cã nu se va renunþa
atât de repede la varianta print, tradi-
þionalã. Umberto Eco îºi consilia ne-
poþii sã nu uite sã scrie de mânã, sã
facã exerciþii pentru a scrie de mânã»,
a concluzionat George Popescu, care
deþine expertiza în literatura italianã.

Prof. univ. dr. Sorin Damean:
„Editorialul lipseºte, din nefericire”

Prof. univ. dr. Sorin Damean a fãcut
o comparaþie între presa scrisã din se-
colul al XIX-lea ºi cea actualã pentru a
scoate în evidenþã cã editorialul, arti-
colele de analizã care dau substanþa
unui ziar lipsesc. „Am avut ºi ºansa
extraordinarã de a vedea ce a însemnat
presa scrisã în secolul al XIX-lea, pen-
tru cã subiectul meu cu predilecþie este
societatea de la vremea respectivã. Am
rãmas uimit de cât de bine se scria în
vremea respectivã. Editorialul lipseº-
te, din nefericire. În presa localã doar
domnul Mircea Canþãr mai scrie, pe care
mãrturisesc, domnule profesor, întot-
deauna primul lucru este sã-l citesc ca
sã vedem ce subiect mai este abordat”,
a spus prof Sorin Damean.

Presa are rolul de informare, dar ºi
de analizã în egalã mãsurã, în opinia
acestuia. „Vedem o ºtire de actualita-
te care este preluatã de toatã presa
localã, cu foarte mici modificãri. Eu
cred cã aici trebuie mers un pic mai
mult ºi, de aceea, e nevoie de studii
de specialitate. E greu sã faci un arti-
col de analizã, îþi trebuie multã expe-
rienþã, sã cunoºti foarte bine subiec-
tul”, este de pãrere Sorin Damean.

Prof. univ. dr. Vladimir Osiac a mãr-
turisit cã ºi domnia sa este sunt un
cititor fidel al acestui ziar. „Am vrut sã
vãd direct ºi tânãrul colectiv condus
cu atâta abilitate de directorul Mircea
Canþãr, pe care îmi amintesc cã l-am
cunoscut la sfârºitul anilor ‘60. Era un
tânãr dinamic, vivace, cu multã per-
sonalitate, era foarte vehement, avea
puncte de vedere contradictorii. Mi-a
plãcut întotdeauna cum scrie, are ta-
lent înnãscut, dar depune multã mun-
cã ºi are erudiþie. Nu am ºtiut nicioda-
tã, este critic literar, istoric literar, poli-
tolog, analist, eu cred cã este de toa-
te. Acele comentarii în puþine ziare din
þarã le gãsiþi”, a mãrturisit prof. univ.
dr. Vladimir Osiac, invitându-i pe stu-
denþii de la Jurnalism sã citeascã pa-
ginile „Cuvântului Libertãþii”.
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Guvernul a adoptat în data de
16 martie a.c. o Hotãrâre care sta-
bileºte cã ajutorul financiar pentru
sectorul laptelui ºi produselor lac-
tate este echivalentul în lei al su-
mei de 8.773.154 euro, iar pentru
sectorul de creºtere a porcinelor
echivalentul în lei al sumei de
2.372.804 euro. De asemenea,
actul normativ include criteriile ºi
condiþiile utilizate pentru acordarea
ajutorului financiar, cuantumul aju-
torului financiar pe fiecare catego-
rie de beneficiari din sectorul lap-
telui ºi produselor lactate, docu-
mentele specifice care însoþesc
cererea. Cererile pentru acordarea
acestui sprijin se vor depune pânã
la data de 8 aprilie 2016, urmând
ca plãþile sã se efectueze pânã la
30 iunie 2016.

Criteriile ºi condiþiile de alocare
Pentru a beneficia de sumele din

sectorul de lapte producãtorii de
lapte trebuie sã fie înscriºi în sis-
temul cotelor de lapte la A.P.I.A.,
prin Compartimentul de adminis-
trare a cotelor de lapte, ca produ-
cãtori cu cote de livrãri  pentru anul
de cotã 2014-2015, respec-
tiv deþin cotã de livrãri la data
de 31 martie 2015. De ase-
menea, aceºtia sã fie în acti-
vitate, respectiv au încheiat
un contract pe o perioadã de
minimum 6 luni, valabil la
data depunerii solicitãrii, cu
un prim-cumpãrãtor, ºi de-
þin cel puþin un document
fiscal care sã ateste livrarea
laptelui, aferent contractului
iar producþia de lapte livratã
pe beneficiar este de mini-

Embargoul impus Rusiei loveºte puternicEmbargoul impus Rusiei loveºte puternicEmbargoul impus Rusiei loveºte puternicEmbargoul impus Rusiei loveºte puternicEmbargoul impus Rusiei loveºte puternic
crescãtorii de animale din Româniacrescãtorii de animale din Româniacrescãtorii de animale din Româniacrescãtorii de animale din Româniacrescãtorii de animale din România

Statul român s-a gândit sã ofere o mânã de
ajutor crescãtorilor de animale. Aceºtia din
urmã s-au trezit, deja, cu mii de tone de car-
casã de porc intrate în þara noastrã la preþuri
ce sfideazã orice plan intern de afaceri. Con-
cret, marii producãtori din Europa nu mai pot
vinde carnea în Rusia, aºa cã acum o expor-
tã, aici, în România. Intrarea se face la pre-
þuri de 5 lei/kg. Dacã mai aducem în discuþie
ºi carcasa de porc venitã din SUA ºi Mexic,

tot la acest preþ foarte scãzut, se poate con-
stata cã presiunea pusã asupra producãtori-
lor români este insurmontabilã. Ca sã le mai
închidã gura, fermierilor din sectorul creºte-
rii animalelor – crescãtorii de vaci de lapte ºi
de porcine – li se vor acorda un sprijin finan-
ciar în valoare totalã de peste 11 milioane de
euro, în scopul compensãrii unei pãrþi a pier-
derilor înregistrate din cauza contextului eco-
nomic internaþional.

mum 5 tone lapte în anul de cotã
2014-2015.
Modul de calcul al ajutorului

Suma cuvenitã fiecãrui produ-
cãtor se calculeazã de A.P.I.A.
conform cantitãþii de lapte livra-
tã în anul de cotã 2014-2015,
astfel: 240 euro/beneficiar pen-
tru producãtorul care a livrat o
cantitate de lapte cuprinsã între
5 tone inclusiv ºi 20 tone inclu-
siv; 12 euro/tonã pentru produ-
cãtorul care a livrat o cantitate
de lapte mai mare de 20 tone ºi
pânã la 200 tone inclusiv; 2900
euro/beneficiar pentru producã-
torul care a livrat o cantitate de
lapte mai mare de 200 tone.
Sprijinul la porcine, condiþionat

Criteriile ºi condiþiile de aloca-
re a sumelor pentru sectorul car-
ne de porc sunt diferite, dupã cum
urmeazã. Pentru creºtere ºi îngrã-
ºare: crescãtorii de porcine trebuie
sã deþinã exploataþii autorizate de
ANSVSA pentru creºterea ºi în-
grãºarea porcinelor; crescãtorii de
porcine sã fi livrat direct sau prin
terþi ºi clasificat porci în abatoare

autorizate în perioada 1 ianuarie-
31 august 2015. Pentru reproduc-
þie: crescãtorii de porcine vor tre-
bui sã deþinã exploataþii autorizate
de ANSVSA pentru reproducþie;
sprijinul se acordã în funcþie de
efectivul mediu de scroafe ºi/sau
de efectivul de scrofiþe de repro-
ducþie livrate ºi/sau transferate, în
perioada 1 ianuarie-31 august
2015.

În sectorul de creºtere a porci-
nelor, suma se distribuie crescãto-
rilor de porcine astfel: echivalentul
în lei a 2.072.804 euro pentru ac-
tivitatea de creºtere ºi îngrãºare din
exploataþii; echivalentul în lei a
300.000 euro pentru activitatea de
reproducþie din exploataþii.
APIA va calcula ce se cuvine
fiecãruia

Suma cuvenitã fiecãrui produ-
cãtor agricol se calculeazã de cã-
tre A.P.I.A. prin împãrþirea sumei
la efectivul de porci livraþi ºi clasi-
ficaþi în abatoare autorizate, în pe-
rioada 1 ianuarie-31 august 2015,
dar nu la mai mult de 300 mii ca-
pete per beneficiar, precum ºi la

efectivul mediu de scroafe ºi/
sau la efectivul de scrofiþe de
reproducþie, livrate ºi/sau
transferate, în perioada 1 ia-
nuarie-31 august 2015.

Criteriile ºi condiþiile de
alocare a sumelor pentru
sectoarele lapte ºi produse
lactate ºi carne de porc au
fost stabilite în baza unor
consultãri prealabile cu re-
prezentanþii asociaþiilor de
producãtori din cele douã
sectoare.

O stare generalã defavorabilã
producãtorilor noºtri

Crescãtorii de animale, în spe-
cial crescãtorii de vaci de lapte ºi
crescãtorii de porci, înregistreazã
pierderi de venit  din cauza contex-
tului global nefavorabil, în ceea ce
priveºte dezechilibrarea raportului
dintre cerere ºi ofertã, în sensul
ofertei excedentare, cauzate de:
embargoul impus de Rusia constând
în interdicþia importului de produse
agroalimentare europene ºi prelun-
girea acestuia de cãtre guvernul rus
pânã la data de 6 august 2016; eli-
minarea cotelor de lapte în Uniunea
Europeanã, care a permis creºterea
producþiei, deci a ofertei; încetini-
rea economicã a Chinei care a dus

la diminuarea importurilor sale de
lapte din Europa ºi la diminuarea
cererii de lapte la nivel mondial; scã-
derea preþurilor la nivel mondial.
Mãsura de sprijin
este temporarã

În acest context a fost adoptat,
la nivelul Comisiei Europene, Re-
gulamentul delegat (UE) nr. 1853 /
2015 al Comisiei din 15 octombrie
2015 de acordare a unor ajutoare
excepþionale cu caracter temporar
fermierilor din sectorul creºterii
animalelor. Conform acestui Regu-
lament delegat, României i s-a alo-
cat un pachet financiar în valoare
de 11.145.958 euro, care se direc-
þioneazã producãtorilor de lapte ºi
carne de porc.

Fostã secretar general al Or-
ganizaþiei Femeilor Social-De-
mocrate, filiala Dolj, Alexandra
Presurã a fost aleasã, ieri, la
ºefia Tineretului Social Demo-
crat Dolj, dupã ce Florentin Tu-
dor a trebuit sã pãrãseascã func-
þia, ca urmare a trecerii pragului
vârstei de 35 de ani. Votul l-a
primit din partea celor prezenþi
la Conferinþa Judeþeanã Dolj a
tinerilor social-democraþi.

Cu 5.763 de membri în struc-
tura Organizaþiei de Tineret a PSD
Dolj, de altfel cel mai mare partid
politic din România, formaþiunea

Luna mãrþiºorului a dat roade
Organizaþia de TOrganizaþia de TOrganizaþia de TOrganizaþia de TOrganizaþia de Tineret a PSD Dolj ºi-a ales noul liderineret a PSD Dolj ºi-a ales noul liderineret a PSD Dolj ºi-a ales noul liderineret a PSD Dolj ºi-a ales noul liderineret a PSD Dolj ºi-a ales noul lider

localã de tineret social-democra-
tã a pariat, astfel, pe o reprezen-
tantã a sexului frumos. Având ve-
chime în partid, implicatã în mul-
te proiecte sociale derulate de-a
lungul timpului, Alexandra Presu-
rã are la activ tot atâtea eforturi
în slujba tinerilor. De altfel, pri-
mul sãu proiect social a vizat o
comunitate de studenþi. Rolul ei
era sã le fie tutore studenþilor Fa-
cultãþii de Litere din Craiova, spe-
cializarea Comunicare ºi Relaþii
Publice în proiectul „Competenþe
socio-umane pentru piaþa muncii
din Regiunea Sud-Vest Oltenia”.

Noua preºedintã TSD Dolj cre-
de într-o viziune în care principiile
pe care se bazeazã politica trebuie
sã se reflecte în viaþa de zi cu zi a
oamenilor, în general, ºi a tinerilor,
în special! „Susþin cu tãrie faptul
cã organizaþia noastrã de tineret are
nevoie în acest moment de un pro-
gram bazat pe soluþii realiste, me-
nite sã se muleze pe nevoile sale
cele mai arzãtoare”, a punctat
aceasta. Au participat la conferin-
þã personalitãþile de calibru ale PSD
Dolj: Lia Olguþa Vasilescu, Claudiu
Manda, Ovidiu Flori, Ion Cãlin ºi
enumerarea nu este exhaustivã.
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În forfota, pe alocuri nãucitoare, a
schimbãrilor la care lumea ºi societatea
umanã ne face martori în prezent, puþine
repere de confruntare cu trecutul ne mai
iscodesc din cutele unei memorii tot mai
obosite. Cu avântul fãrã precedent al noi-
lor media, depãºind limitele unui radicalism
bulversant (un neverosimil halou informa-
tic în care realitatea e substituitã de pree-
minenþa virtualului), recursul la trecutul
nostru cu patrimoniul sãu de valori devine
tot mai problematic.

