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- Mã mir cã miliardarul Popescu
încã nu ºi-a cumpãrat o puºcãrie.
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Lucrãrile,
sistate
parþial

O comisie a
Ministerului Culturii a
venit, în aceastã
sãptãmânã, în control
la Craiova pentru a
verifica lucrãrile din
Parcul „Nicolae
Romanescu”. Ieri,
reprezentanþii
ministerului au dispus
Primãriei Craiova ca,
pânã la data de 14
aprilie, sã ia mãsuri
stricte pentru
protejarea copacilor
din parcul monument
istoric. Autoritãþile
locale ºi-au asumat
toate recomandãrile
comisiei ºi au sistat
intervenþiile ce
presupun pãtrunderea
în vegetaþia parcului.
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O relatare,O relatare,O relatare,O relatare,O relatare,
de la Craiova,de la Craiova,de la Craiova,de la Craiova,de la Craiova,
a maestruluia maestruluia maestruluia maestruluia maestrului
TTTTTudor Arghezi!udor Arghezi!udor Arghezi!udor Arghezi!udor Arghezi!

Datatã 3 august 1930, tableta
intitulatã “Domnul George Brã-
tianu la Craiova” a maestrului
Tudor Arghezi (VI Publicisticã –
august 1928-1930, Ed. Fundaþia
Naþionalã pentru ªtiinþã ºi Artã) se
referã, bineînþeles, la vizita “ºefu-
lui adevãrat” al Partidului Liberal,
fiul lui Ion Brãtianu, predecesorul
ºef al partidului, primit în capitala
Doljului “de basmul românesc în-
treg”, ca Fãt-Frumos. “Nãfrãmi-
le, cãmeºile cu mânecã dantela-
tã, cojoacele cusute ºi cãciulile au
ieºit din holdele mari întru dom-
neasca lui întâmpinare.“...

Mircea Nãstase,
despre Radu Marinescu,
avocatul primarului Craiovei:
„Dacã nu îºi cere„Dacã nu îºi cere„Dacã nu îºi cere„Dacã nu îºi cere„Dacã nu îºi cere
scuze, îl dauscuze, îl dauscuze, îl dauscuze, îl dauscuze, îl dau
în judecatã!”în judecatã!”în judecatã!”în judecatã!”în judecatã!”

Profesorul Mircea Nãstase,
candidatul ALDE la Primãria
municipiului Craiova, a preci-
zat cã nu are nicio legãturã cu
persoana despre care fãcea
vorbire, în urmã cu douã zile,
avocatul Radu Marinescu, ca
fiind  „denunþãtorul”, în dosa-
rul de corupþie instrumentat de
DNA Bucureºti. În acest do-
sar, primarul Craiovei, Lia Ol-
guþa Vasilescu, are calitatea de
inculpat.
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MAI: A fost numitã noua conducere
a Direcþiei Generale Anticorupþie
Ministerul Afacerilor Interne a anunþat,

ieri, cã ministrul Petre Tobã l-a împuterni-
cit pe comisarul-ºef Alexandru Cãtãlin Io-
niþã ca director la Direcþia Generalã Anti-
corupþie (DGA), iar în funcþia de director
adjunct pe Constantin Preoteasa. “Prin
ordin al ministrului Afacerilor Interne, Pe-
tre Tobã, comisarul-ºef de poliþie Alexan-
dru Cãtãlin Ioniþã a fost împuternicit sã
exercite timp de ºase luni atribuþiile func-
þiei de director general al DGA. Totodatã,
comisarul-ºef Constantin Preoteasa a fost
împuternicit în funcþia de director general
adjunct” , se spune într-un comunicat al
MAI. Comisarul-ºef Alexandru Cãtãlin
Ioniþã a ocupat pânã acum funcþia de di-
rector al Direcþiei de Investigare a Crimi-
nalitãþii Economice (DICE), iar Constan-
tin Preoteasa pe cea de ºef serviciu în ca-
drul instituþiei, precizeazã MAI. Decizia
luatã ieri de ministrul Petre Tobã vine dupã
ce, la începutul lunii martie, chestorul Je-
nicã Arion, director al DGA, ºi adjunctul
acestuia, Radu Genu au cerut ºi li s-a apro-
bat pensionarea.

Profesorii ar putea beneficia
de “protecþie”
Senatorul PSD ªerban Nicolae a iniþiat

un proiect potrivit cãruia profesorii din
învãþãmântul preuniversitar se bucurã de
protecþie. “Internetul e plin de articole ºi
chiar filme în care sunt prezentate aseme-
nea incidente: elevi care îºi umilesc în faþa
clasei profesorii, alþii care îi înjurã de mama
focului sau îi iau de-a dreptul la pumni.
Pânã în 1989, adicã în plin regim totalitar,
un asemenea incident era de neconceput,
iar atunci când totuºi, aºa ceva se întâm-
pla într-un oarecare colþ al þãrii, urmãrile
erau drastice pentru elevul în cauzã. Pânã
ºi în anii negri ai dictaturii, dascãlul era
respectat, iar demnitatea lui era apãratã”,
susþine Nicolae. El vrea sã impunã prin
lege “respect ºi consideraþie” faþã de cei
din învãþãmântul preuniversitar, “un cli-
mat de ordine, disciplinã ºi respect”,
“dreptul de a aplica sancþiuni disciplina-
re” potrivit regulamentului fiecãrei unitãþi
de învãþãmânt, “protecþie juridicã adec-
vatã pentru îndeplinirea sarcinilor” ºi spri-
jin de la autoritãþi pentru “asigurarea con-
sideraþiei ºi respectului cuvenit funcþiei”.
Proiectul de lege introduce pedepse mai
mari pentru agresiuni sau omor comise
împotriva unui cadru didactic preuniver-
sitar aflat în exercitarea funcþiei sau în le-
gãturã cu aceasta.

Ministrul Justiþiei Raluca Prunã a transmis
vineri Consiliului Superior al Magistraturii pro-
punerea pentru numirea în funcþia de Procuror
General al României a lui Augustin Lazãr, pro-
curor general al Parchetului de pe lângã Curtea
de Apel Alba, CSM urmând sã dea un aviz con-
sultativ, cel care va luat o decizie în privinþa
numirii în funcþie fiind preºedintele României,
Klaus Iohannis. “Nu l-am cunoscut pe preºe-
dintele Klaus Iohannis, nu am avut onoarea.
Probabil cã o sã îl cunosc cândva. Nu îmi dato-
rez cariera profesionalã nimãnui. Mi-am susþi-
nut examenele cu onor, am patru examene de
procuror general pe care le-am luat fãrã sã cu-
nosc pe nimeni”, a declarat Augustin Lazãr pen-
tru MEDIAFAX, dupã ce în spaþiul public au
apãrut informaþii potrivit cãrora magistratul l-ar
fi cunoscut personal pe Klaus Iohannis.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX
cã încã de la începutul anilor 2000, la structurile de
poliþie din judeþul Alba au fost depuse sesizãri în
legãturã cu retrocedãri imobiliare cãtre Forumul
Democrat al Germanilor din România, al cãrui pre-
ºedinte era Klaus Iohannis. O parte dintre aceste
sesizãri au ajuns, dupã mai mulþi ani, pe rolul Par-
chetului de pe lângã Curtea de Apel Alba Iulia,
acolo unde Augustin Lazãr ocupa funcþia de pro-
curor general adjunct, cauzele fiind clasate. Refe-
ritor la acest subiect, magistratul Augustin Lazãr a
declarat: “Noi am soluþionat o multitudine de do-
sare în care s-au dat multe soluþii referitoare la o

Radu Mazãre ºi fratele acestuia,
senatorul PSD Alexandru Mazãre,
au fost trimiºi în judecatã de procu-
rorii DNA, pentru luare de mitã, com-
plicitate la luare de mitã ºi fals în
declaraþii, a informat ieri, DNA. Po-
trivit unui comunicat, DNA l-a tri-
mis în judecatã pe Radu Mazãre,
aflat sub control judiciar, fiind acu-
zat de “luare de mitã ºi fals în decla-
raþii (trei infracþiuni)”. Procurorii
DNA l-au trimis în judecatã ºi pe fra-
tele acestuia, senatorul PSD Alexan-
dru Mazãre, aflat în stare de liberta-
te, “cu privire la sãvârºirea unei in-
fracþiunilor de: complicitate la luare
de mitã; fals în declaraþii (trei infrac-
þiuni)”, se mai spune în comunicat.
În acelaºi dosar a mai fost trimis în
judecatã ºi omul de afaceri Avraham
Morgestern, aflat în stare de liber-
tate pentru dare de mitã.

Potrivit anchetatorilor, “Mazãre
Radu ªtefan, în calitate de primar al
Municipiului Constanþa, a lansat,
la începutul lui 2011, programul de
construire locuinþe modulare gru-
pate in Campusul Social “HENRI
COANDA”, aprobat prin hotãrâre
a Consiliului Local Constanþa. Pe
fondul demarãrii acestui proiect, in-
culpatul Morgenstern Avraham, în
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multitudine de persoane, unele ºi publice. Toate
au fost legale ºi temeinice. Orice soluþie poate fi
contestatã”.

Augustin Lazãr are o vechime în funcþia de pro-
curor de 34 de ani, dintre care 18 ani în funcþii de
conducere. Este procuror general al Parchetului
de pe lângã Curtea de Apel Alba Iulia din anul
2013, calitate în care a coordonat ºi instrumentat
cauze complexe, una dintre acestea fiind urmãrirea
ºi repatrierea tezaurelor sustrase din situl Sarmize-
getusa Regia, în care a fost necesarã cooperarea
judiciarã internaþionalã. Anterior, din anul 2001
pânã la finalul anului 2012 a ocupat funcþia de pro-

curor general adjunct al Parchetului de pe lân-
gã Curtea de Apel Alba Iulia.

Magistratul susþine cã principalele obiecti-
ve pe care le are sunt legate de reformarea Mi-
nisterului Public. “Este o propunere, am pregã-
tit un proiect pentru exercitarea atribuþiilor ma-
nageriale pe care îl voi prezenta Consiliului Su-
perior al Magistraturii. Proiectul vizeazã reseta-
rea managerialã a conducerii Ministerului Pu-
blic ºi imprimarea unui impuls energetic nou,
pentru a lucra eficient. În primul rând e vorba
despre obiectivele impuse în MCV, privind com-
baterea corupþiei ºi celelalte infracþiuni din do-
meniile cu prioritate precum ºi recuperarea pre-
judiciilor. Un alt obiectiv este cel legat de schim-
barea mentalitãþii procurorilor români, o menta-
litate europeanã care presupune cunoaºterea
dreptului european ºi a legislaþiei europene pen-

tru a avea un rol operativ în alte jurisdicþii, o nouã
mentalitate de procuror european care sã producã
rezultatele la care se aºteaptã cetãþenii români”, a
declarat Augustin Lazãr pentru MEDIAFAX.

“În cadrul dialogului cu ministrul Justiþiei, dom-
nul procuror Augustin Lazãr a demonstrat cã are
viziunea managerialã, determinarea ºi autoritatea
necesarã pentru reformarea ºi consolidarea Minis-
terului Public”, se aratã în comunicatul ministeru-
lui Justiþiei. Patru procurori s-au înscris pentru func-
þia de procuror general al României, aceºtia fiind
Augustin Lazãr, Oana Hãinealã, Codruþ Olaru ºi
Gheorghe Ivan.