ªi o probã, edificatoare ºi la îndemânã,
o reprezintã filmele ce ne-au marcat ado-
lescenþa ºi tinereþea, ca ºi cãrþile pe care
le-am citit. ªi unele ºi altele în structura ºi
în ambientul lor de atunci desfid, cred,
ofertele cu care ne bombardeazã astãzi su-
tele de posturi de televiziune, cu o gamã de
pelicule serbezi, stereotipe fãcute dupã câ-
teva reþetare, asediindu-ne cu o  agresivi-
tate malignã, sfârºind în plictisealã ºi,
uneori, în dezgust.

Astfel de reflecþii neinteresante pentru
unii, mai ales pentru tinerii subjugaþi deja
de internet ºi de reþelele de socializare, mi-
au fost sugerate de destinul uneia dintre
divele cinematografiei italiene, al cãrui
nume a reapãrut, zilele trecute, în prim-pla-
nul presei din Peninsulã. E vorba de marea
actriþã Stefania Sandrelli, una dintre glorii-

Când divele nu erau…VIP-uriCând divele nu erau…VIP-uriCând divele nu erau…VIP-uriCând divele nu erau…VIP-uriCând divele nu erau…VIP-uri
le feminine ale filmului italian, de ieri ºi de
acum, protagonistã a unor glorioase peli-
cule, admiratã în þara ei ºi în lume, pentru
frumuseþea, talentul, caracterul ºi carisma
ei afiliate nu mai puþin unor celebre com-
panioane, precum Sofia Loren, Aida Valli,
Claudia Cardinale ºi încã altele.

Nãscutã la Viareggio, de care se simte
legatã ºi astãzi, a fost desemnatã, la împli-
nirea vârstei de 70 de ani, „Cea mai sexy
actriþã din lume” de cãtre prestigioasa pu-
blicaþie „Glam’Mag” pentru al doilea an con-
secutiv, selectatã dintre o sutã de femei ce-
au trãit cea mai excitatã poveste. De viaþã,
se înþelege. Recunoaºterea, la o vârstã ve-
nerabilã, a frumuseþii, talentului ºi, desigur,
a carierei sale pe care nu puþini au califica-
tã stelarã, a coincis ºi cu o altã aniversare,
deseori uitatã ori prea puþin cunoscutã, în
afara Italiei: aniversarea a 55 de ani de ca-
rierã cinematograficã ºi teatralã: Sandrelli
a debutat la doar 15 ani ºi nu oricum, ci
într-un film la rândul sãu celebru, „Divorþ
în stil italian” în regia unuia dintre monºtrii
sacri ai cinematografiei peninsulare, Giu-
liano Germi.

Cu un rar simþ al aventurii, frumoasa
puºtoaicã din Viareggio a fugit de-acasã la
Roma spre a-l întâlni pe regizor, în 1961,
pe care l-a convins, cu o putere de seduc-
þie specificã marilor staruri, sã-i încredin-

þeze rolul principal, într-o peliculã, „Divorþ
în stil italian” ce-avea sã batã recorduri
peste ani de vânzare ºi de aprecieri ale cri-
ticii din întreaga lume.

Apoi, avea sã interpreteze roluri dintre
cele mai diverse în aproape 50 de filme,
lucrând cu cei mai titraþi regizori italieni,
printre care Bertolucci, Ettore Scola, Fel-
lini, Antonio Pietrangeli, fiind rãsplãtitã cu
numeroase ºi prestigioase premii, printre
care „Nastro d’argento” la Venezia, David
di Donatello, în 1989, pentru întreaga ac-
tivitate.

Actriþã modernã dar nu modernistã, cum
o caracteriza un cunoscut critic de film,
Stefania Sandrelli s-a dovedit, de-a lungul
deceniilor, capabilã sã-ºi distileze frumu-
seþea în farmecul unei fragilitãþi ºi a unei
modestii, seriozitatea ºi refuzul vedetismu-
lui ieftin atrãgându-i simpatia în rândul a
milioane de cinefili din întreaga lume. Invi-
tatã – ºi curtatã – de faimoºi regizori de la
Hollywood a refuzat, spre deosebire de alte
compatrioate ale sale, oferte americane,
susþinând cã nici engleza ºi nici butaforia
industrialã de peste ocean nu i se potriveau.

Ultimele sale apariþii s-au consumat, în
aceºti ultimi ani, într-un serial tv, cu titlul
„Una grande famiglia”, dupã ce pe marele
ecrane interpretase un rol principal în pe-
licula „Il generale Dalla Chiesa”, în regia

lui Giorgio Capitani.
Inutil de adãugat cât demult a marcat,

artistic ºi uman, Sandrelli, generaþia ani-
lor ‘60 ºi ‘70, când vizionarea unui film,
fie chiar ºi în modestele cinematografe de
periferie, devenea un eveniment cu valen-
þe formative ºi, uneori, cu implicaþii de
destin.

Iatã însã cã noile media, cãrora ispita
scandalului le este atât de proprie, tulburau
zilele trecute momentul de graþie al unui des-
tin exemplar, inserând, pe FB, ºtirea fabri-
catã despre… decesul actriþei. Din ambien-
tul acesteia, n-a parvenit decât o negaþie
fãrã comentarii, mai ales cã totul se petre-
cea în contextul unei alte informaþii, aceasta
neconfirmatã oficial, care acredita ideea
unei noi aventuri amoroase a frumoasei ita-
lience.

Astfel încât, reamintindu-mi angelicul
chip, mi-am conces, nostalgic cât se poa-
te, sã revãd câteva dintre capodoperele sale
filmice, precum acel timpuriu „Divorþ în
stil italian”, ori, la fel de celebru, „Sedusã
ºi abandonatã”.

Ele mi-au reconfirmat distanþa sideralã
dintre cinematografia de artã, clasicizatã,
ºi puzderia de filme cu care televiziunile ne
sâcâie searã de searã, sub regimul acelui
reþetar cãreia industria filmicã pare a-i fi
cãzut o victimã zeloasã.

Potrivit medicilor, 90% dintre
noi suferã în cursul vieþii de afec-
þiuni  dentare dar multe dintre
acestea ar putea fi evitate prin
programe de prevenþie, detecþie
ºi tratament, finanþate de guvern,
asociaþii ºi societãþi de promova-
re a sãnãtãþii. Institutul Naþional
de Sãnãtate Publicã în colabora-
re cu Ministerul Sãnãtãþii, Centre-
le Regionale de Sãnãtate Publicã,
Direcþiile de Sãnãtate Publicã, in-
spectoratele ºcolare, medici den-
tiºti ºi medici de familie din în-
treaga þarã participã activ, timp de
o lunã (în perioada 20 martie-20
aprilie a.c.), la desfãºurarea cam-
paniei „Danturã sãnãtoasã, corp
sãnãtos!”, prilejuitã de Ziua Mon-
dialã a Sãnãtãþii Orale.

Acþiunile derulate vizeazã publi-
cul larg, de la copii la vârstnici,
punându-se un accent deosebit pe
consilierea femeilor însãrcinate ºi
a pãrinþilor cu privire la mãsurile
corecte de igienã dentarã ºi infor-
marea asupra consecinþelor ne-
faste pe care nerespectarea unor
reguli esenþiale le poate avea asu-
pra danturii ºi organismului.

În vederea realizãrii acestor ac-
þiuni se are în vedere diseminarea
de informaþii privind afecþiunile
orale ºi factorii de risc care con-
tribuie la producerea acestora ºi
transmiterea de recomandãri popu-
laþiei þintã în vederea menþinerii sã-

Accesul la serviciile stomatologice
rãmâne în continuare deficitar, dacã
este sã þinem cont de statisticile fur-
nizate de Centrul Naþional de Statis-
ticã ºi Informaticã în Sãnãtate Publi-
cã (CNSISP). În judeþul Dolj, un me-

dic dentist are în grijã, în medie, nu
mai puþin de 1.242 de persoane, mai
bine decât media naþionalã (1.338),
dar mult mai prost faþã de Bucureºti
(697), judeþul Cluj (709), Timiº (737)
sau Iaºi (874).

nãtãþii orale de cãtre DSP Dolj
împreunã cu Universitatea de Me-
dicinã ºi Farmacie din Craiova,
Colegiul Medicilor Dentiºti Dolj,
primãriile din judeþ prin reþeaua de
medicinã ºcolarã ºi asistenþii co-
munitari, Inspectoratul ªcolar Ju-
deþean ºi cabinetele de medicinã de
familie.

80 la sutã
din români

se confruntã
cu probleme dentare

Conform rezultatelor raporta-
te, unul din doi elevi din Româ-
nia nu se spalã mai des de o datã

pe zi pe dinþi. Cu siguranþã este
necesarã dezvoltarea unor de po-
litici de sãnãtate publicã care sã
vizeze direct acest domeniu în
vederea creºterii frecvenþei com-
portamentului de periaj dentar
dupã mesele principale. Periajul
dentar este condiþie uºor de atins
pentru a îmbunãtãþii sãnãtatea
oralã a copiilor ºi adolescenþilor.

Cele mai recente studii aratã cã,
în prezent, peste 80 la sutã din ro-
mâni se confruntã cu probleme
dentare, cele mai frecvente dintre
acestea fiind cariile. Un studiu co-
mandat de GSK Consumer Heal-
thcare în 2014 dezvãluie cã majo-

ritatea românilor nu se spalã pe
dinþi seara, aºa cum recomandã
medicii dentiºti, ci doar dimineaþa,
pentru cã identificã periajul dentar
cu momentul de pregãtire pentru
interacþiune socialã, vãzându-l mai
mult ca un act estetic. Astfel, pes-
te 45% din respondenþi au decla-
rat cã îºi periazã dinþii mai puþin
de douã ori pe zi, deºi un procent
de 90% din eºantion este de acord
cu importanþa rutinei minime de di-
mineaþã ºi searã.

De ce este
important controlul

stomatologic
În acest context, medicii atrag

atenþia asupra riscurilor pe care le
are neglijarea igienei orale asupra
stãrii de sãnãtate. Cariile netratate
pot duce la afecþiuni dentare se-
rioase, dureroase sau la pierderea
dinþilor ºi pot afecta buna funcþio-
nare a întregului organism. Depu-
nerile de tartru pot duce la sânge-
rãri gingivale ºi gingivitã, care, ne-
tratate, pot cauza parodontozã.

Studiul realizat în 2013 în ºco-

lile din þarã în cadrul campaniei
„Zâmbeºte România” anunþã cã 38
la sutã din copii au placã bacteria-
nã microbianã semnificativã, fapt
ce semnalizeazã o stare precarã de
igienã oralã. Placa bacterianã fa-
vorizeazã apariþia cariilor ºi proble-
melor gingivale ºi indicã lipsa unei
igiene orale corespunzãtoare.

Periajul dentar este prima armã
în lupta cu placa microbianã, însã
pe termen lung este necesarã in-
tervenþia profesionistã. Medicul
dentist o poate elimina prin detar-
traj, o operaþiune de curãþare a
dintelui la bazã, ºi de aceea acest
serviciu a fost inclus de unii me-
dici dentiºti în oferta lor gratuitã.

Cea mai bunã reþetã pentru dinþi
sãnãtoºi este o dietã echilibratã ºi
sãnãtoasã. Este importantã o ali-
mentaþie bogatã în fructe ºi legu-
me, dar este de evitat expunerea
îndelungatã a dinþilor la substan-
þele acide pentru a preveni eroziu-
nea acidã. Consumul de alcool ºi
fumatul pot cauza probleme gra-
ve de sãnãtate oralã.

RADU ILICEANU
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La începutul acestei luni, a avut
loc simularea examenului de Baca-
laureat, la care au participat elevii
claselor a XI-a ºi a XII-a. Au fost
fãcute cunoscute rezultatele obþi-
nute de tineri, iar procentul de pro-
movabilitate (minimum media
6,00, cu cel puþin 5,00 la fiecare
probã) a fost de 39,49% la clasa a
XII-a. Au fost obþinute 104 de note
de 10, 83 la ultima clasã de liceu.
La clasa a XI-a, peste 5,00 , s-a
înregistrat un procentaj de
56,57%, la Limba ºi literatura ro-
mânã, 64,29% la Istorie ºi 26,67%
la Matematicã.

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Situaþie îngrijorãtoareSituaþie îngrijorãtoareSituaþie îngrijorãtoareSituaþie îngrijorãtoareSituaþie îngrijorãtoare
dupã simularedupã simularedupã simularedupã simularedupã simulare

Au fost centralizate datele obþinute la simularea examenului de Baca-
laureat, susþinutã de elevii din clasele a XI-a ºi a XII-a, iar, în ceea ce

priveºte procentul de promovabilitate, pentru ultima clasã de liceu, care
intereseazã cel mai mult, a fost apropiat de 40%, cu trei procente peste

anul precedent. Sunt ºase instituþii de învãþãmânt preuniversitar, din cele
43 de centre de examinare, care au obþinut 0% ºi vor intra într-un proces

de monitorizare cât se poate de atentã.

Între 0 ºi 90%
Aºa cum aminteam, clasa a XII-

a intereseazã cel mai mult. Din pã-
cate, sunt ºase unitãþi de învãþã-
mânt care nu au depãºit 0%: Li-
ceul Tehnologic „Constantin Ian-
culescu” Cîrcea, Liceul Tehnolo-
gic „George Bibescu” Craiova, Li-
ceul Tehnologic „Ing. Ionete Au-
relian” Malu Mare, Liceul Tehno-
logic „ªtefan Anghel” Bãileºti, Li-
ceul Tehnologic Special „Beetho-
ven” Craiova ºi Liceul Tehnologic
Transporturi Cãi Ferate Craiova.
Alte instituþii cu procentaj slab sunt
Colegiul „ªtefan Odobleja” Craio-

va (1,02%), Colegiul Tehnic „ªte-
fan Milcu” Calafat (1,82%), Cole-
giul Tehnic de Arte ºi Meserii
„Constantin Brâncuºi” Craiova
(1,59%) etc.

În ceea ce priveºte primele trei
locuri, acestea sunt ocupate, în
ordine, de Colegiul Naþional „Fra-
þii Buzeºti” Craiova (89,74%), Co-
legiul Naþional „Elena Cuza” Cra-
iova (81,15%) ºi Colegiul Naþional
„Carol I” Craiova (80,00 %). Nu
existã nicio notã generalã maximã,
iar la ultima probã, cea la alegere,
cele mai multe note de 10 au fost
obþinute la Biologie (21), iar la Ge-

ografie a fost o singurã lucrare
notatã cu maxim. Cu date mulþu-
mitoare mai sunt Liceul Teoretic
„Independenþa” Calafat (62,02%),
Liceul Teologic Adventist Craiova
(60,71%), Colegiul Naþional Peda-
gogic „ªtefan Velovan” Craiova
(59,28%).

Vor veni ºi mãsuri
Cum rezultatele sunt departe de

aºteptãri, vor urma ºi mãsuri pro-
puse spre adoptare. „Vom moni-
toriza atent toate liceele care au
obþinut rezultate dezastruoase. Pe
lângã cele cu 0%, vor intra ºi cele

care au avut sub 10%. Va fi în-
tocmit un grafic al inspecþiilor ºi
se va urmãri, în principal, frec-
venþa elevilor la cursuri, proiec-
tarea didacticã, modul în care s-
au predat materiile, felul în care
s-a realizat pregãtirea etc. Mier-
curi, vom avea o ºedinþã cu di-
rectorii ºi aºteptãm ºi de la ei so-
luþii. Vrem ca, în varã, sã obþinem
rezultate foarte bune”, a declarat
prof. Lavinia Elena Craiovea-
nu, preºedinte al Comisiei Jude-
þene de Bacalaureat ºi inspector
general al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.

Conform metodologiei, rectorul Universitãþii din
Craiova, prof.univ.dr.  Cezar Spânu,a numit noua
echipã a prorectorilor instituþiei de învãþãmânt su-
perior. Astfel, pentru „Programe de studii ºi asi-
gurarea calitãþii”, prorector va fi prof.univ.dr.ing.
Romulus Lungu, din cadrul Facultãþii de ingine-
rie electricã, iar pentru „Management economic ºi
financiar ºi probleme sociale ale studenþilor”,
prof.univ.dr. Magdalena Mihai (din cadrul Fa-
cultãþii de Economie ºi Administrarea Afacerilor)
va deþine portofoliul.

Prof.univ.dr. Radu Constantinescu  (de la De-
partamentul de Fizicã al Facultãþii de ªtiinþe)va ocu-

S-a stabilit echipa prorectorilorS-a stabilit echipa prorectorilorS-a stabilit echipa prorectorilorS-a stabilit echipa prorectorilorS-a stabilit echipa prorectorilor
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În ziua de 31 martie 2007, la Sydney
(Australia), a avut loc, pentru prima
datã, sãrbãtorirea „Orei Pãmântului”
(Earth Hour), o manifestare care
atrage atenþia asupra pericolelor
prezentate de modificãrile climaterice
pentru viaþã. România s-a înscris pe
aceastã axã în 2009. Astãzi, ºi la
Craiova vor avea loc manifestãri
ocazionate de sãrbãtoarea respectivã.

Asociaþia Studenþilor din Facultatea
de Fizicã a Universitãþii din Craiova
organizeazã, împreunã cu Asociaþia
Junior Camber Internaþional, o serie
de evenimente ocazionate de „Ora
Pãmântului”.

La ora 20.30, va fi organizat un
marº pe traseul Universitatea din
Craiova – Piaþa „Mihai Viteazul”, dupã
care va urma o demonstraþie de
street-workout – Fitness Urban, un
bike show ºi o acrobaþie cu foc. De la
ora 21.00, cluburile de dans din
Craiova se vor reuni în „Dans for
Earth”, Generaþia Folk va susþine un

pa funcþia de prorector pentru „Cercetare, relaþii
cu mediul economic”, în timp ce prof. univ.dr. Nicu
Panea(Facultatea de Litere) va rãspunde de „Rela-
þii internaþionale ºi imagine academicã”.

Pentru „Patrimoniu agricol” a fost numit prof.u-
niv.dr. Aurel Cãlina, de la Facultatea de Horticul-
turã, iar prof.univ.dr.ing. Nicu Bîzdoacã (Faculta-
tea de Automaticã, Calculatoare ºi Electronicã) va
rãspunde de „Informatizare ºi fonduri europene”.

Pentru conducerea operativã a Centrului Univer-
sitar din Drobeta-Turnu Severin a fost desemnat
prof.univ.dr. Dorel Berceanu, de la Facultatea de
Economie ºi Administrarea Afacerilor.

Stingeþi lumina pentru „Stingeþi lumina pentru „Stingeþi lumina pentru „Stingeþi lumina pentru „Stingeþi lumina pentru „Ora PãmântuluiOra PãmântuluiOra PãmântuluiOra PãmântuluiOra Pãmântului”!”!”!”!”!
concert, iar între 20.30 ºi 21.30 la
Centrul ASTROED al Universitãþii din
Craiova vor putea fi fãcute observaþii
astronomice.

Sunt mai mulþi parteneri care
participã: Primãria Craiova, Consiliul
Judeþean Dolj, Casa Studenþilor,
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj,
Universitatea din Craiova, RAT
Craiova, Centrul Multifuncþional
Craiova, Direcþia de Sport ºi Tineret
Dolj etc.

De asemenea, în acelaºi interval
orar, efective din cadrul Inspectoratu-
lui de Jandarmi Judeþean Dolj, în
colaborare cu Inspectoratul de Poliþie
al Judeþului Dolj, Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã „Oltenia” al
judeþului Dolj, Poliþiei Locale Craiova
vor asigura mãsurile de ordine  ºi
lanseazã un apel tuturor pentru stinge-
rea luminilor care nu sunt necesare ºi
pentru deconectarea aparatelor
electronice între 20.30 – 21.30, pentru
protejarea mediului înconjurãtor.
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Fundaþia
MUZZA ºi
Institutul Cultural
Român vor
organiza dumini-
cã, 3 aprilie, ora
18.30, la Hard
Rock Cafe din
Capitalã, Gala
Premiilor de
Jazz pe 2015 –
Premiile MUZZA. Ajunsã la ediþia a XIV-a, gala este
cel mai important eveniment anual pentru acest gen
muzical, o adevãratã sãrbãtoare pentru aceastã breaslã
ce îºi propune, ca de fiecare datã, sã evidenþieze ºi sã
premieze cele mai reuºite performanþe din acest
domeniu în anul precedent. Alãturi de formaþii din
Bucureºti, Bistriþa, Cluj-Napoca, Iaºi, Casual Band
Quartet din Craiova este nominalizat la secþiunea
„Revelaþia anului”, ocazie cu care formaþia va susþine
ºi un recital în cadrul evenimentului. Casual Band
Quartet îi are în componenþã pe cunoscuþii instrumen-
tiºti Bogdan Uþã (saxofon), Ionuþ Drãniceanu (chita-
rã), Traian Barbu (bas) ºi Florin Daviþoiu (tobe).

Poveºtile copilãriei,Poveºtile copilãriei,Poveºtile copilãriei,Poveºtile copilãriei,Poveºtile copilãriei,
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Douã dintre
cele mai
cunoscute
poveºti ale
copilãriei, care
au bucurat
generaþii întregi
de copii, sunt
aduse pe scenã,
la acest sfârºit
de sãptãmânã, de actorii Teatrului pentru Copii ºi
Tineret „Colibri”. Astãzi, la ora 18.00, este programat
spectacolul „Albã ca Zãpada”, adaptare dupã Fraþii
Grimm, scenariul ºi regia Iulia Cârstea, scenografia
Eustaþiu Gregorian, muzica Alin Macovei-Moraru. În
distribuþie îi regãsim pe actorii Adriana Ioncu, Iulia
Cârstea, Alla Cebotari, Ionica Dobrescu, Daniel Mirea,
Alis Ianoº ºi Emanuel Popescu. Mâine, 20 martie –
Ziua Internaþionalã a Teatrului pentru Copii ºi Tineret
–, la ora 11.00, intrã în scenã „Ursul pãcãlit de
vulpe”, de Ion Creangã, în spectacolul cu scenariul,
regia ºi scenografia semnate Valentin Dobrescu, pe
muzica lui Alin Macovei-Moraru, cu actorii Ionica
Dobrescu, Daniel Mirea, Mugur Prisãcaru, Alla
Cebotari, Adriana Ioncu ºi Emanuel Popescu. Biletele
costã 7 sau 10 lei, în funcþie de categoria locului.

Conferinþe susþinuteConferinþe susþinuteConferinþe susþinuteConferinþe susþinuteConferinþe susþinute
de AIESEC la TRADEMde AIESEC la TRADEMde AIESEC la TRADEMde AIESEC la TRADEMde AIESEC la TRADEM

Casa de
Culturã
„Traian
Demetrescu”
gãzduieºte,
astãzi ºi mâine,
20 martie,
între orele 10.00-20.00, o serie de conferinþe susþinute
de Asociaþia studenþeascã AIESEC Craiova. „Cele
douãzeci ºi cinci de persoane care s-au alãturat filialei
din Craiova a asociaþiei vor avea ocazia sã cunoascã
echipa de conducere, membri mai vechi, dar ºi
componenþi AIESEC. Scopul evenimentului este
înþelegerea rolului pe care îl îndeplineºte o astfel de
asociaþie în rândul studenþilor, impactul pe care
experienþa AIESEC l-a avut în dezvoltarea lor, precum
ºi obiectivele ºi resursele AIESEC”, precizeazã
organizatorii. În cele douã zile au loc ºi sesiuni de
prezentare a organizaþiei în context internaþional,
naþional ºi local, care sã explice concret funcþionarea
acesteia. Evenimentul se desfãºoarã în Salonul
Medieval al Casei de Culturã, intrarea fiind liberã.

În cadrul proiectului „Romanul poliþist belgian în prim-plan”, care se
desfãºoarã în perioada 1 martie – 17 aprilie a.c., Delegaþia Valonia-Bruxel-
les la Bucureºti ºi Editura „Crime Scene Press” organizeazã un concurs na-
þional de scriere creativã de literaturã poliþistã destinat elevilor de liceu din
România, intitulat „Cerneala neagrã”. Toþi elevii care au împlinit 14 ani pot
participa, condiþia fiind sã fie înscriºi într-un liceu din România, public sau
privat. Cele mai bune 15 texte vor fi publicate într-o colecþie de povestiri la
Editura „Crime Scene Press”.

Scopul: promovarea romanului poliþist
ca gen literar ºi a scrierii creative
La Concours d’Ecriture de Littératu-

re Policiere „Encre noire”, fiecare elev
poate trimite un singur text. Textele vor
avea maximum cinci pagini (10.000 de
semne) ºi vor putea fi scrise la alegere în
limba românã sau în limba francezã. Vor
fi trimise numai în format electronic, pânã
pe data de 17 aprilie, ora 24.00, la adresa
de email concourspolar@gmail.com pen-
tru textele în francezã ºi concursroman-
politist@gmail.com pentru cele în româ-
nã. Cele mai bune 15 vor fi publicate într-
o colecþie de povestiri la Editura „Crime
Scene Press”. În plus, cele mai bune trei
texte în limba românã ºi cele mai bune
trei texte în francezã vor fi recompensa-
te cu premii. Regulamentul complet al
concursului ºi mai multe informaþii sunt
disponibile pe site-urile www.cerneala-
neagra.com ºi www.wbi.be/bucarest.