Radu Mazãre ºi fratele acestuia, senatorul Alexandru Mazãre,
trimiºi în judecatã de procurorii DNA

calitate de reprezentant al unei so-
cietãþi comerciale, a dorit sã îºi asi-
gure câºtigarea licitaþiei ce urma sã
fie organizatã”.

Astfel, în cursul anului 2011,
“omul de afaceri i-a remis primarului
municipiului Constanþa, Mazãre
Radu ªtefan, suma totalã de 175.000
de euro, pentru ca acesta sã-i facili-
teze câºtigarea licitaþiei ce avea ca
obiect contractul de construire a
campusului social, în valoare de
40.964.030 lei fãrã TVA (circa 10 mili-
oane de euro)”, informeazã DNA.

Potrivit procurorilor “din suma
totalã de 175.000 de euro, 95.000 de
euro au fost transferaþi cãtre con-
tul personal al primarului Mazãre
Radu ªtefan ºi 80.000 de euro cãtre
contul pus la dispoziþie de fratele
sãu Mazãre Alexandru, ambele fi-
ind deschise la o bancã din Israel”.
“Banii, primiþi în mai multe tranºe,
au urmat un circuit ascuns, prin in-
termediul unor conturi aparþinând
unor societãþi off shore, conturi
deschise la bãnci din strãinãtate.
În schimbul acestor sume de bani,
inculpatul Mazãre Radu a efectuat
o serie de demersuri ce intrau în
sarcina atribuþiilor sale de serviciu
(ex. iniþierea unor hotãrâri de con-

siliu local prin care au fost aproba-
te diverse etape ale procedurii de
achiziþie sau prin care a fost favori-
zatã societatea comercialã reprezen-
tatã de inculpatul Morgenstern
Avraham)”, susþin procurorii.

În declaraþiile de avere formula-
te în perioada 2011-2012, Mazãre
Radu ªtefan ºi Mazãre Alexandru
nu au menþionat conturile perso-
nale deschise la o unitate bancarã
din Israel ºi nici sumele de bani vi-
rate cu titlu de mitã de cãtre omul
de afaceri. Potrivit comunicatului,
“în cauzã, s-a dispus instituirea
mãsurii asiguratorii a sechestrului
asupra bunurilor mobile ºi imobile
ce aparþin inculpaþilor Mazãre Radu

ªtefan ºi Mazãre Alexandru. De
asemenea, s-a mai dispus luarea
mãsurii asiguratorii a sechestrului
asupra sumelor de 18.550 euro ºi
114 dolari USA ridicate de la incul-
patul Mazãre Radu ªtefan cu oca-
zia percheziþiei domiciliare”.

Pe parcursul anchetei penale,
procurorii au utilizat documente ban-
care obþinute în cadrul activitãþii de
cooperare judiciarã în materie pena-
lã cu autoritãþile competente din Is-
rael, Cipru, Lichtenstein ºi Austria.
Dosarul a fost trimis spre judecare
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie,
cu propunere de a se menþine mãsu-
rile preventive ºi asigurãtorii dispu-
sã în cauzã.

Poliþia Românã a demarat, ieri, prin interme-
diul Inspectoratelor Judeþene de Poliþie ºi Direc-
þia Generalã de Poliþie a Municipiului Bucureºti
(DGPMB) procedura de angajare a 1.900 de agenþi
de ordine publicã, dintre care 46 de posturi prin
reîncadrare iar restul din sursã externã. Înscrieri
se fac în perioada 1- 8 aprilie, au declarat pentru
Mediafax oficiali din cadrul IGPR.

Pentru posturile de la nivelul Poliþiei Capita-
lei, candidaþii care vor promova examenele îºi vor
putea alege secþia de poliþie la care vor sã-ºi des-
fãºoare activitatea iar pentru posturile de agenþi
de ordine publicã în mediul rural, cei promovaþi
vor fi selectaþi în funcþie de opþiunile lor, dar ºi

Poliþia Românã cautã 1.900
de agenþi de ordine publicã

de nevoile din teren, anunþã reprezentanþii IGPR.
Potrivit Poliþiei Române, dupã 8 aprilie, atunci

când este ultima zi de înscrieri, la nivelul fiecãrui
judeþ va fi afiºat calendarul probelor eliminatorii.
Cei care vor sã se angajeze vor avea de susþinut,
pentru început, proba medicalã, examenul psi-
hologic ºi proba sportivã, toate aceste fiind eli-
minatorii, pentru probe neexistând limitã de vâr-
stã pentru cei care vor sã se înscrie.

Examenul scris va fi susþinut pe data de 14
mai, la sediile Inspectoratelor Judeþene ºi la Poli-
þia Capitalei iar cei care promoveazã nu vor pu-
tea sã pãrãseascã postul pentru o perioadã de
trei ani.
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MIRCEA CANÞÃR

Datatã 3 august 1930, tableta
intitulatã “Domnul George
Brãtianu la Craiova” a maes-
trului Tudor Arghezi (VI Publi-
cisticã – august 1928-1930, Ed.
Fundaþia Naþionalã pentru ªtiinþã
ºi Artã) se referã, bineînþeles, la
vizita “ºefului adevãrat” al
Partidului Liberal, fiul lui Ion
Brãtianu, predecesorul ºef al
partidului, primit în capitala Dol-
jului “de basmul românesc în-
treg”, ca Fãt-Frumos. “Nãfrã-
mile, cãmeºile cu mânecã
dantelatã, cojoacele cusute ºi
cãciulile au ieºit din holdele
mari întru domneasca lui în-
tâmpinare. Cântãreþii doinei l-
au recunoscut, îndatã ce l-au

zãrit, cãci unul singur putea
sã poarte pe faþã, în cãutãtu-
rã, în þinuta ºi fruntea cinsti-
tã, tiparul sufletului lor cotro-
bãit de ºoareci ºi cutreierat de
gângãnii. Ca un pom viermuit
de omizi, poporul frumos al
Oltului, al Jiului ºi al Amara-
diei, ºi-a rupt ºi jumulit de pe
chip vãlul de pãienjeniºuri,
surâzând cu poamele ochilor
ºi cu rodul gurii la descãleca-
rea între þãrani ºi orãºeni a
Omului Nou”. Asemuind Cra-
iova cu Ierusalimul, asaltat de
miile de oameni, în majoritatea
lor sãteni, autorul descrie ca ne-
încãpãtoare Sala Teatrului Na-
þional, pentru adunarea laolaltã

a publicului fanatizat, prin numã-
rul mare al plugarilor, ameste-
caþi cu elita socialã, intelectua-
lã, a marii Capitale a Doljului,
motiv pentru care o altã întruni-
re – neprezidatã de George Brã-
tianu, ci de generalul Sava Di-
mitriu – s-a þinut în grãdina de
alãturi. Se spune cã “birurile,
dezolarea, deznãdejdea, pre-
staþiile, dobânzile bãncilor
împinseserã pe sãtenii sãrã-
ciþi la o stare moralã pre-re-
voluþionarã”. Nu mai puþin de
14 oratori au epuizat genurile
elocinþei. Chemarea lui Gheor-
ghe Brãtianu, ca sã învioreze
sufletele ºi sã le “înfrãgezeas-
cã” avea un schepsis. Gheorghe

Brãtianu era considerat... un zi-
dar. “Mergeþi cu el, cu lumi-
na sa sau vã întoarceþi din-
colo, în întuneric”, s-a auzit în
pateticul discurs al avocatului
Vasilescu Valjan, care a fãcut
referiri la trecutul ºefului sãu,
rãnit pe front, acolo la Cireºoa-
ia, în Bucovina, în primul rãzboi
mondial, aºa cum a fãcut-o
într-un final frumos de aduna-
re politicã generalul Sava Di-
mitriu, anunþând un început de
mare carierã. Ieri, întunericul,
aºadar, acum... lumina. De
câte ori nu am mai auzit de-a
lungul timpului acest cliºeu,
fãrã a ºti cu exactitate cine l-a
patentat. Orice similitudine cu

prezenþa la Craiova a condu-
cerii PNL, în frunte cu co-pre-
ºedinþii, Alina Gorghiu ºi Va-
sile Blaga, prilejuitã de lansa-
rea în dezbatere publicã a pro-
iectului candidatului Pavel Ba-
dea la Primãria Craiova, nu
mai este posibilã, decât poate
în plan simbolistic. Maestrul
Tudor Arghezi relata, în table-
ta sa de acum 86 de ani, cu
destul har, pe alocuri inimita-
bil, stãruind asupra inflaþiei de
entuziasm a celor prezenþi,
convinºi de un alt rãsãrit de
soare. Parcã ºi speranþa avea
tonusul ei, greu comensurabil,
în manifestarea descrisã de
Tudor Arghezi.

Întrucât Parcul „Nicolae Roma-
nescu” este monument istoric (în-
registrat cu codul DJ -II- a – A-
07924), comisia ministerialã a venit
sã verifice în teren dacã lucrãrile de
reabilitare se realizeazã în conformi-
tate cu documentaþia avizatã de Mi-
nisterul Culturii ºi, totodatã, sã eva-
lueze impactul intervenþiilor munici-
palitãþii efectuate asupra parcului.

Potrivit autoritãþilor locale, co-
misia a fost condusã de secretarul
de stat în Ministerul Culturii, Ghi-
ka Mihai, fiind prezenþi mai mulþi
reprezentanþi ai Primãriei Craiova.
Alãturi de cei doi viceprimari, Dan
Daºoveanu ºi Mihail Genoiu, au
fost managerii de proiect, Adrian

Lucrãrile, sistate parþial

Ministrul Culturii cere protejarea copacilorMinistrul Culturii cere protejarea copacilorMinistrul Culturii cere protejarea copacilorMinistrul Culturii cere protejarea copacilorMinistrul Culturii cere protejarea copacilor
din Parcul „Romanescu”din Parcul „Romanescu”din Parcul „Romanescu”din Parcul „Romanescu”din Parcul „Romanescu”

O comisie a Ministerului Culturii a venit, în
aceastã sãptãmânã, în control la Craiova pen-
tru a verifica lucrãrile din Parcul „Nicolae Ro-
manescu”. Ieri, reprezentanþii ministerului au
dispus Primãriei Craiova ca, pânã la data de 14

Istrate ºi Brancu Petru, precum ºi
toþi factorii de decizie pe linie de
spaþii verzi, printre care comisa-
rul-ºef al Gãrzii de Mediu, Gheor-
ghe Cãlinoiu ºi Monica Mateescu
– directorul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj.  Din partea
constructorului, Liviu Cioanã, ad-
ministrator SC Mitliv Exim SRL.

Gardurile ºi utilajele grele,
sancþionate de minister

Controlul s-a derulat pe parcur-
sul a trei zile, iar raportul oficial al
comisiei nu a fost deocamdatã în-
tocmit. Pânã atunci, comisia a dis-
pus Primãriei Craiova sã sisteze o
parte din lucrãri. Concret, pânã la

data de 14 aprilie, sunt oprite lu-
crãrile de sãpãturi ºi de fundare a
împrejmuirii parcului, precum ºi
lucrãrile care se fac la gardurile din
jurul insulelor ºi a malurilor de lac.
SC Mitliv poate, în schimb, sã lu-
creze la clãdiri, chioºcuri, anroca-
mente, poduri ºi alei.

Pentru a proteja strict copacii
seculari ai parcului, comisia minis-
terialã a mai cerut ca SC Mitliv sã
stabileascã, împreunã cu Primãria
Craiova, un plan clar cu cãile pe
care vor circula utilajele, care pânã
acum a lipsit. „Executantul (n.r. –
SC Mitliv) se obligã ca, într-o sãp-
tãmânã, sã livreze comisiei planul
cu tronsoanele de construcþii ce nu
sunt accesibile pe nici o cale caro-
sabilã pentru a fi elaborate reco-
mandãrile necesare continuãrii in-
tervenþiilor, ulterior ridicãrii sistã-
rii”, se aratã în comunicatul de pre-
sã, care a fost transmis, ieri, de
Primãria Craiova.

SC Mitliv, responsabilizat
cu protejarea arborilor

Specialiºtii din cadrul Ministe-
rului Culturii au obligat SC Mitliv
sã lucreze cu mai multã grijã în
apropierea arborilor. Executantul
trebuie sã acopere rãdãcinile care
au fost descoperite când au fost
efectuate ºanþurile pentru reþele, iar
acest lucru sã se facã pe baza in-
dicaþiilor specialiºtilor din cadrul
RAADPFL Craiova, prin „mocirli-
rea rãdãcinilor, umplerea ºanþuri-
lor cu pãmânt, terasarea uºoarã a
terenului”. De asemenea, SC Mi-

tliv trebuie „sã degaje pãmântul de
pe trunchiurile arborilor, pânã la
nivelul coletului (acolo unde pã-
mântul a fost depozitat peste co-
let)”, „sã trateze ºi sã badijoneze
rãnile efectuate în cazul arborilor”,
„sã protejeze, prin sisteme adec-
vate, trunchiurile arborilor în apro-
pierea cãrora se vor realiza în con-
tinuare lucrãri cu utilaje grele”.

Potrivit autoritãþilor, atât Primã-
ria Craiova, cât ºi SC Mitliv SRL au
fost de acord cu toate aceste mã-

suri, inclusiv cu sistarea pentru douã
sãptãmâni. „Aceastã sistare este
necesarã dat fiind faptul cã nu a fost
rezolvatã problema accesului utila-
jelor în zonele plantate cu protecþia
vegetaþiei existente”, se specificã în
comunicatul municipalitãþii.

Comisia ministerialã urmeazã sã
elaboreze, la rândul ei, un raport
legat de intervenþiile efectuate în
Parcul „Nicolae Romanescu” din
Craiova, acestea fiind doar mãsu-
rile dispuse la faþa locului.

LAURA MOÞÎRLICHE

aprilie, sã ia mãsuri stricte pentru protejarea
copacilor din parcul monument istoric. Autori-
tãþile locale ºi-au asumat toate recomandãrile
comisiei ºi au sistat intervenþiile ce presupun
pãtrunderea în vegetaþia parcului.
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În prezenþa reprezentanþilor ad-
ministraþiei publice locale ºi jude-
þene, dar ºi ai instituþiilor partene-
re în activitatea desfãºuratã zilnic,
ºi cu conf. univ. Gabriela Rusu
Pãsãrin în rolul de „maestru de ce-
remonii”, jandarmii  Inspectora-
tului de Jandarmi Judeþean Dolj ºi
Grupãrii de Jandarmi Mobile Cra-
iova au sãrbãtorit, ieri, într-un
cadru festiv, împlinirea a 166 de
ani de la înfiinþarea Jandarmeriei
Române. Manifestarea a început
cu o prezentare în imagini a evo-
luþiei acestei arme de-a lungul tim-
pului, urmatã de o scurtã expune-
re vizând transformãrile suferite
de Jandarmeria Românã de la în-

Magistraþii Tribunalului Dolj au
dispus, joi, punerea în libertate a
lui Cosmin Alexandru Pîrvu, dupã
ce i-au admis contestaþia formula-
tã împotriva hotãrârii prin care Ju-
decãtoria Craiova îi respinsese ce-
rerea de eliberare condiþionatã:
„Admite contestaþia formulatã de
contestatorul condamnat Pîrvu
Alexandru Cosmin. Admite propu-
nerea de liberare condiþionatã for-
mulatã de Penitenciarul Pelenda-
va. Dispune liberarea condiþiona-
tã a condamnatului din executa-
rea pedepsei de 1 an ºi 8 luni în-
chisoare aplicatã prin sent. pen. nr.
1998/2014 a Judecãtoriei Craio-
va ºi punerea de îndatã în liberta-

Condamnat la 1 an ºi 8 luni pentru trafic de etnobotanice,

Judecãtorii Tribunalului Dolj au dispus, joi, 31 martie
a.c., eliberarea condiþionatã din Penitenciarul Pelendava
a lui Cosmin Alexandru Pîrvu zis „Coco”, fiul defunctului
Mihai Pîrvu, poreclit „Caiac”. Tânãrul a fost încarcerat
dupã ce, pe 28 ianuarie 2015, a fost condamnat definitiv
la 1 an ºi 8 luni închisoare cu executare pentru trafic
de etnobotanice. Hotãrârea Tribunalului este definitivã.

te a acestuia de sub puterea man-
datului de executare a pedepsei nr
2057/2014/2015 emis în baza sen-
tinþei penale sus menþionate. Chel-
tuielile judiciare avansate de stat
rãmân în sarcina acestuia. Defi-
nitivã. Pronunþatã în ºedinþã pu-
blicã de la 31 martie 2016”, se
aratã în încheierea de ºedinþã a in-
stanþei. În aceste condiþii, tânãrul
a pãrãsit unitatea de detenþie.

Reamintim cã, pe 3 iulie 2012,
poliþiºtii BCCO Craiova ºi procu-
rorii DIICOT – Serviciul Teritorial
Craiova, cu sprijinul poliþiºtilor din
cadrul IPJ Dolj, Serviciului de
Operaþiuni Speciale (SOS) Dolj ºi
SRI Dolj i-au prins în flagrant pe

cinci dintre membrii grupului in-
fracþional organizat coordonat de
Cosmin Alexandru Pîrvu zis
„Coco” (24 de ani la momentul
respectiv), dupã ce au ridicat un
colet ce conþinea 700 de grame de
substanþe etnobotanice pe care toc-
mai le primiserã din Bucureºti.
Dupã prinderea acestora, atât la
locuinþele lor, cât ºi la alte cinci
locaþii, aparþinând altor membri ai
grupãrii s-au fãcut percheziþii, în
total fiind gãsite ºi ridicate în jur
de 1.200 grame de substanþe et-
nobotanice ºi peste 250 de þigare-
te. Nouã persoane au fost reþinute
la momentul respectiv. Este vorba
despre Andrei Dincã (18 ani), Dra-
goº Dorobanþu zis „Pif” (24 de
ani), Radu Mîrºan, zis „Duki” (23
de ani), Cristian Dumitru zis „Di-
namo” (22 de ani), ªtefãniþã Mar-
ta zis „Oaie” (20 de ani), Mãdãlin
Curteanu zis „Hazard” (25 de ani),
Alexandru Cosmin Pîrvu zis
„Coco” (24 de ani), Ionuþ Cioroia-
nu (20 de ani) ºi Adrian Caitano-

vici (21 de ani), care au ajuns în
arest. Anchetatorii au stabilit fap-
tul cã, în perioada 2010-2012,
membrii grupului infracþional or-
ganizat au comercializat substanþe
susceptibile de a avea efecte psi-
hoactive pe raza Craiovei, obþinând
venituri ilicite de sute de mii de
euro. Pe 16 noiembrie 2012 se în-
registra la Judecãtoria Craiova do-
sarul prin care cei nouã craioveni
erau trimiºi în judecatã, iar pe 20
martie 2014 se pronunþa sentinþa
pe fond, prin care „Coco” a fost
condamnat la o pedeapsã de 1 an

ºi 8 luni de închisoare cu executa-
re, Mãdãlin Curteanu ºi Dumitru
Radu, au primit fiecare câte 2 ani
închisoare cu executare, întrucât
sunt recidiviºti, având fiecare câte
o pedeapsã cu suspendare primitã
anterior, iar ceilalþi ºase inculpaþi
au fost condamnaþi la câte 1 an ºi
4 luni de închisoare cu suspenda-
re pe durata unui termen de încer-
care de 4 ani. Toþi inculpaþii au
declarat apel, iar pe 28 ianuarie 2015
Curtea de Apel Craiova le-a respins
apelurile, rãmânând cu pedepsele
primite pe fond.

Jandarmii doljeni au sãrbãtorit, ieri, printr-o festivitate
organizatã la sediul celor douã unitãþi din Craiova – Inspec-
toratul de Jandarmi Judeþean Dolj ºi Gruparea de Jandarmi
Mobilã Craiova –, 166 de ani de la înfiinþarea Jandarmeriei
Române. S-au prezentat repere din istoria acestei arme, a
fost aplaudat, ca în fiecare an, cel mai în vârstã jandarm
oltean, generalul de brigadã în rezervã Titus Stoicheci,
ajuns la venerabila vârstã de 105 ani, iar reprezentanþii
administraþiei publice ºi cei ai instituþiilor cu care jandarmii
colaboreazã mereu au primit diplome ºi însemne de recu-
noºtinþã, felicitându-i, la rândul lor, pe jandarmi, pentru
activitatea desfãºuratã în slujba cetãþenilor.

fiinþare ºi pânã la ceea ce a ajuns
sã reprezinte astãzi, apoi a fost
omagiat generalul de brigadã în
rezervã Titus Stoicheci, ajuns la
venerabila vârstã de 105 ani.

Este cel mai în vârstã jandarm,
care „a fãcut ºi frontul de Est ºi
frontul de Vest ºi singurul supra-
vieþuitor al Bãtãliei de la Stalin-
grad”, dupã cum a fost prezentat
ºi, pentru cã nu a putut fi prezent
la festivitãþi din cauza stãrii de sã-
nãtate, comandantul IJJ Dolj, ge-
neral de brigadã Constantin Flo-
rea, i-a înmânat unei rude însem-
nele de onoare. N-au fost uitaþi
nici jandarmii care ºi-au pierdut
viaþa în decembrie 1989, fiind evo-

caþi în imagini, dar au fost pre-
miaþi ºi eroii care îºi fac datoria
în fiecare zi. Astfel, plt. major Ion
Diaconu a primit de la prefectul
judeþului Dolj, Nicolae Sorin Rã-
ducan, conferitã prin decret pre-
zidenþial, medalia naþionalã pentru
merit clasa a III-a cu însemn pen-
tru militari. Jandarmii care i-au sal-
vat, în urmã cu ceva vreme, pe
cei doi copii cãzuþi în apa înghe-

þatã a lacului de la Filiaºi au fost ºi
ei premiaþi de preºedintele Consi-
liului Judeþean Dolj, Ion Priotea-
sa, care, la rândul sãu, a primit o
plachetã onorificã din parte co-
mandantului IJJ Dolj.