Membrii juriului pentru concursul în
limba românã sunt George Arion (autor
de romane poliþiste ºi editor), Alexandru
Arion (jurnalist ºi editor), Stelian Þurlea
(scriitor ºi jurnalist), Mihaela Dedeoglu
(jurnalist la Radio France International)

Uniunea Arhitecþilor din România – Filiala eu-
roregionalã S-V Oltenia, Asociaþia „Podul lui
Apollodor”, Filarmonica „Oltenia” ºi Muzeul de
Artã Craiova organizeazã la Craiova, astãzi ºi
mâine, 20 martie, Zilele „Constantin Brâncuºi”,
eveniment ajuns la cea de-a IV-a ediþie. «Con-
stantin Brâncuºi, omul nãscut la Hobiþa – Gorj
pe 19 februarie 1876, a renãscut ca artist de
geniu universal în oraºul Craiova, oferindu-i astfel
ºansa unui destin extraordinar de „oraº al renaº-
terii culturale”. Depinde de noi sa confirmam
acest destin!», afirmã arh. Cristian Ciomu, pre-
ºedintele Asociaþiei „Podul lui Apollodor”. 

Programul se deschide astãzi, ora 11.00, în
Sala Oglinzilor a Muzeului de Artã, cu simpozio-
nul cu tematicile „125 de ani de arhitecturã ro-
mâneascã” (26.02.1891), „130 de ani Martha
Bibescu” (28 ianuarie 1886), „35 de ani Octav

Zilele „Constantin Brâncuºi” la CraiovaZilele „Constantin Brâncuºi” la CraiovaZilele „Constantin Brâncuºi” la CraiovaZilele „Constantin Brâncuºi” la CraiovaZilele „Constantin Brâncuºi” la Craiova

Grecia, o þarã cu veche tradiþie a muzicii vocale, este a 20-a
invitatã în Stagiunea „Europa” organizatã de Filarmonica „Olte-
nia” în perioada 23 octombrie 2015 – 20 mai 2016. Sãptãmâna
dedicatã acestui spaþiu cultural va debuta marþi, 22 martie, ora
19.00, la Muzeul de Artã Craiova, cu un recital neconvenþional

ºi Gabriel Bota (director artistic ºi co-
fondator al Festivalului Internaþional de
Carte Transilvania). Membrii juriului pen-
tru concursul în limba francezã: Andrei
Popov (jurnalist la Radio România Inter-
naþional), Valentine Gigaudaut (directoa-
rea librãriei Kyralina), Sylvain Audet (pro-
fesor de francezã ºi traducãtor), Cyrielle
Diaz (responsabila Biroului de promova-
re a cãrþii la Institutul Francez din Bucu-
reºti) ºi Eric Poppe (Delegat Valonia-Bru-
xelles la Bucureºti).

Lecturi recomandate elevilor, înainte
de înscrierea la concurs

«Genul poliþist (nuvelã, roman) se cir-
cumscrie paraliteraturii, prezentând o
structurã narativã stereotipã, care permite
cu uºurinþã trecerea la scrierea creativã.
Aceasta poate fi facilitatã de lectura se-
riei „Maigret” a lui Simenon sau de ro-
manul „La Fortune Gutmeyer” („Ave-
rea Gutmeyer”) al lui Alain Berenboom,
scriitor belgian contemporan, laureat al
Premiului Rossel pentru romanul „Mon-
sieur Optimiste” (2013). La o lecturã in-
citantã invitã ºi romanele poliþiste ale lui
George Arion: „Atac în bibliotecã”

(1983), „Profesionistul” (1985), „Tru-
caj” (1986)», a precizat prof. dr. Maria
Tronea, implicatã în organizarea Concur-
sului „Cernealã neagrã”. Domnia sa le rea-
minteºte celor pasionaþi de romanul poli-
þist cã «însuºi Umberto Eco, marele ro-
mancier ºi intelectual rafinat, recent dis-
pãrut, a fost atras de literatura de enig-
mã, „Numele trandafirului”, aceastã car-
te fascinantã, fiind mirabila dovadã».

Alãturi de Delegaþia Valonia-Bruxelles
la Bucureºti ºi Editura „Crime Scene
Press”, parteneri în organizarea concur-
sului sunt Romanian Crime Writers’ Club
(RCWC), Librãria Kyralina, Inspectora-
tul ªcolar al Municipiului Bucureºti ºi
Asociaþia Românã a Profesorilor de Lim-
ba Francezã.

Doicescu” (10 mai 1981), „140 de ani Con-
stantin Brâncuºi” (19 februarie 1876). Tot aici,
mâine, începând cu ora 11.00, va avea loc
spectacolul „Aforismele, o metafizicã sono-
rã”, susþinut de Petre Cichirdan, Pavel Flores-
co, Ion Creþeanu, Cornel Popescu, Mircea Su-
chici, Cristian Ciomu ºi Ilinca Zamfir.

De la ora 19.00, Filarmonica „Oltenia” va gãz-
dui un „Concert extraordinar pentru renaºterea
post-brâncuºianã”, cu acces liber pentru public.
În program: „Suita pentru violoncel solo” – com-
pozitor ºi interpret Mircea Suchici, „Poeme de
jazz acustic ºi electric” cu Grupul OPUS 1,61.
Evenimentul mai cuprinde expoziþia „Craiova în
viziunea artiºtilor plastici”, realizatã de membrii
Cenaclului „Constantin Brâncuºi”, ºi parada „Cu-
lori de primãvarã 2016” a Casei de Modã „Ilin-
ca”.

Sãptãmâna Greciei în Stagiunea „Europa”
de pian susþinut de Theodosis Fardis, student la Conservatorul
din Atena. Joi, 24 martie, ora 19.00, melomanii vor dialoga în
Sala „Filip Lazãr” cu invitatele speciale din Grecia, dirijorul Eu-
genia Manolides ºi soprana Evdokia Moisidou.

Vineri, 25 martie, de Ziua Naþionalã a Greciei, Orchestra
Simfonicã ºi Corala Academicã ale Filarmonicii „Oltenia”, alã-
turi de cele douã artiste elene, vor interpreta Simfonia nr. 1 în
Do minor, op. 68 de Johannes Brahms ºi douã lucrãri în primã
audiþie: „Cinci dansuri greceºti” pentru orchestrã de coarde de
Nikos Skalkottas ºi „Tempel im Gehor – Rilke Vertont („Un
templu în auz” – muzicã pe versuri de Rilke) pentru sopranã,
cor ºi orchestrã de Eugenia Manolides. Concertul va începe, ca
de obicei, la ora 19.00.

Deºi a studiat toatã copilãria pianul, Eugenia Manolides a
fost dintotdeauna fascinatã sã compunã muzicã. ªi-a urmat vi-
sul la celebra Juilliard School din New York, unde a studiat
compoziþie, orchestraþie ºi pian. Primul sãu album, „Semnifica-
þii ºi simboluri”, exprimã viziunea artisticã generatã de „o sursã
infinitã de inspiraþie”, marile mituri greceºti.

Soprana Evdokia Moisidou este solistã la Hellenic Navy
Band, ansamblu cu care a înregistrat un album de arii clasice ºi
cântece greceºti pentru postul de radio naþional din Atena, ERT.
Repertoriul ei include o gamã largã de muzicã vocal-simfonicã,
de la baroc la muzicã modernã ºi contemporanã.
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Preºedintele turc Recep Tayyip
Erdogan a atras, ieri, atenþia Uniu-
nii Europene sã-ºi rezolve întâi pro-
blemele sale cu imigranþii, apoi sã
impunã condiþii Turciei, pe fondul
încercãrii de finalizare a acordului
UE-Turcia, acuzând cã UE se aflã
pe un „câmp minat” prin susþine-
rea grupãrilor teroriste. “În timp
ce Turcia gãzduieºte trei milioane
(de imigranþi), cei care nu sunt în
stare sã gãseascã loc suficient pen-
tru o mânã de refugiaþi, cei care
þin în mijlocul Europei acei inocenþi
în condiþii ruºinoase, ar trebui sã
se uite mai întâi la problemele lor”,
a declarat Erdogan într-un discurs
televizat. El a acuzat unele þãri de
susþinere directã sau indirectã a
grupãrilor teroriste, referindu-se la
miºcarea radicalã Partidul Munci-
torilor din Kurdistan (PKK) care a comis mai
multe atacuri teroriste în þarã. Gruparea kur-
dã TAK, desprinsã din PKK, a revendicat joi
atacul sinucigaº de duminicã din Ankara sol-
dat cu 37 de morþi. Erdogan a explicat cã

ªTIRI

ªTIRI

Fostul
vicecancelar
german Guido
Westerwelle a
murit la 54 de ani

Guido Westerwelle, fost
vicecancelar ºi ministru de
Externe al Germaniei, a
decedat vineri, la vârsta de 54
de ani, de leucemie, anunþã
fundaþia sa. Guido Westerwel-
le era supus unui tratament
antileucemie din iunie 2014.
Primul homosexual declarat
din Guvernul Germaniei,
Guido Westerwelle a fost
liderul Partidului Democraþi-
lor Liberi (FDP), formaþiuu-
ne care a pierdut toate locuri-
le în Parlamentul german în
2013. Guido Westerwelle a fost
vicecancelar al Germaniei în
perioada 2009-2011 ºi minis-
tru de Externe în intervalul
2009-2013.

Barack Obama
se va întâlni
în mai cu liderii
din Danemarca,
Finlanda,
Norvegia
ºi Suedia

Preºedintele Statelor Unite,
Barack Obama, se va întâlni
în mai, la Washington, cu
liderii din Danemarca,
Finlanda, Norvegia ºi Suedia,
anunþã Casa Albã. Întâlnirea
va avea loc în cadrul Summi-
tului SUA - Liderii Nordici,
precizeazã Casa Albã. Pe
agenda reuniunii sunt teme
precum combaterea teroris-
mului ºi a altor forme de
extremism, protecþia mediului
ºi securitatea nuclearã,
explicã preºedinþia Statelor
Unite.

Un muncitor a
cãzut de la etajul
53 al unui turn
din Los Angeles

Un muncitor a murit dupã
ce a cãzut de la etajul 53 al
unui turn din oraºul ameri-
can Los Angeles, accidentul
fiind investigat de autoritãþile
californiene. Electricianul
era angajat de doar douã zile
în turnul Wilshire Grand
Center din Los Angeles ºi,
potrivit fiºei postului, nu
trebuia sã urce mai sus de
etajul al treilea. Bãrbatul a
cãzut de la etajul 53 al
imobilului aflat în construc-
þie, de la înãlþimea de 240 de
metri, murind pe loc. Turnul
Wilshire Grand Center va fi
cel mai mare imobil de pe
Coasta de Vest a Statelor
Unite.

Reprezentanþii europeni ºi turci au conve-
nit, ieri, asupra finalizãrii acordului de gestio-
nare a crizei imigranþilor, acord care va intra
în vigoare de pe 20 martie, a anunþat Bohuslav
Sobotka, premierul ceh. „Acordul cu Turcia a
fost aprobat! Toþi imigranþii clandestini care
vor ajunge în Grecia din Turcia începând cu

Vicecancelarul Sigmar Gabriel,
totodatã ministrul german al Eco-
nomiei, a îndemnat Uniunea Eu-
ropeanã (UE) sã acþioneze astfel
încât pânã în varã sã ridice sanc-
þiunile impuse Rusiei în legãturã
cu conflictul din estul Ucrainei.
“Acesta trebuie sã fie obiectivul
nostru comun”, a declarat Ga-
briel, al cãrui Partid Social-De-
mocrat (SPD) se aflã la putere
alãturi de Uniunea Creºtin-Demo-
cratã (CDU) a cancelarului An-
gela Merkel. În opinia sa este
necesar “sã vizãm cu toatã pute-
rea un asemenea acord cu Fede-

Erdogan avertizeazã cã UE se aflã pe un „câmp minat”Erdogan avertizeazã cã UE se aflã pe un „câmp minat”Erdogan avertizeazã cã UE se aflã pe un „câmp minat”Erdogan avertizeazã cã UE se aflã pe un „câmp minat”Erdogan avertizeazã cã UE se aflã pe un „câmp minat”
în încercarea de a gestiona criza migraþieiîn încercarea de a gestiona criza migraþieiîn încercarea de a gestiona criza migraþieiîn încercarea de a gestiona criza migraþieiîn încercarea de a gestiona criza migraþiei

ofensiva amplã lansatã de guvernul turc în
sud-estul þãrii împotriva militanþilor kurzi,
criticatã de liderii europeni, este justificatã
ºi legitimã. “Lupta noastrã împotriva tero-
rismului este bine calculatã ºi legitimã ...