Ion Prioteasa a þinut sã mulþu-
meascã ºi comandanþilor celor
„douã instituþii de referinþã, ale
cãror calitãþi manageriale au fã-
cut ca Inspectoratul Judeþean ºi

Gruparea de Jandarmi sã se bu-
cure de respect, de încredere ºi sã
se prezinte ca structuri cu adevã-
rat europene”, felicitãri ºi apre-
cieri pentru activitatea desfãºura-
tã primind jandarmii ºi din partea
prefectului de Dolj, Nicolae Sorin
Rãducan. Festivitatea s-a înche-
iat cu un scurt program de cânte-
ce interpretate de studenþi de la
Teologie.
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La ultima ºedinþã a Colegiului Prefectural
Dolj, printre altele, pe Ordinea de zi, a fost
inclusã ºi situaþia de la Agenþia Judeþeanã
pentru Ocuparea Forþei de Muncã Dolj. Un
punct important a fost cel al „economiei
sociale”. Un semnal de alarmã a fost tras de
reprezentantul AJOFM Dolj, Paul Ene, ºeful
Serviciului „Analiza Pieþei Muncii”. Acesta a
fãcut o prezentare a ceea ce înseamnã eco-
nomia socialã, întreprinderile sociale, respec-

În absenþa normelor de aplicare,
Doljul nu are niciun atestat eliberatDoljul nu are niciun atestat eliberatDoljul nu are niciun atestat eliberatDoljul nu are niciun atestat eliberatDoljul nu are niciun atestat eliberat
pentru întreprinderile socialepentru întreprinderile socialepentru întreprinderile socialepentru întreprinderile socialepentru întreprinderile sociale
În iulie 2015, au intrat în vigoare, începând cu

27 august 2015, prin publicarea în Monitorul Ofi-
cial nr. 561/ 28 iulie 2015, reglementãrile privind
economia socialã, precum ºi condiþiile de atesta-
re a întreprinderilor sociale ºi a celor de inserþie

socialã, de cãtre autoritãþile publice. În acest mo-
ment, este o perioadã destul de încurcatã, nefi-
ind emise autorizaþii, iar motivul este foarte sim-
plu: nu au apãrut normele de aplicare a legii. De
aici, se poate înþelege orice.

tiv întreprinderi sociale de inserþie.
«Prin „economie socialã” înþelegem
ansamblul activitãþilor organizate în
sectorul public, care vizeazã creºte-
rea gradului de ocupare a persoanelor
aparþinând grupurilor vulnerabile (per-
soane sau familii care prezintã riscul
de a-ºi pierde capacitatea de satisfa-
cere a nevoilor zilnice de trai), produ-
cerea de bunuri ºi prestarea de servi-
cii, pentru satisfacerea interesului ge-
neral, intereselor unei colectivitãþi sau
cu caracter personal nepatrimonial.
Economia socialã se fundamenteazã pe
o serie de principii, pornind de la ca-

racteristici de bazã, reprezentate de iniþiati-
va privatã, solidaritate ºi distribuirea limitatã
a profitului cãtre asociaþi”», a arãtat, citând
legislaþia, Paul Ene. Mai departe, ºeful Ser-
viciului din cadrul AJOFM Dolj a arãtat ºi
ceea ce înseamnã „întreprindere socialã” ºi
„întreprindere socialã de inserþie” (are per-
manent cel puþin 30% din personalul angajat
aparþinând grupului vulnerabil, astfel încât
timpul de lucru cumulat al acestor angajaþi

sã reprezinte cel puþin 30% din totalul ora-
rului de lucru al tuturor salariaþilor; are ca
scop lupta împotriva excluziunii, discrimi-
nãrilor ºi ºomajului prin inserþia socio-pro-
fesionalã a persoanelor defavorizate; este
sprijinitã de autoritãþile administraþiei publi-
ce centrale ºi locale prin mai multe roluri,
unul dintre ele fiind „acordarea atestatu-
lui de întreprindere socialã).

Lipseºte ceva...
De la acest din urmã aspect a pornit ºi

discuþia în  cadrul Colegiului Prefectural Dolj.
„La nivel local, în cadrul AJOFM Dolj, func-
þioneazã Compartimentul de Relaþii cu An-
gajatorii ºi Economie Socialã, care, conform
Regulamentului de organizare ºi funcþiona-
re, deþine atribuþii în vederea asigurãrii im-
plementãrilor politicilor, dezvoltãrii ºi moni-
torizãrii domeniului de economie socialã.
Printre altele, sunt prevãzute retragerea sau
suspendarea, dupã caz, a atestatului sau
mãrcii sociale. Marca socialã are valabilitate
trei ani ºi cuprinde Certificatul care atestã
statutul de întreprindere socialã de inserþie

ºi un element specific de identitate vizualã,
care se aplicã, obligatoriu, produselor reali-
zate, lucrãrilor executate ºi documentelor
care atestã prestarea unui serviciu. Sigur,
legea a apãrut, dar lipseºte ceva: normativul
de aplicare”, a mai spus Paul Ene.

O situaþie încurcatã
Prefectul de Dolj Nicolae Sorin Rãdu-

can i-a cerut reprezentantului AJOFM Dolj
sã dea mai multe detalii: „Vã rog sã ne spu-
neþi câte atestate sunt, la ora actualã, elibe-
rate”. Rãspunsul a fost cât se poate de clar,
dar nu mulþumeºte pe nimeni: „Aºa cum am
mai spus, deoarece nu avem norme meto-
dologice de aplicare, nu s-a putut acorda
niciun atestat. Aºteptãm reglementarea legis-
laþiei”. La prima vedere, pare un fapt minor,
dar lipsa aplicãrii legislaþiei poate duce la con-
secinþe cât se poate de grave: se poate ajun-
ge la respingerea, în lipsa atestatului, a tutu-
ror instituþiilor, indiferent de forma lor (pu-
blicã, privatã, ONG), care au aplicat pentru
o formã de economie socialã.

Medicii au raportat 1.149 cazuri
de infecþii acute ale cãilor respira-
torii superioare ºi 558 de cazuri de
pneumopatii acute. Numãrul total al
cazurilor de viroze înregistrat în
aceasta sãptãmânã (1.711) este
aproximativ egal cu valoarea înre-
gistratã în sãptãmâna anterioarã
(1.670 cazuri) ºi se încadreazã în
evoluþia multianualã. Ponderea spi-
talizãrilor din numãrul total de ca-
zuri a fost 17,29%. Deoarece mor-
biditatea înregistratã se aflã în in-
tervalul aºteptat, dar existã dovada

TTTTTrei cazuri de gripã, confirmate în Doljrei cazuri de gripã, confirmate în Doljrei cazuri de gripã, confirmate în Doljrei cazuri de gripã, confirmate în Doljrei cazuri de gripã, confirmate în Dolj
În ultima sãptãmânã, în judeþul Dolj, s-au înregistrat trei

cazuri de cu virusul AH1. Potrivit reprezentanþilor Direc-
þiei de Sãnãtate Publicã, au existat opt cazuri suspecte,
însã cinci nu au fost confirmate de Institutul „Cantacuzi-
no” din Bucureºti.

circulaþiei de virusuri gripale în po-
pulaþie, DSP Dolj a caracterizat sãp-
tãmâna prin „activitate gripalã spo-
radicã”.

Medicii recomandã respecta-
rea regulilor de igienã

Reprezentanþii Direcþiei de Sã-
nãtate Publicã au precizat cã, în
acest moment, cel mai eficient
mijloc de prevenþie rãmâne igiena
personalã, precum spãlarea mâini-
lor cu apã ºi sãpun din abundenþã.

Alte recomandãri vizeazã izo-

larea la domiciliu sau spital a per-
soanelor bolnave sau evitarea co-
lectivitãþilor – serviciu, grãdini-
þã, ºcoala, spaþii închise, supra-
aglomerate.

La fel de importantã este folosi-
rea batistei sau ºerveþelului de uni-
cã folosinþã în cazul strãnutului sau
tusei; spãlatul mâinilor cu apã caldã
ºi sãpun dupã strãnutat sau tuse;
evitarea vizitelor la persoanele bol-
nave; aerisirea încãperilor la domi-
ciliu sau la locul de muncã; alimen-
taþie sãnãtoasã cu multe fructe ºi
legume cu aport crescut de vitami-
ne; miºcare fizicã în aer liber, efor-
tul fizic tonificând organismul; evi-
tarea oboselii fizice ºi psihice pre-
lungite; evitarea fumatului activ sau
pasiv ºi a consumului de alcool.

RADU ILICEANU

De ieri, serviciile medicale sunt acordate în siste-
mul public de sãnãtate în baza actelor adiþionale
încheiate la Contractul-cadru pentru anul 2015.
Potrivit reprezentanþilor Casei Naþionale de Asigu-
rãri de Sãnãtate, în conformitate cu prevederile le-
gale în vigoare, actele adiþionale la Contractul-ca-
dru pentru anul 2015 au fost semnate ºi ºtampilate
de reprezentanþii caselor de asigurãri de sãnãtate,
iar furnizorii de servicii medicale ºi farmaceutice
au fost înºtiinþaþi cã sunt aºteptaþi sã le semneze.

Casele de asigurãri de sãnãtate au informat furni-
zorii cã au prelungit programul de lucru în zilele de 31
martie ºi 1 aprilie pentru ca semnarea actelor adiþio-
nale sã poatã fi finalizatã cât mai curând. Acolo unde
este necesar, casele de asigurãri vor avea program de
lucru ºi în week-end.

Conform datelor din Sistemul Informatic Unic In-
tegrat, ieri, pânã la ora 10.30, au fost eliberate la nivel

Serviciile medicale, acordate în bazaServiciile medicale, acordate în bazaServiciile medicale, acordate în bazaServiciile medicale, acordate în bazaServiciile medicale, acordate în baza
actelor adiþionale la Contractul-cadruactelor adiþionale la Contractul-cadruactelor adiþionale la Contractul-cadruactelor adiþionale la Contractul-cadruactelor adiþionale la Contractul-cadru

naþional un numãr de 44.218 reþete, reprezentând 36%
din numãrul total de reþete eliberate pe tot parcursul
zilei de 31 martie 2016 (120.684).

„Aceste date atestã faptul cã furnizorii de servicii
medicale îºi desfãºoarã activitatea conform reglemen-
tãrilor în vigoare. Vã reamintim faptul cã prin HG 200/
2016, aprobatã în ºedinþa de Guvern în data de 30
martie 2016, termenul de aplicare a HG 400/2014
pentru aprobarea pachetelor de servicii ºi a Contractu-
lui-cadru care reglementeazã condiþiile acordãrii asis-
tenþei medicale, a medicamentelor ºi a dispozitivelor
medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de
sãnãtate pentru anii 2014-2015 a fost prelungit pânã
la 30 iunie 2016. Preocuparea Casei Naþionale de Asi-
gurãri de Sãnãtate este de a asigura la timp accesul
pacienþilor la serviciile medicale de care aceºtia au
nevoie”, se mai aratã în comunicatul Casei Naþionale
de Asigurãri de Sãnãtate.

RADU ILICEANU
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Din 2007. odatã cu intrarea noastrã în UE,
nu ni s-a slãbit doar o parte, din pãcate con-
sistentã în comparaþie cu alte state ºi nu nea-
pãrat cele socotite „locomotive” ale noii en-
titãþi, ci ne-am dispensat, aºa cum se poate
constata, ºi dreptul de a ne exprima proprii-
le opinii în probleme care, în multe situaþii,
vizau majore interese naþionale. Tonul l-a dat,
indubitabil, Traian Bãsescu, deºi, recunoaº-
tem, partitura sa de „jucãtor” pe plan inter-
ne i-a oferit oportunitatea de a interpreta un
rol de actor perspicace într-o comedie în
care duplicitatea i-a cãzut ca o mãnuºã. Sã
ne amintim cum, aliniat „arbitrilor” partide-
lor – de ºah - europeniste, de la Comisie, de
la Consiliu ori din Parlamentul unionale, ajuns
acasã, de preferinþã în Salonul special ame-
najat de la Aeroportul Otopeni, ne vindea niºte
poveºti de parcã deciziile ce fuseserã, în fapt,
dictate, nici n-ar fi fost posibile fãrã el.

Setat parcã de un simptom al muþeniei,
succesorul sãu, Klaus Johannis nu ºi-a eta-
lat, de când s-a instalat la Cotroceni, nici

Preºedintele ºi voceaPreºedintele ºi voceaPreºedintele ºi voceaPreºedintele ºi voceaPreºedintele ºi vocea
absentã a României în lumeabsentã a României în lumeabsentã a României în lumeabsentã a României în lumeabsentã a României în lume

mãcar ca un simplu exerciþiu de diplomaþie
elementarã, o intervenþie în numeroasele în-
tâlniri ce îl definesc ca pe un voiajor pasionat
în care sã se facã auzitã vocea unui ºef de
stat cãruia în cunoaºte interesele. Pentru cei
care mai au dubii în aceastã perspectivã le-aº
indica exemple de ºefi de state, europene,
unele chiar din vecinãtatea imediatã. Premie-
rul maghiar, chiar ºi cu excesele care i-au adus
critici din partea colegilor europeni, inclusiv
a instanþelor de la Bruxelles, nu pierde nicio
ocazie în a-ºi expune, polemic ºi cu o osten-
taþie deseori amendabilã, opþiunile sale, chiar
ºi cele susceptibile de accente xenofobe ºi,
mai cu seamã, naþionaliste. Iar dacã el nu-i
tocmai un exemplu de urmat, liderii polonezi,
cehi ºi slovaci, dar chiar ºi cei actuali de la
Roma nu se sfiesc sã-ºi spunã cuvântul ºi
sã-i atace pe cei autoimpuºi în postura de
„diriginþi” în cadrul UE.

Ca sã nu vorbesc de tânãrul premier ita-
lian Matteo Renzi, de doi ani în confruntare
directã, uneori tensionatã, cu Angela Mer-

kel, mã voi rezuma la ministrul sãu al eco-
nomiei, el însuºi un economist de talia lui
Draghi ori a lui Wolfgang Schaeuble, Pier
Paolo Padoan, care reproºa, pe un ton ferm,
staff-ului de la Bruxelles, impunerea acelui
prag de 3 la sutã ca limitã obligatorie, califi-
cându-l un atac direct împotriva Italiei.

Rãmânând tot în Italia, o tragedie surve-
nitã cu câteva sãptãmâni în urmã, cãreia i-a
cãzut victimã un tânãr cercetãtor ce între-
prindea, într-un program al Universitãþii lon-
doneze Oxford, Giulio Regeni, un proiect
legat de autonomia sindicalã în Egipt, a dus
la o tensionare fãrã precedent a relaþiilor, alt-
fel considerate foarte bune, între Roma ºi
Cairo. Tânãrul dispãrut pentru câteva zile ºi,
ulterior, gãsit mort, în condiþii suspecte, þine
prim-planul media italiene, dar ºi al unei con-
fruntãri diplomatice între cele douã state, în
care poziþiile tranºante, ultimative, ale lideri-
lor italieni nu lipsesc.

Sã revenim la al nostru Preºedinte ºi sã
observãm cã þintele vizitelor sale sunt cam

aceleaºi, majoritar europene, repetate, rãma-
se ºi acestea într-un anonimat amendabil.
Declaraþiile oficiale de la Palat, dincolo de
limbajul lor de lemn, nu s-au distins nicioda-
tã printr-un semn al vreunei intervenþii pre-
zidenþiale care sã identifice o poziþie semni-
ficativã ºi în care cetãþeanul român sã regã-
seascã indiciul cã se simte protejat ºi, de ce
nu, mândru de apartenenþa sa la un stat încã
gestionar al suveranitãþii sale. Mai de fiecare
datã, ceea ce se degajã din comunicate este
ideea, atât de searbãdã, cã, în fapt, Preºe-
dintele a împãrtãºit în totul poziþiile interlo-
cutorilor sãi. Când, spre exemplu, în cazu-
rile unor compatrioþi cãzuþi victime unor
acþiuni penale suspecte de abuz, vom fi ºi
noi martorii unei poziþii demne de la cel mai
înalt nivel în stat, în locul fadelor „note” ale
Ministerului de Externe?

Cu astfel de „expertizã” prezidenþialã, nu
ne mai mirã cã suntem departe de a mai fi
luaþi în seamã dincolo de condiþia de „ºco-
lari” cuminþi ºi ascultãtori.

Candidatul ALDE la Primãria
Craiova, fostul director al Colegiu-
lui Naþional Elena Cuza, acuzã pre-
siuni, dupã declaraþia avocatului
Radu Marinescu, cum cã unul din-
tre denunþãtorii din dosarul de co-
rupþie al primarului Craiovei, Lia
Olguþa Vasilescu „ar fi rudã cu unul
dintre candidaþi”. „As face o sim-
plã referire la declaraþia avocatului
Radu Marinescu, avocatul doam-
nei Lia Olguþa Vasilescu, afirmaþie
care spune cã denunþul vine din
partea unei rude cu candidatul, în
campanie electoralã. Foarte mulþi
colegi de-ai dumneavoastrã au su-
nat, au venit aici, au filmat, au în-
trebat dacã este vorba de mine. Nu
pot sã vã spun decât atâta : mi-au
construit cariera profesionalã fãrã
sã calc pe cadavre ºi în acelaºi
mod vreau sã-mi construiesc ca-
riera politicã. Nu am nicio legãturã
cu niciunul dintre cei despre care
vorbeºte avocatul Marinescu ºi în
speþã doamna primar, ca fiind de-
nunþãtori în dosarul penal al doam-
nei Vasilescu. Ce apare în aºa-zisa
stiripesurse, în mai multe publica-
þii care sunt mai mult sau mai pu-
þin controlate, nu face obiectul dis-
cuþiei de astãzi (n.r. ieri). Îmi ex-
prim ca om pãrerea de rãu pentru
perioada pe care o traverseazã pri-
marul Craiovei, dar în egalã mãsu-

Profesorul Mircea Nãstase, candidatul
ALDE la Primãria municipiului Craiova, a pre-
cizat cã nu are nicio legãturã cu persoana de-
spre care fãcea vorbire, în urmã cu douã zile,
avocatul Radu Marinescu, ca fiind  „denun-
þãtorul”, în dosarul de corupþie instrumentat
de DNA Bucureºti. În acest dosar, primarul
Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu, are calitatea

rã,  este un lucru foarte bun cã
DNA-ul îºi continuã treaba. Eu
consider cã PSD-ul trebuia sã-ºi
facã singur curat în ogradã, nu tre-
buia sã aparã DNA-ul ca sã-l aju-
te. PSD trebuia sã promoveze în
diverse structuri ºi funcþii oameni
care sunt profesioniºti ºi au o cali-
tate moralã ireproºabilã”, a spus
Mircea Nãstase.
„Eu nu îmi asum ºi nu am cum
sã-mi asum cã sunt vãr din
fraþi cu cuscra micã cu
Leonard Rãescu”

Pe site-ul www.punctochit.in-
fo, a fost menþionat numele omu-
lui de afaceri la care avocatul Ma-
rinescu ar fi fãcut referire, la ieºi-
rea de la DNA. „Afaceristul cra-
iovean despre care vorbeºte avo-
catul Marinescu ar fi, potrivit unor
surse, Leo Raescu, patronul mai
multor restaurante din Craiova.
Raescu susþine financiar campa-
nia candidatului ALDE, Mircea
Nãstase....”. Asta în condiþiile în
care pentru acelaºi site, avocatul
Marinescu a declarat : „Existã trei
oameni de afaceri, unul dintre ei
fiind o rudã a unui viitor candi-
dat la Primãria Craiovei,  care
susþin cã ar fi furnizat materiale
pentru aceastã campania electora-

lã din 2012. Nu este din punctul
meu de vedere vorba de o luare de
mitã ci despre o posibilã influenþã
faþã de cei trei oameni de afaceri
pentru a realiza sponsorizãri.  Sus-
þinere clientei mele este cã nu au
existat sponsorizãri în context ne-
legal”. Acesta a fost momentul din
care a început presiunea mediati-
cã asupra sa, susþine candidatul
ALDE. Întrebat dacã omul de afa-
ceri  Leo Rãescu este membru
ALDE, profesorul Nãstase a con-
firmat ºi a menþionat cã într-o pri-
mã etapã îl va suna pe avocatul
Marinescu ºi îl va pune sã-ºi cearã
scuze public. Dacã nu o va face, îl
va chema în instanþã. „Domnul
Leonard Rãescu este membru
ALDE, asta înseamnã cã poate fi
rudã cu oricare dintre noi. Eu nu
îmi asum ºi nu am cum sã-mi asum
cã sunt vãr din fraþi cu cuscra
micã cu Leonard Rãescu. El este
unul dintre proprietarii restauran-
tului Bulevard la care noi ne adu-
nãm, mai stãm de vorbã, bem ca-
feaua, dar asta nu înseamnã cã
Leornard Rãescu are vreo legãtu-
rã de rudenie cu mine. Este mem-
bru în partidul nostru, este o per-
soanã care a pus umãrul la con-
strucþia multor organizaþii în Cra-
iova ºi în judeþ. O sã-l contactez pe
avocatul Marinescu, fie sã-ºi cearã

public scuze ºi sã dezmintã fie...mai
sunt avocaþi în Craiova, aºa cã dacã
se considerã o persoanã aptã sã in-
tre la luptã pe asemenea chestii...
însã, eu îl aºtept cu scuzele publi-
cate într-o publicaþie din Craiova”,
a spus candidatul Nãstase.
„Am fost acuzat pe nedrept cã
i-am scos foaia matricolã”

Întrebat dacã a simþit vreo pre-
siune, fie ea ºi mediaticã asupra sa
în ultimele zile, pentru cã pe pagi-
nile de socializare au apãrut co-
mentarii acide cu privire atât la
omul de afaceri Leonard Rãescu,
cât ºi la adresa candidatului ALDE,
profesorul Mircea Nãstase a spus
cã a remarcat acest lucru, pentru
cã este conectat la lumea virtualã,
dar a ºi simþit o presiune foarte
mare asupra sa. „Am simþit lucrul
acest, mai ales cã veneam dupã o
lunã în care încercasem sã dezmint

ceea ce Gelu Viºan a fãcut ca ºi
afirmaþie cã eu am bãtut palma cu
doamna primar. Se pare cã mi-am
irosit energia degeaba o lunã de
zile, pentru ca apoi sã vinã confir-
marea în data de 30 martie. Nu
vreau sã mai pierd energie, pentru
cã ºtiu care e atitudinea doamnei
primar, nu este prima oarã când
dumneaei face afirmaþii nefonda-
te. În 20012-2013 am fost acuzat
pe nedrept cã i-am scos foaia ma-
tricolã care i-a apãrut în nu ºtiu ce
ziar. Dar de aceea vã spun cã o
curãþenie în PSD e necesarã ºi tre-
buie sã o facã singuri, dacã nu, vor
rãmâne cu mizeria acolo. Eu con-
sider cã un partid trebuie sã-ºi facã
ordine, sã iasã la înaintare cu oa-
menii cei mai buni, dacã nu... se
întâmplã sincope de acest gen”, a
mai spus profesorul Mircea Nãs-
tase, candidatul ALDE Dolj.