Toate organizaþiile teroriste acti-
ve în regiune ºi în Turcia s-au
coalizat împotriva Turciei. Multe
state, în principal statele occiden-
tale, nu au o poziþie fermã împo-
triva acestor grupãri”, a acuzat
Erdogan. Liderul turc a criticat
autoritãþile belgiene pentru cã au
permis instalarea unui cort al ma-
nifestanþilor prokurzi în faþa clã-
dirii UE din Bruxelles, unde se
desfãºoarã summitul UE-Turcia
în vederea finalizãrii acordului de
gestionare a crizei migraþiei. Er-
dogan a avertizat, de asemenea,
cã militanþii kurzi ar putea efec-
tua atacuri ºi în Europa. “Nu exis-
tã niciun motiv pentru care bom-
ba ce a explodat în Ankara nu ar
fi putut exploda în Bruxelles sau
în orice alt oraº european”, a

subliniat liderul turc, adãugând cã “ºerpii
cu care dormi pot sã te muºte oricând”,
referindu-se la militanþii kurzi care au re-
vendicat ultimele douã atacuri din Ankara,
soldate cu 66 de morþi.

Vicecancelarul german îndeamnã UE sã acþioneze
în vederea ridicãrii sancþiunilor impuse Rusiei

raþia Rusã”, a declarat el, la Ber-
lin, la un forum germano-rus.
Occidentul a impus sancþiuni
Rusiei dupã ce Moscova a ane-
xat peninsula ucraineanã Crime-
ea în martie 2014 ºi din cauza
susþinerii separatiºtilor proruºi
care luptã împotriva forþelor gu-
vernamentale ucrainene în regiu-
nea Donbas, în estul Ucrainei.
Germania ºi Franþa au subliniat
în mai multe rânduri cã o even-
tualã ridicare a sancþiunilor im-
puse Moscovei depinde de imple-
mentarea acordurilor de la Minsk,
pe care cele douã puteri europe-

ne le-au mediat, dar care acum
sunt blocate. Uniunea Europea-
nã a prelungit sancþiuni impuse
unor ruºi ºi companii ruse - con-
stând în blocarea unor active ºi
interdicþii de cãlãtorie în UE -,
însã statele membre au poziþii di-
vergente cu privire la o prelungi-
re a unor sancþiuni ample - im-
puse Moscovei în sectoarele ban-
car, al apãrãrii ºi energetic - din-
colo de luna iulie. Pe de altã par-
te, preºedintele Comisiei Europe-
ne (CE) Jean-Claude Juncker a
anunþat cã Ucraina a întreprins
reformele necesare pentru ca in-
stituþia pe care o conduce sã re-
comande UE, luna viitoare, o li-
berare a regimului vizelor pentru
ca ucrainenii sã poatã cãlãtori în
zona Schengen, de liberã circula-
þie. Preºedintele ucrainean a de-
clarat, la Bruxelles, unde a efec-
tuat o vizitã, cã este o “veste foar-
te pozitivã”. “Am îndeplinit totul”,
a declarat Poroºenko.  “Este o
veste pozitivã. Este o mare reali-
zare a Ucrainei ºi sunt absolut
convins cã este o mare realizare
pentru Uniunea Europeanã, deoar-
ce este vorba despre o situaþie din
care au de câºtigat ambele pãrþi”,
a adãugat el. “În ultimele zile ºi
ore, Ucraina a întreprins reforme
uriaºe”, a declarat Juncker.
“Aceºti paºi ne vor permite nouã,
Comisiei, sã propunem în aprilie
o liberalizare a vizelor”, a adãu-

gat el. Orice propunere vizând o
asemenea liberalizare a vizelor
pentru ca ucrainenii sã poatã cã-
lãtori în zona Schengen este ne-
cesar sã fie aprobatã de cãtre
Parlamentul European (PE) ºi
cele 28 de state membre ale Uni-
unii. Pe de altã parte, separatiºtii
proruºi care deþin controlul asu-
pra regiunii Doneþk, în estul
Ucrainei, au început - de mier-
curi - sã emitã paºapoarte. Primul
paºaport a fost emis pe numele
lui Aleksandr Zaharcenko, liderul
separatiºtilor din regiune. “Acest
document este o dovadã a ceea
ce suntem capabili sã facem, a
ceea ce protejãm ºi a ceea ce am
realizat”, a declarat el. “Am înce-
put sã emitem paºapoarte”, a adã-
ugat acesta. Liderul separatist a
subliniat cã oricine intenþioneazã
sã participe la alegerile locale -
care nu au fost stabilite încã - este
necesar sã deþinã acest document.
Documentele - pe coperta cãrora
apare imaginea unui vultur cu
douã capete - le permit deþinãto-
rilor sã intre în mod liber pe teri-
toriul Rusiei, a anunþat Zaharcen-
ko. Kievul subliniazã cã aceste
alegeri locale este necesar sã fie
organizate în baza legii ucrainene
ºi sã fie monitorizate de cãtre Or-
ganizaþia pentru Securitate ºi Co-
operare în Europa (OSCE) - douã
condiþii pe care separatiºtii pro-
ruºi refuzã sã le accepte.

Acordul UE-Turcia în privinþa gestionãrii crizei imigranþilor a fost aprobat
20 martie vor fi trimiºi înapoi (în Turcia)!”, a
anunþat Sobotka, pe contul sãu de Twitter.
Liderii UE au convenit joi searã asupra pro-
iectului unui acord în vederea trimiterii imi-
granþilor care ajung în Grecia înapoi în Tur-
cia, proiect care a fost prezentat ieri premie-
rului turc, Ahmet Davutoglu. UE urmeazã sã

acorde un ajutor financiar de ºase miliarde de
euro Turciei pentru a reþine cei aproape trei
milioane de imigranþi în þarã. În schimbul fie-
cãrui imigrant primit de Turcia, UE va accep-
ta un refugiat sirian. Toþi refugiaþii sirieni pri-
miþi de Uniunea Europeanã urmeazã sã fie re-
partizaþi între statele membre UE.
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Anunþul tãu!
CONVOCATOR Administra-

torul unic al Societãþii Cooperati-
ve Meºteºugãreºti Oriental Car-
pets SCM Craiova, convoacã pen-
tru data de 8.04.2016, în Craiova
str. Ana Ipãtescu nr. 107, AGA or-
dinarã la ora 12,00, cu urmãtoa-
rea ordine de zi: 1. Raport privind
activitatea economico- socialã
desfãºuratã în anul 2015. 2. Ra-
port privind realizarea BVC pe
anul 2015. 3. Aprobarea bilanþu-
lui ºi contului de profit ºi pierderi
ºi repartizarea profitului net pe
anul 2015. 4. Raportul privind
modul de îndeplinire de cãtre ad-
ministrator a obligaþiilor ce i-au
revenit din contractul de adminis-
trare ºi criteriile de performantã
stabilite. 5. Raportul comisiei de
cenzori. 6. Raportul reprezentan-
tului cu probleme sociale. 7. Apro-
barea BVC pe anul 2016. 8. Apro-
barea criteriilor de performanþã
(anexele 1,2) la contractul de ad-
ministrare ºi gestionare al admi-
nistratorului. 9. Adoptarea hotã-
rârii referitoare la clauzele gene-
rale privind raporturile de muncã,
precum ºi a sistemului de salari-
zare conform Hotãrârii UNCOM –
UCECOM nr. 11/2006 – republica-
tã. 10. Aprobarea vãnzarii imobi-
lului mijloc fix C1 Sc 2 (U2) situat
în Craiova, str. Ghe. Chiþu nr. 100,
în suprafaþã de 243 mp. 11. Apro-
barea modului de acoperire a
eventualelor pierderi neimputabi-
le la sfârºitul exerciþiului financiar.
12. Aprobarea constituirii ºi utili-
zãrii rezervei statutare, precum ºi
a altor resurse. 13. Diverse.

Anunþul tãu! 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.

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.

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 YUKO GROUP SRL,
solicitã Aviz de Amplasament
pentru investiþia “INSTALA-
ÞIE DESCÃRCARE, INCÃR-
CARE, DISTRIBUÞIE, PRODU-
SE PETROLIERE  CU IM-
PREJMUIRE, LUCRÃRI HI-
DROTEHNICE AFERENTE
CHEULUI ªI  PLATFORMEI  IN
PORTUL BECHET JUD.
DOLJ”,  persoanele interesa-
te  se pot adresa la sediul Pri-
maria Bechet sau la telefon
contact 0732/707099.

Comuna Pieleºti anunþã
publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de obþinere
a autorizaþiei de mediu pri-
vind activitatea COD CAEN
3600- Captare, tratare ºi dis-
tribuþie apã, ce se desfãºoa-
rã în Comuna Pieleºti , sat
Cîmpeni. Informaþiile privind
potenþialul impact asupra me-
diului pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, Craiova, str.
Petru Rareº, nr.1, zilnic între
orele 9-14. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la se-
diul APM Dolj pânã la data de
4.04.2016.

ASOCIAÞIA NAÞIONALÃ
A CADRELOR MILITARE ÎN
REZERVÃ ªI ÎN RETRAGERE
DIN M.A.I. FILIALA DOLJ
„FRAÞII BUZEªTI„ INVITÃ PE
TOÞI MEMBRII SÃ PARTICI-
PE LA CONFERINÞA ANUA-
LÃ CE VA AVEA LOC ÎN ZIUA
DE 22.03.2016 ORA 10.00 LA
SEDIUL POLIÞIEI JUDEÞENE
STR, AMARADIA NR. 32.
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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.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

CERERI SERVICIU
Pensionar serios asigur
pazã locuinþã contra cazare
indiferent localitatea. Telefon:
0748/313.683.
Ionescu Nicolae doresc sã fiu
angajat la un patron cu ma-
ºina proprie, marca Espero.
Telefon: 0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la domiciliu
Telefon: 0251/446.535;
0760/071.644.
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avan-
tajoase. 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 + dife-
renþa. 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.
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.



cuvântul libertãþii / 13sâmbãtã, 19 martie 2016 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 19 martie 2016

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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.

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. Inma-
triculata RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000; - 105
CP; Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airbaguri; -
Geamuri Electrice; Inchide-
re centralizata; ABS; Servo-
directie; Xenon; - Interior re-
caro; Pret 2700 Euro, nego-
ciabil. Relatii la telefon: 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 garanþie. 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, bo-
canci, ghete, pantofi militari
noi piele negru, piese Da-
cia noi, calculator instruire
copii prin televozor, telefon
Eboda sigilat, piei bovinã ºi
oaie vopsite. Telefon: 0735/
445.339.

Vând loc de veci Sineasca
douã gropi suprapuse, bo-
canci din piele mãrimea 43
îmblãniþi. 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
acoperiº,  aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre alu-
miniu  20 litri noi, reduc-
tor oxigen sudurã, alterna-
tor 12vV nou, arzãtoare
gaz sobã D 600.  Telefon:
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 Fi-
neþea, triploc, maºinã de
surfilat. Telefon: 0745/
589.825.
Vând hotã nouã, mãturã
electricã. Telefon: 0351/
459.314.
Calorifere fontã – 10 lei ele-
mentul, televizor color Phi-
lips 100 lei, bicicletã copii
50 lei, 2 gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon: 0729/
977.036.

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.
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
Brãdeºti. Telefon: 0744/
530.451.
PARTICULAR, închiriez
garsonierã, complet mo-
bilatã, et. 2, 220 Euro ne-
gociabil. Telefon: 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
Achiziþionez cãrþi pentru bi-
bliotecã. Telefon: 0351/
449.469 dupã ora 20,30.
Solicit menajerã curãþenie
generalã în apartament, o zi
pe sãptãmânã, vârsta pes-
te 55 ani. Telefon: 0727/
226.367.
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.

PIERDERI
PIERDUT Certificat consta-
tator terþi pentru Truºcã Emi-
lia II. Se declarã nul.

DECESE
Cu sufletele cernite de du-
rere, familia anunþã înce-
tarea fulgerãtoare din via-
þã a celei ce a fost TUFAN
SILVIA, în etate de 80 de
ani. O vom pãstra în su-
fletele noastre aºa cum
era, o inimã caldã, rãbdã-
toare ºi blândã, tot timpul
grijulie ºi cu dragoste pã-
rinteascã pentru noi toþi.
Astãzi, la ora 12,00, în sa-
tul Moþãþei, judeþul Dolj,  o
conducem pe ultimul
drum, rugându-ne Bunu-
lui Dumnezeu sã o aibã in
paza Sa veºnicã! Regrete
ceterne! Pioasã amintire!