MARGA BULUGEAN

de inculpat. Mai mult, profesorul Mircea Nãs-
tase a spus cã îl va contacta telefonic pe avo-
catul Radu Marinescu, cãruia îi va cere scu-
ze publice, iar dacã nu doreºte, îl anunþã „cã
mai sunt ºi alþi avocaþi în Craiova”, adicã îl
cheamã în instanþã. Candidatul ALDE spune
cã dupã declaraþia avocatului s-au fãcut pre-
siuni mediatice foarte mari asupra sa.
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Mircea Nãstase, despre Radu Marinescu, avocatul primarului Craiovei:
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Sacrificarea mieilor se va reali-
za în unitãþi de abatorizare autori-
zate sanitar-veterinar pentru sacri-
ficarea de ovine ºi care sunt publi-
cate pe site-ul ANSVSA, sau în
puncte de tãiere locale, care vor fi

autorizate sã funcþioneze pe o pe-
rioadã determinatã, sub suprave-
ghere sanitarã veterinarã. Carnea
ºi organele de miel sunt admise
pentru consumul public numai
dacã sunt însoþite de un certificat
de sãnãtate publicã veterinarã ºi
poartã marca de sãnãtate.

Carnea de miel sau ied care pro-
vine din unitãþi autorizate sanitar-
veterinar pentru schimburi intraco-
munitare va fi marcatã cu o marcã
de sãnãtate de formã ovalã cu di-
mensiunile de 6,5/4,5 cm, având
inscripþionate urmãtoarele: „RO-
MÂNIA” cu majuscule sau codul
ISO al þãrii „RO”, numãrul de au-
torizare acordat de ANSVSA, abre-
vierea „CE” cu majuscule. Carnea
de miel sau ied rezultatã în urma
sacrificãrilor în spaþiile/locurile
amenajate temporar va fi marcatã
cu marcã de sãnãtate de formã
rotundã, cu un diametru de 3,5 cm,
în interiorul cãreia este înscris in-
dicativul judeþului, urmat de codul
numeric acordat de DSVSA Dolj.
Punctele de tãiere locale sunt avi-
zate sã funcþioneze numai în pe-
rioadele 21.03-27.03.2016 ºi
14.04-03.05.2016.

Condiþii minimale pentru a
deschide puncte de sacrificare

 „Autoritãþile locale – Consilii
Locale, Primãrii – care vor sã or-
ganizeze, în localitãþile pe care le
conduc, puncte de tãiere locale
pot solicita în aceste perioade un
aviz din partea Direcþiei Sanitare
Veterinare ºi pentru Siguranþa Ali-
mentelor Dolj”, ne-a precizat dr.
Costicã Retea, director adjunct

Inspectorii DSVSA Dolj vor contro-
la condiþiile de igienã în care sunt pro-
duse, depozitate, transportate ºi valo-
rificate carnea de miel ºi ouãle, pre-
cum ºi alte produse alimentare speci-
fice sãrbãtorilor pascale. Sunt vizate
toate târgurile de animale, pieþele

agroalimentare, abatoarele ºi centre-
le de sacrificare cu activitate tempo-
rarã, unitãþile de tranºare a cãrnii,
unitãþi de procesare ºi depozitare a
alimentelor de origine animalã, pre-
cum ºi unitãþile de vânzare cu amãnun-
tul ºi unitãþile de alimentaþie publicã.

Consumatorii pot sesiza orice nereguli din domeniul siguranþei ali-
mentelor la adresa de e-mail: callcenter@ansvsa.ro, sau la numãrul
de telefon 0800 826 787, care funcþioneazã în regim de permanenþã ºi
este apelabil gratuit, din orice reþea de telefonie.

al Direcþiei Sanitare Veterinare ºi
pentru Siguranþa Alimentelor Dolj.
Spaþiile avizate temporar pentru
sacrificarea mieilor trebuie sã fie
amenajate corespunzãtor ºi sã asi-
gure: locuri special amenajate

pentru sacrificarea animalelor,
separate fizic de cumpãrãtori,
pentru a nu le produce discon-
fort; spaþii special amenajate pen-
tru cazarea animalelor ºi cu po-
sibilitãþi de adãpare ºi furajare a
acestora; sistem de alimentare cu
apã potabilã rece ºi caldã; facili-
tãþi de colectare ºi stocare în ve-
derea dirijãrii la unitãþi de neutra-
lizare a sângelui ºi subproduse-
lor necomestibile rezultate din sa-
crificarea animalelor; facilitãþi de
colectare a materialelor cu risc
specific, rezultate în urma sacri-
ficãrilor ºi de dirijare a acestora
la unitãþi de neutralizare.

Dirijarea subproduselor, rezul-
tate în urma sacrificãrilor, cãtre
unitãþi de neutralizare, intrã în res-
ponsabilitatea primãriei sau a ad-
ministratorului locului de sacrifica-

re,  care au obligativitatea de a pre-
zenta medicului veterinar oficial
confirmarea din partea unei unitã-
þii de neutralizare.

Carnea tãiatã în spaþii
temporare nu poate merge

la revânzãtori
 „Carnea provenitã din sacrifi-

cãrile efectuate în locurile special
amenajate temporar pentru sacri-
ficarea mieilor va fi comercializatã
direct consumatorului final, ime-
diat dupã sacrificare, examinare ºi
marcare ºi nu poate fi livratã cãtre
alte unitãþi din domeniul alimentar
înregistrate/autorizate sanitar vete-
rinar. Este interzisã organizarea de
locuri speciale pentru sacrificarea
mieilor sau iezilor în zonele în care
au fost impuse restricþii din moti-
ve de sãnãtate a animalelor. Cu
ocazia controalelor vor fi verifica-
te ºi aspectele privind respectarea
temperaturilor pe timpul transpor-
tului – în stare refrigeratã sau con-
gelatã – ºi a condiþiilor de depozi-
tare ºi comercializare”, a mai adã-
ugat dr. Costicã Retea.

Crotalierea garanteazã
sãnãtatea animalelor

Toate animalele care pleacã
spre punctele de tãiere autorizate
sã funcþioneze pentru perioade de-
terminate, trebuie sã fie identifi-
cate prin aplicarea unei crotalii
simple. Starea de sãnãtate a miei-
lor ºi faptul cã provin din exploa-
taþii unde nu evolueazã boli infec-
tocontagioase, trebuie certificatã
de medicul veterinar. Animalele
identificate, însoþite de formula-
rul de miºcare emis de cãtre me-
dicul veterinar, sunt transportate
spre locul de sacrificare numai cu
mijloace autorizate sau înregistrate
sanitar veterinar.

Produsele destinate comerciali-

zãrii trebuie sã fie obþinute în con-
diþiile respectãrii normelor de sã-
nãtate ºi igienã ºi sã fie comercia-
lizate numai în unitãþi sau spaþii
autorizate sau înregistrate sanitar
veterinar ºi pentru siguranþa ali-
mentelor. Comercializarea produ-
selor alimentare în pieþe agroali-
mentare, sau alte locuri amenajate
ºi autorizate, este permisã numai
dacã acestea sunt însoþite de do-
cumentele oficiale prevãzute de le-
gislaþia veterinarã.

Atenþie sporitã la ouã!
Producãtorii ºi comercianþii care

valorificã ouã pentru consum

uman, precum ºi fermele produ-
cãtoare ºi centrele de ambalare ouã
trebuie sã fie autorizate/înregistra-
te sanitar veterinar conform legis-
laþiei sanitare veterinare în vigoa-
re; Ouãle destinate comercializãrii
se vor transporta numai în mijloa-
ce auto autorizate sanitar-veterinar.
Ouãle valorificate de cãtre produ-
cãtorii particulari vor fi examinate
ovoscopic de personalul veterinar
din cadrul circumscripþiilor sani-
tare veterinare ºi pentru siguranþa
alimentelor.

 „Este interzisã comercializarea
ouãlor cu coaja crãpatã sau lovitã;
acestea vor fi retrase de la vânzare
ºi vor fi dirijate pentru valorificare
în scopuri tehnice, sau dirijate cã-
tre o unitate de neutralizare. Ouãle
proaspete prezintã coaja cu aspect
mat, rugos, comparativ cu ouãle
vechi la care coaja este lucioasã ºi
netedã. La un examen simplu a
densitãþii în apã de robinet, ouãle
proaspete trebuie sã rãmânã la fun-
dul vasului în care sunt puse, cu

axul longitudinal paralel cu fundul
vasului, sau, acesta sã formeze cu
fundul vasului un unghi de maxim
30-45 grade”, a menþionat dr. Cos-
ticã Retea.

Calitatea laptelui,
„probatã” de câteva acte!?
Laptele crud, destinat vânzãrii

directe cãtre consumatorul final
sau prelucrãrii în brânzeturi, tre-
buie sã provinã numai de la ani-
male sãnãtoase, care nu suferã de
boli ce pot fi transmise la om,
prin intermediul laptelui; Produ-
sele din lapte pot fi valorificate
de cãtre micii producãtori, în

spaþii înregistrate sanitar veteri-
nar în condiþiile în care producã-
torul deþine: documentul de înre-
gistrare sanitarã veterinarã pen-
tru vânzare directã sau vânzare
cu amãnuntul ºi certificatul de
producãtor; fiºa de sãnãtate a ani-
malelor vizatã de medicul veteri-
nar; carnetul de sãnãtate cu viza
medicului uman.

Producãtorul trebuie sã ofere
consumatorului date privind iden-
titatea producãtorului, sortimentul
de produs ºi data obþinerii produ-
sului, înscrise pe o etichetã ata-
ºatã pe ambalaj sau pe tãbliþe/
panouri aplicate deasupra sau în
dreptul produsului prezentat. Ex-
punerea produselor trebuie sã se
facã în vitrine, în recipiente con-
fecþionate din materiale necoroda-
bile, uºor de curãþat ºi igienizat
(plastic, ceramicã, etc.). Comer-
cializarea brânzeturilor trebuie sã
se facã în ambalaje de unicã folo-
sinþã: pungi din plastic sau hârtie
ceratã de uz alimentar.
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Costicã Retea
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Sebastian Prioteasa nu este unul
dintre artiºtii prea vizibili ai urbei.
Din perfecþionism ºi modestie, pro-
babil, cãci altfel are ce prezenta
publicului iubitor de fotografie.
Lucrãrile i-au putut fi admirate
pânã acum în câteva expoziþii co-
lective, majoritatea deschise la Cra-
iova, iar altele în Bucureºti. Expu-
ne rar… ºi bine, cum s-ar zice.
Membru al Fotoclubului „Mihai
Dan-Cãlinescu”, avându-l mentor

Despre Toscana se spune adesea cã ar fi
raiul pe pãmânt. Un þinut fabulos ce atrage în
fiecare an zeci de mii de turiºti dornici sã des-
copere oraºe medievale cu strãzi înguste ºi
întortocheate ce graviteazã în jurul catedra-
lelor strãjuite de turnuri campanilã sau peisa-
je colinare mirifice dominate de viþã-de-vie,
mãslini ºi chiparoºi. Este una dintre cele mai
frumoase ºi râvnite regiuni din lume însã nu
numai pentru turiºti, ci ºi pentru artiºtii foto-

grafi, care se grãbesc sã urce pe coama dea-
lurilor ce oferã panorame spectaculoase ºi
impresioneazã prin cromaticã. În inima Tos-
canei a ajuns, într-o primãvarã ºi o toamnã, ºi
Sebastian Prioteasa, pentru mii de cadre cu
peisajele de poveste. A selectat doar 32, pe
care le-a reunit în prima sa expoziþie perso-
nalã, intitulatã „Toscana. Color.Monocrom-
.Experimental” ºi deschisã zilele acestea la
Muzeul de Artã Craiova.

pe preºedintele acestuia, col. (r.)
Mircea Anghel, Sebastian Priotea-
sa a decis cã abia acum este mo-
mentul primei expoziþii personale.