CONDOLEANÞE
Nepoþii Mihaela ºi Tibi Bo-
logh deplând decesul ce-
lei ce a fost bunicã de
neînlocuit, TUFAN SILVIA,
din Moþãþei. Ne vom ruga
pentru odihna sufletului
bun, iar candela recunoº-
tinþei ºi dragostei noas-
tre sã-i fie luminã veºni-
cã! Somn lin, draga noas-
trã, Mamaie!
Colectivul cotidianului
“Cuvântul Libertãþii”
transmite condoleanþe
familiei colegului nostru
Tibi Bologh la decesul
bunicii. Dumnezeu sã o
odihneascã în pace!
Colegii de la Grupul ªco-
lar “Anghel Saligny” îºi
exprimã regretul la dece-
sul d.nei ing. CODIÞÃ
MARGARETA. Dumnezeu
sã o odihneascã în pace!
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Dupã victoria cu 2-0 de pe
“Anfield”, Liverpool n-a avut
emoþii cu United, joi searã, de-
cât vreun sfert de orã, adicã pe-
rioada dintre reuºitele lui Martial
(32) ºi Coutinho (45). A fost ºi
rezultatul final, iar în urma tra-
gerii la sorþi de ieri, “cormora-
nii” au aflat cã vor juca în sfer-
turi cu Borussia Dortmund. Ast-
fel, tehnicianul Jurgen Klopp îºi
va întâlni fosta echipã, pe care
a antrenat-o între 2008 ºi 2015,
ºi alãturi de care ºi-a trecut în
palmares douã titluri ale Germa-
niei, o Cupã ºi douã Supercu-
pe, dar ºi o finalã de Champions
League.

Altfel, dupã ce Lazio a fost
eliminatã de Sparta Praga, într-
un meci în care ªtefan Radu n-
a jucat, din pricina unei acciden-
tãri, Mircea Lucescu este singu-
rul român rãmas în competiþie.
ªahtior a fãcut “dubla” cu An-

Rezultatele complete din returul optimilor
Leverkusen – Villarreal 0-0 în tur 0-2
Valencia – Bibao 2-1 în tur 0-1
(Santi Mina 13, Aderllan Santos 37 / Aduriz 76)
Lazio – Sparta Praga 0-3 în tur 1-1
(Dockal 10, Krejci 12, Julis 44)
Andelecht – ªahtior Doneþk 0-1 în tur 1-3
(Eduardo 90+3)
Sevilla – Basel 3-0  în tur 0-0
(Rami 35, Gameiro 44, 45)
Manchester Utd – Liverpool 1-1 în tur 0-2
(Martial 32 pen. / Coutinho)
Tottenham – Dortmund 1-2 în tur 0-3
(Heung-Min Son 73 / Aubameyang 24, 70)
Braga – Fenerbahce 4-1  în tur 0-1
(Koka 11, Josue 69 pen., Stojiljkoviæ 74, Rafa Silva83 / Potuk 45+3)
Program sferturi
Braga – ªahtior Doneþk
Villarreal – Sparta Praga
Bilbao – Sevilla
Dortmund – Liverpool
Meciurile sunt programate în 7 ºi 14 aprilie.
Duelurile din semifinale vor fi aflate pe 15 aprilie, iar meciurile se vor

disputa în 28 aprilie ºi 5 mai.
Finala Europa League va avea loc pe 18 mai, pe St. Jakob Park din Basel.

Sevilla este campioana de anul trecut (3-2 cu Dnepr).

LIGA EUROPA – RETUR OPTIMI / TRAGERE LA SORÞI SFERTURI

Liverpool triumfã în faþa rivalei United,Liverpool triumfã în faþa rivalei United,Liverpool triumfã în faþa rivalei United,Liverpool triumfã în faþa rivalei United,Liverpool triumfã în faþa rivalei United,
iar Klopp, crudã ironie, revine la Dortmundiar Klopp, crudã ironie, revine la Dortmundiar Klopp, crudã ironie, revine la Dortmundiar Klopp, crudã ironie, revine la Dortmundiar Klopp, crudã ironie, revine la Dortmund

derlecht ºi va întâni mai departe
pe Sporting Braga.

Dupã ce a trecut de compa-
trioata Valencia, Bilbao a aflat
cã trebuie sã-ºi mãsoare forþele
cu o altã rivalã din La Liga, nu-

mind-o aici pe Sevilla, deþinã-
toarea trofeului.

În cele din urmã, alþi spanioli,
cei de la Villarreal, trimfãtori în
oprimi în faþa lui Leverkusen, se
vor bate cu Sparta Praga.

Barca – Atletico ºi PSG – City, meciurile vedetã din sferturi
Ieri, la Nyon (Elveþia), a

avut loc tragerea la sorþi a
partidelor din cadrul sferturi-
lor de finalã. Cele mai aºtep-
tate ciocniri sunt între
formaþiile spaniole FC Barce-
lona ºi Atletico Madrid,
respectiv între “miliardarii”

de la Paris Saint-Germain ºi
Manchester City. Real Madrid
ºi Bayern se pot considera
norocoase, întâlnind, mãcar
teoretic, cei mai facili adver-
sari. “Galacticii” se vor duela
cu Wolfsburg, iar campioana
Germaniei cu Benfica.

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
8:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu al Austra-

liei: calificãri / 11:00, 13:00 – FOTBAL – Liga a II-
a: CS Mioveni – FC Braºov, Olimpia Satu Mare –
CSM Rm. Vâlcea / 15:30 – HANDBAL (M) – Cupa
EHF: CSM Bucureºti – Helvetia Anaitasuna /
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: FC Botoºani –
Concordia Chiajna, Viitorul – Steaua.

DIGI SPORT 2
13:30 – GIMNASTICÃ – “FIG Artistic World

Cup” / 18:45, 21:00 – HANDBAL (F) – Turneu
preolimpic, la Aarhus, în Danemarca: România –
Uruguay, Danemarca – Muntenegru / 22:30 –
SPORTURI DE CONTACT – Kickboxing – “Res-
pect World Series”.

DIGI SPORT 3
14:30 – FOTBAL Scoþia – Premier League: Kil-

marnock – Celtic / 17:00 – MOTO GP – Marele
Premiu al Qatarului: antrenamente / 20:00 – TENIS
(M) – Turneul de la Indian Wells, în SUA: semifi-
nale.

DIGI SPORT 4
17:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Gijon – Atl.

Madrid / 19:30 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã:
BC Mureº – Steaua / 21:45 – FOTBAL Italia –
Serie A: Roma – Inter.

DOLCE SPORT 1
8:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu al Austra-

liei: calificãri / 15:00 – RUGBY – Cupa Europeanã
a Naþiunilor: Georgia – România / 18:00, 20:30 –
FOTBAL – Liga I: FC Botoºani – Concordia Chiaj-
na, Viitorul – Steaua.

DOLCE SPORT 2
11:00, 13:00 – FOTBAL – Liga a II-a: CS Mio-

veni – FC Braºov, Olimpia Satu Mare – CSM Rm.

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
Vâlcea / 15:30 – HANDBAL (M) – Cupa EHF:
CSM Bucureºti – Helvetia Anaitasuna / 17:00 –
FOTBAL Spania – La Liga: Gijon – Atl. Madrid /
19:00, 22:00 – RUGBY – Turneul celor 6 naþiuni:
Irlanda – Scoþia, Franþa – Anglia.

* Site-ul Dolce Sport nu a fãcut public ºi pro-
gramul celorlalte canale, 3 ºi 4.

SPORT.RO
21:10 – BOX – Gala “Noaptea Campionilor –

Careul de aºi”, la Bucureºti.
EUROSPORT 1
9:15 – SCHI ALPIN (F) – Cupa Mondialã, la St

Moritz, în Elveþia / 10:45 – SÃRITURI CU SCHIU-
RILE (echipe) – CM, la Planica, în Slovenia / 12:45
– SCHI ALPIN (M) – CM, la St Moritz / 13:45 –
BIATLON (F) – CM, la Khanty Mansiysk, în Rusia
/ 17:00 – FOTBAL Anglia – Premier League: Crys-
tal Palace – Leicester / 20:00, 2:00, 4:00 – ATLE-
TISM – Campionatul Mondial de salã, la Portland,
în SUA: ziua a 3-a.

EUROSPORT 2
10:15, 12:00 – SCHI ALPIN (M, F) – Cupa

Mondialã, la St Moritz, în Elveþia / 16:30, 19:30 –
FOTBAL Germania – Bundesliga: FC Koln – Bay-
ern Munchen, Eintracht Frankfurt – Hannover /
23:00 – FOTBAL MLS – SUA/Canada: Chicago
Fire – Columbus Crew SC.

TVR 2
11:00 – TENIS DE MASÃ – Campionatele

Naþionale, la Buzãu.
TVR 3
17:00 – BADMINTON – Internaþionalele Ro-

mâniei, la Timiºoara.
LOOK TV
14:30 – FOTBAL Scoþia – Premier League: Kil-

marnock – Celtic.

LOOK PLUS
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: FC Botoºani

– Concordia Chiajna, Viitorul – Steaua.
Duminicã

DIGI SPORT 1
7:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu al Aus-

traliei: cursa / 11:00 – FOTBAL – Liga a II-a:
Rapid Suceava – Rapid Bucureºti / 13:00 –
FOTBAL Spania – La Liga: Espanyol – Bilbao
/ 15:00 – FOTBAL – Liga I: CS U Craiova –
ACS Poli Timiºoara / 18:45 – HANDBAL (F) –
Turneu preolimpic, la Aarhus, în Danemarca:
România – Muntenegru / 20:30 – FOTBAL –
Liga I: Dinamo – Pandurii.

DIGI SPORT 2
13:30 – HANDBAL (M) – Cupa EHF: Dina-

mo – Granollers / 17:00 – FOTBAL Spania –
La Liga: Villarreal – Barcelona / 19:00 – SPOR-
TURI DE CONTACT – Kickboxing – Gala “GP
Tracia 33” / 21:30 – FOTBAL Spania – La Liga:
Real Madrid – Sevilla.

DIGI SPORT 3
14:45, 17:00 – MOTO GP – Marele Premiu al

Qatarului: calificãri ºi cursa / 22:00 – TENIS (M)
– Turneul de la Indian Wells, în SUA: finala.

DIGI SPORT 4
13:30, 16:00, 19:00, 21:45 – FOTBAL Ita-

lia – Serie A: Atalanta – Bologna, Torino – Ju-
ventus, Napoli – Genoa, Milan – Lazio.

DOLCE SPORT 1
7:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu al Aus-

traliei: cursa / 15:00 – FOTBAL – Liga I: CS U
Craiova – ACS Poli Timiºoara / 17:00 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Villarreal – Barcelona /
20:30 – FOTBAL – Liga I: Dinamo – Pandurii.

DOLCE SPORT 2
13:30 – HANDBAL (M) – Cupa EHF: Dina-

mo – Granollers / 15:00 – RUGBY – Cupa Româ-
niei: CSA Steaua – CSU Cluj / 19:15 – FOTBAL
Spania – La Liga: Valencia – Celta Vigo / 22:00 –
BASCHET NBA: Dallas Mavericks – Portland
Trail Blazers.

* Site-ul Dolce Sport nu a fãcut public ºi
programul celorlalte canale, 3 ºi 4.

EUROSPORT 1
9:15 – SCHI ALPIN (M) – Cupa Mondialã, la

St Moritz, în Elveþia / 10:45 – SÃRITURI CU
SCHIURILE (DT 225) – CM, la Planica, în Slove-
nia / 12:45 – SCHI ALPIN (F) – CM, la St Moritz
/ 13:45 – BIATLON (M) – CM, la Khanty Man-
siysk, în Rusia / 15:30, 18:00 – FOTBAL An-
glia – Premier League: Southampton – Liverpo-
ol, Manchester City – Manchester United /
21:30 – ATLETISM – Campionatul Mondial de
salã, la Portland, în SUA: ziua a 4-a.

EUROSPORT 2
10:30, 12:00 – SCHI ALPIN (F, M) – Cupa

Mondialã, la St Moritz, în Elveþia / 13:45 –
SNOWBOARD – CM FIS, la Baqueira Beret, în
Spania / 15:15 – SNOWBOARD – Cupa Mon-
dialã FIS, la Spindleruv Mlyn, în Cehia / 16:30,
18:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga: Stut-
tgart – Leverkusen, Augsburg – Dortmund /
20:30, 23:00 – FOTBAL MLS – SUA/Canada:
Philadelphia Union – New England Revolution,
DC United – Colorado Rapids.

TVR 3
17:00 – BADMINTON – Internaþionalele Ro-

mâniei, la Timiºoara.
LOOK TV
15:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: CS U Cra-

iova – ACS Poli Timiºoara, Dinamo – Pandurii.

LIGA CAMPIONILOR

Wolfsburg – Real Madrid
Bayern Munchen – Benfica
Barcelona – Atletico Madrid
Paris SG – Manchester City
Meciurile vor avea loc în 5/6 ºi 12/13 aprilie.
Duelurile din semifinale vor fi aflate pe 15 aprilie, iar meciurile se vor dispu-

ta pe 26/27 aprilie ºi 3/4 mai.
Finala UEFA Champions League va avea loc pe 28 mai, pe San Siro din

Milano. FC Barcelona este deþinãtoarea en-titre a trofeului (3-1 cu Juventus).
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Voleibaliºtii craioveni disputã,
astãzi, ultima partidã din sezonul re-
gulat, iar în cazul unei victorii îºi vor
pãstra prima proziþie în clasament.
Ceea ce ar face ca în play-off sã dea
peste locul 4. Baia Mare se aflã mo-
mentan acolo, dar dacã va învinge
la Caransebeº, Arcada Galaþi va fi
adversara alb-albaºtrilor în semifi-
nalele campionatului. Moldovenii
au jucat deja în aceastã rundã ºi,
probabil, nemaforþând, au cedat cu
0-3 la Dej.