L-a inspirat Toscana – „un fel
de Mecca a artiºtilor fotografi”, cum
spune –, regiune în care a ajuns mai
întâi în octombrie 2014, apoi în mai
2015. A refuzat însã bogãþia cro-
maticã luxuriantã ºi a ales un exer-
ciþiu în registrul monocrom. Rezul-
tatul este unul pe cât de inedit, pe

atât de spectaculos ºi poate fi ad-
mirat în fiecare dintre cele 32 de
lucrãri prezentate pe simeze. „Este
un joc al excluderii, un joc al eva-
cuãrii din senzorial unei sumedenii
de tonuri vinovate de a bruia calea
spre sublim, spre metaforã, spre
esenþã. (…) Esenþa unei realitãþi, a
unei trãiri, a unui gând, a unui sen-
timent”, remarca la vernisajul din 18
martie Emilian ªtefârþã, managerul
instituþiei. Fotografiile expuse sunt

imprimate pe pânzã –
tablouri canvas –, unele
fiind prezentate pentru
prima datã publicului,
altele fiind premiate
deja pe plan internaþi-
onal.

„Îmi doream demult
sã ajung în Toscana.
Mai fusesem în Italia,
la Florenþa, dar nu în
regiunea cu Val D’Or-
cia ºi celelalte zone ru-
rale. (…) A fost un
sentiment de exube-
ranþã, de extaz de la rã-
sãrit pânã la apus. Este
o zonã foarte dinami-
cã, lumina se modifi-
cã ºi schimbã, odatã

cu ea, întreg ansamblul de culori
ale naturii. Este o geometrie aparte,
care îi impresioneazã nu numai pe
fotografi. Am vãzut acolo ºi foarte
mulþi pictori, dar ºi scriitori”, a de-
clarat Sebastian Prioteasa.

La tonalitãþile aparte din lucrã-
rile sale reunite în expoziþia „Tos-
cana. Color.Monocrom.Experi-
mental” s-a referit ºi col. (r.) Mir-
cea Anghel: „Sebastian Prioteasa
reuºeºte, prin tonalitãþi, prin culo-
rile foarte subtile, prin modul în
care abordeazã subiectele, sã ne
prezinte o Toscana aºa cum pro-
babil nu aþi vãzut sau nu veþi vedea
la alþii. Asta pentru cã în spatele
acestei aparent facile prezentãri se
aflã o muncã extraordinarã. Artis-
tul are marele merit de a arãta lu-
mii ceea ce nu poate, nu are capa-
citatea sã vadã. Tocmai prin aceas-
tã capacitate extraordinarã de ana-

lizã, prin posibilitatea aproape uni-
cã de decupare a esenþialului dintr-
un tot, Sebastian Prioteasa reuºeº-
te sã ne aducã o imagine a Tosca-
nei total ineditã. Printr-o monocro-
mie dezvoltatã subtil, frumos ºi ele-
gant, în acelaºi timp, reuºeºte sã
sublinieze ceea ce mulþi nu au reu-
ºit sã facã. Mã bucur cã Sebastian
Prioteasa a ajuns la un asemenea
nivel de reprezentare ºi de prezen-
tare a imaginilor, deloc uºor pen-
tru marea majoritate a fotografilor.
Rãzbate dincolo de imaginile pe
care le veþi vedea sensibilitate, sub-
tilitate ºi talentul acestui artist”.

Cei care vor sã viseze cu ochii
deschiºi la idilicele peisaje vãlurite
toscane sunt aºteptaþi la Muzeul de
Artã, unde expoziþia lui Sebastian
Prioteasa va rãmâne deschisã pânã
la sfârºitul sãptãmânii viitoare.

MAGDA BRATU

„Punctul muzeistic cuprinde o
expoziþie etnofolcloricã de foto-
grafii cu obiceiurile ºi oamenii lo-
cului, o expoziþie etnograficã, în
care avem piese de port popular,

Primãria, Consiliul Local ºi Cãminul Cultu-
ral Giurgiþa au inaugurat, ieri, un punct mu-
zeistic în incinta cãminului. Evenimentul a fost
sãrbãtorit prin momente de cântece ºi dan-
suri populare, o masã „Dolju-n bucate” de la

Giurgiþa, dar ºi printr-un concurs, „Obiceiuri
de primãvarã”, la care au participat copii din
localitate, în juriul cãruia a fost reprezentat ºi
Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Pro-
movarea Culturii Tradiþionale Dolj.

obiecte de lemn care reprezintã
ocupaþia locuitorilor din trecut:
rãzboi de þesut, furcã de tors, rãº-
chitor, vârtelniþã, ceacâr, maºinã
de bumbac. De asemenea, sunt

obiecte din bucãtãria þãrãneascã:
masa ºi scaunele cu trei picioare,
linguri, strãchini, cãni, ulcioare.
Avem ºi un colþ de odaie þãrãneas-
cã, în care am adus covoare ºi
aºternuturi din lânã, cearºaf  cu
dantelã, perne cusute, umplute cu
fulgi, icoane, lãmpi, prosoape cu
motive florale ºi geometrice, ladã
de zestre. Acest loc este un punct
de atracþie pentru tineri, element
de bazã în procesul dezvoltãrii
culturale, pentru cã multe obiec-
te vechi, de mare interes, dispar
cu timpul”, a precizat Mihaela To-
mescu, directorul Cãminului Cul-
tural Giurgiþa.

Inaugurarea punctului muzeistic
a fost urmatã de Concursul „Obi-
ceiuri de primãvarã”, care a cu-
prins douã probe: una de povestit
un astfel de obicei (Dragobetele,
Mãrþiºorul, Mucenicii, Sântoader,
Lãsatul Secului de Brânzã – Roata,

Blagoveºteniile, Joimãrica, Proorul)
ºi alta de descriere a unui obiect
popular vechi. „Prin acest concurs
am dorit ca tinerii sã cunoascã mai
bine tradiþiile satului, sã îmbrace cu
drag costumul popular, sã ºtie cã
atunci când îl îmbracã sunt ca niº-
te flori, sã se mândreascã cu el ºi
sã nu îºi uite rãdãcinile”, a mai spus
Mihaela Tomescu.

Scena Cãminului Cultural Giur-
giþa a fost animatã de dansurile
populare Galaonul, Sârba dãoga-
rilor, Costorãreasa, precum ºi de
cântecele rapsozilor populari Le-
tiþia Lungu, Andrei Manea ºi ale
laureatului Festivalului „Maria Tã-
nase”, solistul de muzicã popula-
rã Liviu Olteanu, invitat special al
evenimentului.
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Salah Abdeslam, un suspect-cheie în atacu-
rile de la 13 noiembrie 2015, va fi transferat în
Franþa “într-un termen de zece zile”, a dat asi-
gurãri ministrul francez al Justiþiei, Jean-Jac-
ques Urvoas, dupã ce justiþia belgianã a dat undã
verde extrãdãrii acestuia. “Dacã nu apar cir-
cumstanþe excepþionale”, Abdeslam - a cãrui
extrãdare este aºteptatã de cãtre autoritãþile fran-
ceze pentru a face luminã asupra reþelei jihadis-
te din spatele masacrelor de la Paris ºi Bruxel-
les - va fi transferat în Franþa “într-un termen
de zece zile”, a declarat Urvoas. “El doreºte sã
colaboreze cu autoritãþile franceze”, a anunþat
unul dintre avocaþii sãi, Cédric Moisse, în con-
textul în care singurul “supravieþuitor” al co-
mandourilor care au ucis 130 de persoane în
capitala francezã pãstreazã tãcerea de a doua zi

SUA oferã Ucrainei
un ajutor suplimentar
în domeniul securitãþii
în valoare de 335
milioane dolari

Casa Albã a anunþat cã va
oferi Ucrainei o “asistenþã în
domeniul securitãþii” supli-
mentarã în valoare de 335
milioane de dolari, în urma
unei întâlniri între vicepreºe-
dintele american Joe Biden ºi
preºedintele ucrainean Petro
Poroºenko. Ucraina are nevoie
urgentã de acest ajutor în
contextul unei acute crize
economice, dupã ce Rusia a
anexat Crimeea în 2014 ºi este
aczatã de implicare în conflic-
tul separatist din estul þãrii,
ceea ce Moscova dezminte.
Washingtonul susþine Guver-
nul prooccidental de la Kiev,
însã ºi-a exprimat îngrijorarea
faþã de corupþia din aceastã
þarã. Aceste îngrijorãri au fost
abordate sãptãmâna aceasta,
când Parlamentul ucrainean
l-a demis pe procuroul gene-
ral, acuzat de blocarea unor
anchete de corupþie vizând
oficiali de rang înalt. Potrivit
Casei Albe, Biden i-a promis
lui Poroºenko ajutoare
suplimentare, cu condiþia sã
continue eforturile în vederea
instalãrii unui nou guvern
reformist. O încercare de
formarea a unei noi coaliþii de
guvernare a eºuat, sãptãmâna
aceasta, dupã ce unul dintre
potenþialii parteneri a formu-
lat cereri care vizeazã o
anulare a unora dintre
reformele cerute Ucrainei de
Occident. “Vicepreºedintele a
salutat eforturile în vederea
formãrii unui guvern stabil,
axat pe reforme, ºi a subliniat
cã acest pas ºi adotarea
reformelor necesare sunt
eºenþiale în vederea deblocãrii
unui ajutor economic interna-
þional, inclusiv a celei de a
treia tranºã a unui ajutor
american în vederea constitui-
rii unei garanþii, în valoare de
un miliard de dolari”, a
anunþat Casa Albã.

Organizaþia separatistã
PKK revendicã atentatul
din oraºul turc Diyarbakir

Organizaþia separatistã
Partidul Munictorilor din
Kurdistan (PKK) a revendi-
cat, vineri, atentatul comis cu
o zi înainte în oraºul turc
Diyarbakir, soldat cu moartea
a 7 poliþiºti ºi rãnirea altor 27
de persoane, potrivit unui
anunþ fãcut pe site-ul grupã-
rii. Atacul cu maºinã-capca-
nã a avut loc cu o zi înainte
de vizita premierului Ahmet
Davutoglu în regiunea kurdã
din sud-estul þãrii. O explozie
puternicã a avut loc joi dupã-
amiazã în principala autoga-
rã din oraºul Diyarbakir, în
sud-estul Turciei, la trecerea
unui vehicul blindat aparþi-
nând poliþiei.