Antrenorul Dãnuþ Pascu, ºi ju-
cãtorii Bogdan Ene ºi Mihai Mã-
rieº au prefaþat meciul cu CSM Bu-
cureºti, în cadrul unei conferinþe
de presã organizatã joi, la Sala Po-

Pascu:Pascu:Pascu:Pascu:Pascu: “ “ “ “ “Sper sã încheiem sezonul regulatSper sã încheiem sezonul regulatSper sã încheiem sezonul regulatSper sã încheiem sezonul regulatSper sã încheiem sezonul regulat
tot cu o victorie, care ne-ar asigura locul 1”tot cu o victorie, care ne-ar asigura locul 1”tot cu o victorie, care ne-ar asigura locul 1”tot cu o victorie, care ne-ar asigura locul 1”tot cu o victorie, care ne-ar asigura locul 1”
SCM U Craiova – CSM Bucureºti, sâmbãtã, ora 18:00, Sala Polivalentã Masculin

Sâmbãtã, ora 18:00: SCM U CRAIOVA – CSM Bucureºti, ACS Municipal
Zalãu – VCM PLS Piatra Neamþ, AS Club Caransebeº – CS ªtiinþa Explorãri
Baia Mare, LMV Tricolorul Ploieºti – CS Dinamo Bucureºti. Partida CS Uni-
rea Dej – CS Arcada Galaþi s-a disputat marþi ºi s-a încheiat cu scorul de 3-0.
CS “U” Cluj va câºtiga la “masa verde” (3-0) disputa cu CVM Tomis Con-
stanþa, deoarece formaþia de la Malul Mãrii s-a retras din competiþie (clasa-
mentul include acest meci).

1. CRAIOVA 53 7. Dej* 27
2. Zalãu 51 8. CSM Buc. 23
3. Galaþi* 47 9. “U” Cluj* 20
4. Baia Mare 45 10. Piatra N. 20
5. Caransebeº 36 11. Dinamo 17
6. Ploieºti 30
* - un joc în plus.

Feminin
CS “U” Cluj – SCM U CRAIOVA 0-3, CS Rapid Bucureºti – CS Alba Blaj 0-

3. Partida CSM Lugoj – CSM Bucureºti s-a disputat asearã, în timp ce jocu-
rile VC Unic LPS Piatra Neamþ – CSU Medicina Tg. Mureº, ACS Penicilina
Iaºi – CS ªtiinþa Bacãu ºi CS Dinamo Bucureºti - CSM Târgoviºte vor avea
loc luni, de la ora 18:00.

1. Alba Blaj* 65 7. Lugoj 27
2. Târgoviºte 51 8. Iaºi 20
3. CSM Buc. 49 9. Piatra N. 20
4. Dinamo 42 10. CRAIOVA* 20
5. Bacãu 39 11. “U” Cluj* 13
6. Tg. Mureº 38 12. Rapid* 0
* - un joc în plus.

livalentã.
“Pânã acum am avut un parcurs

foarte bun în acest campionat, am
pierdut un singur meci, în deplasa-
re la Zalãu. Sper sã încheiem sezo-
nul regulat tot cu o victorie, care
este absolut necesarã. Trebuie sã
fim foarte serioºi, sã tratãm meciul
aºa cum trebuie, sã respectãm ad-
versarul, sã ne facem treaba cât mai
bine, sã facem un joc bun ºi sã ne
atingem obiectivul. Acest lucru ne-
ar asigura locul 1, ceea ce ne-ar oferi
un mic avantaj când va începe
play-off-ul. În proporþie de 90 la
sutã cred cã vom evolua în play-
off cu Baia Mare, formaþie pe care
am învins-o luni chiar la ea acasã

(n.r. 3-2). Acest lucru nu ne garan-
teazã calificarea mai departe. Tre-
buie sã fim atenþi ºi sã tratãm jocu-
rile cu seriozitate. Acest play-off
este alcãtuit din echipe apropiate
valoric ºi se poate întâmpla orice, a
declarat Pascu.

“Fiecare partidã trebuie sã o luãm
pas cu pas. Dacã în anii trecuþi toþi
ºtiam cã nimeni nu se poate apropia
de Tomis Constanþa, acum lupta la
titlu va fi foarte strânsã. Meciurile
vor fi foarte spectaculoase pentru
cã sunt echipe egale valoric. Dacã
vom câºtiga sâmbãtã vom încheia
în forþã un sezon foarte bun ºi vom
avea alt moral în play-off, a spus ºi
Bogdan Ene.

“Aºteptãm suporterii la meci,
pentru cã în ultimele partide sala a
fost aproape goalã. Tocmai de ace-
ea, vrem sã le facem cadou câteva
victorii ºi sã ne calificãm în finala
mare. Dacã sala va fi aproape pli-
nã, vom avea ºi altã încredere în
partidele din play-off. Trebuie sã
abordãm cu încredere aceste me-
ciuri din semifinale ºi sigur vor
veni ºi suporterii alãturi de noi. Ne
dorim sã jucãm în semifinale cu echi-
pa care va termina sezonul regulat
pe locul 4, a încheiat Mihai Mãrieº.

În meciul tur, Universitatea s-a
impus la pas în Capitalã, scor 3-0.

Fetele ºi-au demolat rivalele
din play-out

Fãrã ºanse de a urca mai sus
de locul 10, echipa femininã a re-
purtat, ieri, un succes extrem de

Florin ªoavã îºi face, astãzi, botezul ofi-
cial pe banca lui ACS Podari, care, într-o în-
cleºtare a subsolului clasamentului, dã piept,
în Dâmboviþa, cu FC Aninoasa. ªoavã, venit

important din punct de vedere
al moralului, 3-0 chiar pe terenul
formaþiei cu care se va bate pen-
tru menþinerea în elitã, CS “U”
Cluj. Pe seturi a fost 25-10, 25-20
ºi 25-16.

LIGA A III-A

Cu ªoavã în frunte, Podariul atacã Aninoasa

SERIA 4 – ETAPA A 18-A
Vineri: ACSO FILIAªI – Nouva Mama Mia

Becicherecu Mic 0-1, Metalurgistul Cugir –
ASU Poli Timiºoara 2-1, CSM Lugoj – Mãgura
Cisnãdie 1-2, Pandurii Tg. Jiu II – Cetate Deva
1-2, Naþional Sebiº – Performanþa Ighiu 2-3.

Sâmbãtã: Minerul Motru – Millenium Giar-
mata, FC Hunedoara – CS Ineu. CS U Craiova
II stã.

1. ASU Poli 40 9. Pandurii II 19
2. Cugir 38 10. Ineu** 19
3. Ighiu 35 11. CRAIOVA II* 18
4. Becicherecu 30 12. Motru* 18
5. Sebiº 30 13. Deva* 17
6. Hunedoara* 24 14. FILIAªI 12
7. Lugoj 23 15. Giarmata* 5
8. Cisnãdie 20

* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai puþin.

SERIA 3 – ETAPA A 16-A
Vineri: Concordia Chiajna II – FC Voluntari

II 1-4, Atletic Bradu – AFC Hãrman 5-2.
Sâmbãtã, ora 15:00: FC Aninoasa – ACS

PODARI, CS Afumaþi – SCM Piteºti, Urban Titu
– Sporting Turnu Mãgurele, Sporting Roºiori –
Dinicu Golescu Câmpulung. CS ªtefãneºti va
câºtiga la “masa verde”, 3-0, duelul cu Inter Olt,
deoarece liderul de la finalul turului s-a retras din
campionat (clasamentul include acest rezultat)

1. Dinicu G. 31 8. Chiajna II* 21
2. Afumaþi 29 9. ªtefãneºti* 21
3. Bradu* 27 10. PODARI 15
4. Piteºti 26 11. Titu 13
5. Voluntari II* 25 12. Aninoasa 12
6. Mãgurele 25 13. Hãrman* 6
7. Roºiori 22
* - un joc în plus.

de la Dunãrea Bistreþ, l-
a înlocuit pe Gheorghe
Ciurea, demis runda tre-
cutã, dupã 1-2, “acasã”,
cu CS ªtefãneºti. Tot
dupã o înfrângere pe te-
ren propriu, ºi tot la di-
ferenþã minimã, vine ºi
Aninoasa, 0-1 cu frunta-
ºa Afumaþi.

Partida din aceastã
dupã-amiazã va fi arbitra-
tã de o brigadã bucureº-
teanã, alcãtuirã din Bog-
dan Dumitrache, Ionuþ
Neacºu ºi Alexandru Bo-

dolan. Observatori vor fi Marcel Savaniu (Bra-
ºov) ºi Tudor Negoiþã (Ploieºti).

În partida tur, Podariul a avut câºtig de

cauzã, 2-1.

Filiaºiul pierde la Iºalniþa
Nici venirea lui Dragoº Bon nu pare sã-u

fi trezit pe filieºeni, care, ieri, au cedat cu 0-1,
pe propriul teren, în faþa timiºenilor de la

Nouva Mama Mia Becicherecu Mic. Telescu,
în minutul 43, a înscris unicul gol. CS U Cra-
iova va sta în aceastã etapã.

Runda viitoare (25 martie), Filiaºul merge
la Cisnãdie, iar “satelitul” primeºte vizita lui
Pandurii II.

Luceafãrul Craiova – Unirea Leamna
SIC Pan Unirea – Tractorul Cetate
Metropolitan Iºalniþa – Viitorul Cârcea
Progresul Segarcea – ªtiinþa Malu Mare
Dunãrea Bistreþ – Recolta Ostroveni
ªtiinþa Danubius Bechet – Dunãrea Calafat

1. Cetate 42 7. Segarcea 25

2. Ostroveni 41 8. Unirea 20

3. Calafat 40 9. Iºalniþa 18

4. Cârcea 39 10. Leamna 13

5. Bechet 36 11. Luceafãrul 10

6. Bistreþ 28 12. Malu Mare 1

SERIA 1 – etapa a 15-a: Viitorul
Vârtop – Viitorul Ciupercenii Noi, SC
Poiana Mare – Avântul Giubega, Progre-
sul Ciupercenii Vechi – Recolta Galicea
Mare, Victoria Pleniþa – Unirea Vela,
Flacãra Moþãþei – Viitorul Dobridor,
Vânãtorul Desa – Fulgerul Maglavit,
Avântul Rast – Voinþa Caraula (singurul
meci din toate cele cinci serii care va
debuta la o altã orã – 13:00).

Clasament (primele 5): 1. Poiana
Mare 35p, 2. Rast 31p, 3. Pleniþa 29p, 4.
Giubega 28p, 5. Moþãþei 25p.

SERIA 2 – etapa a 18-a: Unirea
Goicea – Aktiv Padea, Dunãrea Negoi –
Viitorul Mãceºu de Sus, Recolta Urzicuþa
– Viitorul Siliºtea Crucii, Trimuf Bârca –
Dunãrea Gighera, Gloria Catane –
Progresul Cerãt, Viitorul Giurgiþa –
Progresul Bãileºti, Recolta Seaca de
Câmp – Recolta Mãceºu de Jos. Fulgerul

Întorsura stã.
Clasament (primele 5): 1. Cerãt 43p,

2. Bãileºti 39p, 3. Mãceºu S. 38p, 4.
Goicea 34p, 5. Urzicuþa 31p.

SERIA 3 – etapa a 15-a: Avântul
Daneþi – Unirea Tricolor Dãbuleni,
Unirea Amãrãºtii de Jos – Victoria ªtiinþa
Celaru, Viitorul Sadova – Unirea Tâmbu-
reºti, AS Rojiºte – Viitorul Gângiova,
Ajax Dobroteºti – Fulgerul Mârºani,
Victoria Cãlãraºi - Progresul Amãrãºtii de
Sus. Avântul Dobreºti stã.

Clasament (primele 5): 1. Tâmbureºti
25p, 2. Sadova 25p, 3. Amãrãºtii J. 24p,

4. Rojiºte 24p, 5. Dobroteºti 24p.
SERIA 4 – etapa a 15-a: Sporting Leu

– Voinþa Puþuri, Arena Bulls Preajba –
Viitorul II Cârcea, Flacãra Drãgoteºti –
Avântul Pieleºti, Viitorul Ghindeni –
Luceafãrul Popânzãleºti, Unirea Câmpeni
– Viitorul Coºoveni, Viitorul Teasc –
Atletico Zãnoaga, Progresul Castranova
– Progresul Mischii.

Clasament (primele 5): 1. Leu 36p, 2.
Castranova 35p, 3. Cârcea II 32p, 4.
Mischii 29p, 5. Zãnoaga 25p.

SERIA 5 – etapa a 15-a: AS Greceºti –
Viitorul ªtiinþa Craiova, Vulturul Cernã-
teºti – Inter Secui, Viitorul Valea Fântâ-
nilor – ªtiinþa Calopãr, Rapid Potmelþu –
Fortuna Craiova, Voinþa Belcin – Voinþa
Raznic, AS Scãieºti – AS Pietroaia. Jiul
Breasta stã.

Clasament (primele 5): 1. Cernãteºti
27p, 2. Secui 27p, 3. Calopãr 26p, 4.
Belcin 26p, 5. Scãieºti 21p.

LIGA A IV-A –
ETAPA A 19-A

Sâmbãtã, ora 11:00

LIGA A V-A
Duminicã, ora 11:00

LIGA A V-A
Duminicã, ora 11:00

LIGA A V-A
Duminicã, ora 11:00

LIGA A V-A
Duminicã, ora 11:00

LIGA A V-A
Duminicã, ora 11:00

LIGA A V-A
Duminicã, ora 11:00

LIGA A V-A
Duminicã, ora 11:00

LIGA A V-A
Duminicã, ora 11:00

LIGA A V-A
Duminicã, ora 11:00

VOLEI – DIVIZIA A1 – ETAPA A 22-AVOLEI – DIVIZIA A1 – ETAPA A 22-AVOLEI – DIVIZIA A1 – ETAPA A 22-AVOLEI – DIVIZIA A1 – ETAPA A 22-AVOLEI – DIVIZIA A1 – ETAPA A 22-AVOLEI – DIVIZIA A1 – ETAPA A 22-AVOLEI – DIVIZIA A1 – ETAPA A 22-AVOLEI – DIVIZIA A1 – ETAPA A 22-AVOLEI – DIVIZIA A1 – ETAPA A 22-A
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Clasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-out
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

CSMS Iaºi – FC Voluntari, vineri, ora 18
FC Botoºani – Chiajna, sâmbãtã, ora 18
„U” Craiova – ACS Poli, duminicã, ora 15
CFR Cluj – Petrolul, luni, ora 18

Play-out, etapa IIIPlay-out, etapa IIIPlay-out, etapa IIIPlay-out, etapa IIIPlay-out, etapa III

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

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

Meciul Astra – ASA s-a jucat asearã
Viitorul – Steaua, sâmbãtã, ora 20.30
Dinamo – Pandurii, duminicã, ora 20.30

Play-off, etapa IIIPlay-off, etapa IIIPlay-off, etapa IIIPlay-off, etapa IIIPlay-off, etapa III

Dupã douã egaluri identice în
sezonul regulat, 1-1, Universitatea
Craiova ºi ACS Poli se reîntâlnesc
duminicã, în încercarea de a se
desprinde de locurile retrogradabi-
le. Alb-albaºtrii vin dupã înfrânge-
rea de la Chiajna, în timp ce bãnã-
þenii au avut un final de meci hor-
ror contra CFR-ului, fiind egalaþi
cu douã goluri marcate în prelun-
giri de un adversar aflat în inferio-
ritate numericã. Poate pentru pri-
ma datã în acest sezon, întreg lo-
tul Craiovei este valid, problemele
medicale fiind rezolvate, suspen-
dãri neexistând dupã anularea car-
tonaºelor la finalul sezonului regu-
lat, iar Vãtãjelu ºi Madson au fost
iertaþi dupã conflictul care i-a scos
din lot pentru meciul de la Chiajna.

Mogoºanu: „Timiºoara se va
apãra, noi trebuie sã fim isteþi”

Daniel Mogoºanu considerã

Selecþionerul Anghel Iordãnes-
cu a convocat 25 de ”tricolori”
pentru amicalele cu Lituania, 23
martie, ora 20, Giurgiu, ºi Spania,
27 martie, ora 21.45, Cluj-Napo-
ca. Printre cei 25 de jucãtori se aflã
ºi atacantul ªtiinþei, Andrei Ivan.

Jucãtorii care au primit faxul de
convocare sunt urmãtorii: Portari:
Ciprian Tãtãruºanu (Fiorentina),
Costel Pantilimon (Watford), Silviu
Lung (Astra Giurgiu)

Fundaºi: Cristian Sãpunaru (Pan-
durii), Alexandru Mãþel (Dinamo Za-
greb), Vlad Chiricheº (SSC Napoli),
Dragoº Grigore (Al Sailiya), Valericã
Gãman (Astra Giurgiu), Cosmin Moþi
(Ludogorets), Steliano Filip (Dina-
mo), Laszlo Sepsi (FC Nurnberg)

Mijlocaºi: Mihai Pintilii (FC
Steaua Bucureºti), Ovidiu Hoban
(Hapoel Be’er Sheva), Adrian Ro-
potan (Pandurii), Adrian Popa (FC
Steaua Bucureºti), Gabriel Torje
(Osmanlispor), Florin Tãnase (FC
Viitorul), Lucian Sânmãrtean (Al
Ittihad), Nicolae Stanciu (FC Stea-
ua Bucureºti).

Atacanþi: Claudiu Keºeru (Lu-
dogorets), Florin Andone (Cor-
doba), Raul Rusescu (Osman-
lispor), Bogdan Stancu (Gencler-
birigi), Ioan Hora (Pandurii),
Andrei Ivan („U”  Craiova).

Ivan, convocat pentru dublaIvan, convocat pentru dublaIvan, convocat pentru dublaIvan, convocat pentru dublaIvan, convocat pentru dubla
„tricolorilor” cu Spania ºi Lituania„tricolorilor” cu Spania ºi Lituania„tricolorilor” cu Spania ºi Lituania„tricolorilor” cu Spania ºi Lituania„tricolorilor” cu Spania ºi Lituania

Selecþionerul Vicente del Bosque
a anunþat lotul Spaniei pentru ami-
calul cu România. Din echipã lip-
sesc Diego Costa ºi Iniesta. Porta-
ri: Iker Casillas (FC Porto), Ser-
gio Rico (FC Sevilla), David De
Gea (Manchester United); Funda-
ºi: Juanfran (Atletico Madrid),
Mario Gaspar (Villarreal), Gerard
Pique, Marc Bartra, Jordi Alba (toþi
FC Barcelona), Sergio Ramos,
Nacho (ambii Real Madrid), Ce-
sar Azpilicueta (Chelsea Londra);
Mijlocaºi: Sergio Busquets, Sergi

Roberto (ambii FC Barcelona),
Mikel San Jose (Athletic Bilbao),
Koke (Atletico Madrid), Cesc Fa-
bregas (Chelsea Londra), Thia-
go Alcantara (Bayern Munchen),
Isco (Real Madrid), Nolito (Cel-
ta Vigo);

Atacanþi: Pedro Rodriguez
(Chelsea Londra), Juan Mata
(Manchester United), David Silva
(Manchester City), Aritz Aduriz
(Athletic Bilbao), Alvaro Morata
(Juventus Torino), Paco Alcacer
(FC Valencia).

Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –
ACS Poli TACS Poli TACS Poli TACS Poli TACS Poli Timiºoaraimiºoaraimiºoaraimiºoaraimiºoara

Duminicã, ora 15, stadion: „Extensiv”
Universitatea Craiova: Straton – Dumitraº, Iliev, Acka, Vãtãjelu – Ivan,

Mateiu, Zlatinski, Bancu – Nuno Rocha, Mãzãrache. Antrenor: Daniel
Mogoºanu. Rezerve: L. Popescu – Achim, Kay, Popov, Herghelegiu,
Madson, Bãluþã.

ACS Poli Timiºoara: Strauss - Belu,   Torres, Scutaru, D. Popescu -
Llorente, Melinte - O. Popescu, Javi Hernandez, Zicu – Elek. Antrenor:
Florin Marin. Rezerve: Smaranda - Pisas, Cânu, Bãrbuþ, Doman, Jen-
kins, Pedro Henrique.

Unul pentru toþi, toþi pentru toate puncteleUnul pentru toþi, toþi pentru toate puncteleUnul pentru toþi, toþi pentru toate puncteleUnul pentru toþi, toþi pentru toate puncteleUnul pentru toþi, toþi pentru toate punctele
Cu întreg lotul valid, pentru prima datã în acest sezon,
Universitatea Craiova întâlneºte ACS Poli, iar victoria
este obligatorie, conform declaraþiilor alb-albaºtrilor

obligatorie victoria în meciul de
duminicã: „Play-out-ul, aºa cum
anticipam de altfel, se anunþã
foarte strâns. Toate echipele luptã
pentru puncte, indiferent de for-
ma în care o fac. Aþi vãzut, Chiaj-
na a mizat pe cinci fundaºi. Alþii
poate vor merge pe ºase, impor-
tant este sã desfacem aceste de-
fensive aglomerate. Probabil ºi
jocul cu Timiºoara se va desfã-
ºura pe aceleaºi coordonate. Se
anunþã o partidã grea, în care vic-
toria este obligatorie pentru a nu
avea emoþii. Trebuie sã fim ra-
pizi, sã marcãm rapid, pentru a
avea spaþii. Rezultatul este cel mai
important lucru. Oricum, impor-
tant este ca la jocul cu Timiºoara
noi sã fim mai isteþi“. Antrenorul
craiovean a explicat ºi situaþia lui
Vãtãjelu ºi Madson suspendaþi
pentru indisciplinã la meciul cu
Chiajna: „Cei doi vor reintra în
partida cu Timiºoara. În meciul

cu Chiajna, prin neutilizarea lor
pe termen scurt am sacrificat re-
zultatul, dar pe termen lung aceas-
tã decizie va fi beneficã. Este
normal sã existe frustrãri pentru
cã nu suntem în play-off. Dar
existã reguli, nu le respecþi, su-
porþi consecinþele. Este valabil
pentru toþi cei angrenaþi în acti-
vitatea clubului“.

Cãpitanul Craiovei, Valentin
Iliev, dezminte cã ar exista fric-
þiuni în lot înre jucãtorii omâni
ºi cei strãini: „Din punctul meu
de vedere vestiarul este ok. Nu
am simþit tensiuni între români
ºi strãini, suntem un grup unit.
Este normal sã fie presiune, ni-
meni nu este mulþumit cã joacã
în play-out. Asta este situaþia,
trebuie sã ne adaptãm. Nici noi,
nici suporterii noºtri nu suntem
fericiþi cã suntem în play-out.
Dar trebuie sã arãtãm cã avem
caractere puternice. Personal,
mã simt bine, mã antrenez nor-
mal, sper sã nu mai am proble-
me medicale. Pregãtim fiecare
meci la victorie, aceasta este
mentalitatea mea, a colegilor mei
ºi a antrenorilor“.

Florin Marin: „Este foarte
important sã nu pierdem”

Ca ºi înaintea meciului de pe
„Extensiv” din sezonul regulat,
Florin Marin a subliniat impor-
tanþa evitãrii înfrângerii. ”Cu cât
trec etapele din play-out, jocu-

rile sunt mult mai grele. Este
foarte important sã nu pierdem
dar, desigur, ne-am dori sã câº-
tigãm. Craiova este o echipã care
se exprimã mai bine pe teren
propriu, este o echipã care pune
presiune pe adversar. A câºtigat
cu Voluntari cu 3-0 iar în meciul
de la Chiajna a controlat jocul.
Are jucãtori de calitate, care pot
sã facã diferenþa, dar Bãlgrãdean
este o pierdere pentru Craiova.
Vin dupã o înfrângere, aºadar vor
fi mai montaþi la acest joc. Este
pe locul 2 în play-out ºi va fi un
meci greu pentru ambele echi-
pe”. Javier Hernandez, al cãrui
ultim gol în campionat este cel
de la Craiova, a spus:  ”Suntem
foarte supãraþi dupã meciul cu
CFR Cluj dar va trebui sã uitãm
ce a fost atunci ºi sã ne gândim

doar la meciul cu Craiova. La
ultimul joc la Craiova am scos
un punct acolo, într-un joc des-
tul de complicat. Dar mergem ºi
acum sã încercãm sã scoatem
puncte” Fundaºul Claudiu Belu
a declarat: „Mergem hotãrâþi la
Craiova sã luãm cel puþin un
punct. Trebuie sã facem un joc
exact, sã eliminãm greºelile, sã
ne concentrãm pe toatã durata
partidei, sã nu primim gol. Dacã
vom reuºi sã ne creãm ocazii de
a înscrie, va fi bine. Craiova e o
echipã dificilã iar când am jucat
la ei a fost un vânt îngrozitor ºi
ne-a cam încurcat atunci”.

La meciul de pe „Extensiv”,
copiii sub 14 ani au intrarea li-
berã, dar vor trebui sã fie înso-
þiþi la stadion de o persoanã adul-
tã, care posedã bilet. 