Phenianul a efectuat ieri un
nou tir de rachetã cu razã scur-
tã de acþiune, care a cãzut în
mare, a anunþat Guvernul sud-
coreean, care îºi acuzã totodatã
vecinul de la Nord cã îi bruiazã,
începând de joi, sistemele de
geolocalizare GPS. Tensiunile au
crescut în mod considerabil în
peninsulã, dupã al patrulea test
nuclear nord-coreean de la 6 ia-
nuarie. Atmosfera s-a deteriorat
ºi mai mult recent, dupã lansa-
rea manevrelor militare anuale
comune americano-sud-coree-
ne. Phenianul, care le considerã
o ameninþare la adre-
sa teritoriului sãu, a
rãspuns prin amenin-
þãri cu atacuri nuclea-
re ºi numeroase tiruri
de rachete în mare. Mi-
nisterul sud-coreean al
Apãrãrii a anunþat cã o
rachetã de tip sol-aer a
fost lansatã ieri, cãtre
ora localã 12.45 (6.45,
ora României), din ora-
ºul Sondok, în estul
Coreei de Nord. Acest
tir a fost efectuat în
mijlocul unui summit de
douã zile, la Washing-
ton, pe tema securitãþii
nucleare, în cursul cã-
ruia preºedintele ame-
rican Barack Obama a

dupã ce a fost arestat, pe 18 martie, la Bruxel-
les, dupã ce începuse sã vorbeascã. “Transfe-
rul este autorizat”, iar “autoritãþile belgiene ºi
franceze vor decide împreunã modalitatea aces-
tei predãri”, a anunþat Parchetul federal belgian.
Potrivit procurorului Parisului François Molins,
Abdeslam a “jucat un rol central în constituirea
comandourilor de la 13 noiembrie”, prin faptul
cã a participat “la aducerea unui anumit numãr
de teroriºti în Europa” ºi “la pregãtirea logisticã
a acestor atacuri”. Iar el cel puþin i-a transpor-
tat, în acea searã, pe atacatorii de la Stade de
France, la periferia parizianã. Abdeslam ºi-a
minimalizat rolul în primele sale declaraþii. El a
povestit, de asemenea, cã “voia sã se detoneze
la Stade de France”, dar “a dat înapoi”, potrivit
lui Molins. Anchetatorii se întreabã dacã Ab-

deslam nu cumva era însãrcinat sã comitã aten-
tatul din nordul Parisului menþionat în revendi-
carea Statului Islamic (SI), dar care nu a fost
comis. Arestarea sa, dupã mai bine de patru
luni de fugã, pare, potrivit anchetatorilor, sã fi
precipitat atacurile-sinucigaºe de pe aeroportul
ºi staþia de metrou de la Bruxelles. Poliþia, care
a gãsit explozivi în apartamentul de la Bruxelles
de unde au plecat atacatorii de pe aeroport, se
întreabã dacã Abdeslam nu cumva era însãrci-
nat sã participe la atacuri, vizând eventual alte
þinte. Unul sau mai mulþi suspecþi sunt cãutaþi
dupã atacurile de la Bruxelles, inclusiv “bãrba-
tul cu pãlãrie”, cel de al treilea om cu bombã de
pe aeroport, care a plecat înainte ca cei doi ka-
mikaze sã se detoneze. Redeschiderea aeropor-
tului de la Zaventem pentru cãlãtori continuã sã
fie amânatã de la o zi la alta. Aeroportul este
“pregãtit tehnic” în vederea unei redeschideri
parþiale. Sindicate din cadrul poliþiei au agitat
joi seara o ameninþare cu o grevã, reclamând
ca toate persoanele care sosesc în terminalul
temporar pentru plecãri sã fie controlate în prea-
labil. Premierul belgian Charles Michel i-a che-
mat la negocieri urgente cu conducerea poli-
þiei. O dovadã a faptului cã ameninþarea tero-
ristã continuã sã planeze asupra Europei este o
nouã operaþiune franco-belgianã a poliþiei, joi,
la Courtrai, în nord-vestul Belgiei, în cadrul
anchetei - separate - cu privire la un plan de
atentat, dejucat, în Franþa. Într-un cartier în-
cercuit de poliþie ºi armatã, forþele de ordine,
“înarmate” cu detectoare de metale ºi însoþite
de câini special antrenaþi, au efectuat perchezi-
þii în zona unei case ºi unei pãduri. Nicio ares-
tare nu a fost operatã, iar anchetatorii nu a gã-
sit nici arme ºi nici explozivi.

Coreea de Nord a efectuat un nou tir de rachetã
ºi bruiazã GPS-ul în Coreea de Sud

promis o “unitate”, alãturi de
Tokyo ºi Seul, în vederea “des-
curajãrii ºi apãrãrii de provocã-
rile nord-coreene”. Presa de stat
nord-coreeanã a catalogat acest
summmit drept un efort “ab-
surd” vizând sã împiedice Phe-
nianul sã obþinã “un acces legi-
tim la arme nucleare”. Sancþi-
uni pe care ONU le-a impus Phe-
nianului interzic Nordului orice
program în domeniul rachetelor
balistice. Cu toate acestea, tes-
tarea unor proiectile cu razã
scurtã de acþiune este rareori
urmatã de mãsuri de retorsiune.

Însã, în afarã de rachete cu razã
scurtã de acþiune, Coreea de
Nord a lansat luna trecutã douã
rachete balistice cu razã medie
de acþiune, o provocare consi-
deratã mult mai gravã, având în
vedere cã aceste proiectile pot
atinge Japonia. Seulul a mai acu-
zat ieri Phenianul cã bruiazã - în
mod intenþionat, începând de joi,
sistemele de geolocalizare GPS
ale Sudului - cu ajutorul unor
unde radio emise din mai multe
puncte de pe teritoriul nord-co-
reean. “Bruierea GPS-ului este
o acþiune provocatoare. Îndem-

nãm Nordul sã înceteze aceste
acte de provocare ºi sã se com-
porte în aºa fel încât sã îmbu-
nãtãþeascã relaþiile intercoree-
ne”, a declarat pentru presã
Jeong Joon-hee, un purtãtor de
cuvânt al Ministerului Unificã-
rii. Ministerul ªtiinþeilor a pre-
cizat cã 58 de avioane au fost
afectate de acest bruiaj, dar fãrã
consecinþe grave pentru naviga-
re. Paza de Coastã sud-coreea-
nã a precizat, la rândul ei, cã
dintre cele 332 de nave de pes-
cuit care au plecat pe mare ieri
dimineaþã, 71 au fost nevoite sã

se întoarcã în port, deoa-
rece nu ºi-au putut utiliza
sistemele GPS. Seulul
anunþa în 2010 cã Phenia-
nul dispunea de echipa-
mente - importante din
Rusia - care permit pertur-
barea sistemului sud-core-
ean de recepþie GPS. În
2012, în contextul unor
tensiuni în Peninsulã, Seu-
lul a acuzat regimul stali-
nist cã a emis, timp de
douã sãptãmâni, semnale
de bruiaj GPS, obligând
sute de avioane ºi nave
sud-coreene sã-ºi folo-
seascã echipamentele de
navigaþie secundare, pen-
tru a nu-ºi compromite
securitatea.
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03:35 Vorbeºte corect!
03:40 În culisele energiei
04:10 Discover România
04:20 Viaþa satului
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 Locuri, oameni ºi comori
08:30 Cap compas
09:00 Naturã ºi sãnãtate
09:30 Mic dejun cu un campion
10:30 Connor sub acoperire
2009, Canada, Familie
11:20 Poveºti citadine
11:30 Destine ca-n filme
12:30 Prin Þara Zânelor
13:00 Deportaþii
14:10 Faþã-Palidã
1948, SUA, Comedie
15:45 5 minute de istorie
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Popasuri folclorice
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Locuri, oameni ºi comori
19:00 Arte , carte ºi capricii
20:10 Glorious 39
2009, Dramã, Istoric, Rãzboi,

Thriller, Dragoste
22:20 Vremuri de restriste
1981, SUA, Dramã
01:00 Cartea cea de toate zilele
01:10 Glorious 39 (R)
2009, Dramã, Istoric, Rãzboi,

Thriller, Dragoste
03:10 Arte , carte ºi capricii
04:00 Memorialul Durerii
05:00 Popasuri folclorice
06:00 Documentar 360°-GEO
06:55 Imnul României

TVR 2

07:30 U2 Innocence + Experi-
ence Tour - Paris

10:00 Pinguinii din Madagascar
11:35 De ce eu?
13:45 Scooby-Doo ºi moºteni-

rea
15:05 Grey Gardens
16:50 În mijlocul furtunii
18:20 Legenda din Longwood
20:00 Foxcatcher
22:15 Lunetistul american
00:30 Viaþa mea cu Liberace
02:30 Ultimele zile în Vietnam
04:15 Fright Night 2: New

Blood
06:00 Iubire sub stele

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Ce se întâmplã doctore ?
11:00 Arena bucãtarilor
11:30 Scandal în cartierul

chinezesc
1986, SUA, Acþiune, Comedie,

Fantastic
14:15 Ferma vedetelor (R)
16:15 Românii au talent (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:00 John Wick
2014, China, Canada, SUA,

Acþiune, Thriller
22:00 Resident Evil: Rãsplata
2012, Germania, SUA, Acþiune,

Horror, SF, Thriller
00:00 John Wick (R)
2014, China, Canada, SUA,

Acþiune, Thriller
01:45 Resident Evil: Rãsplata

(R)
2012, Germania, SUA, Acþiune,

Horror, SF, Thriller
03:30 I Like IT (R)
04:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
04:30 Scandal în cartierul

chinezesc (R)
1986, SUA, Acþiune, Comedie,

Fantastic
06:30 Arena bucãtarilor (R)

PRO TV

ACASÃ

08:00 Teleshopping
08:30 Lupta rozelor (R)
11:00 Teleshopping
11:15 In umbra trecutului (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Pasiune interzisã
15:00 Diamantul nopþii
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 Sufletul meu pereche
19:00 Album de familie
21:00 Suflet cãlãtor
23:00 Corazón Esmeralda
00:00 Santa Diabla
01:00 Suflet cãlãtor (R)
03:00 Doctorul casei
05:00 Corazón Esmeralda (R)
06:00 Avenida Brasil

07:30 Pãmântencele cedeazã
uºor (R)

09:30 La bloc (R)
11:45 Operaþiunea "Petrecerea

anului" (R)
14:00 Arsenalul seducþiei (R)
16:00 La bloc
18:15 Condamnat pe nedrept
20:30 Michael Jackson: Asta-i tot
23:00 Cercul vrajitoarelor
02:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

10:00 Lassie

1997,  Canada, Dramã, Familie

11:00 Provocarea albastrã 2

2011, SUA, Africa de Sud,

Dramã, Romantic, Sport

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Mireasã pentru fiul meu

19:00 Observator

20:00 Te cunosc de undeva

23:15 Cutia neagrã

1992, SUA, Acþiune, Comedie,

Dramã

01:45 Instrucþiuni medicale

2009, SUA, Dramã

03:45 Insula delfinilor

1964

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

07:30 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)

08:00 Teleshopping

08:45 Pastila de râs

09:15 Restaurant Europa

10:00 Cãsãtoreºte-te cu mine

12:00 Sport, dietã ºi o vedetã

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Teleshopping

13:45 Roata norocului (R)

16:00 Te vreau lângã mine

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Asta-i România!

21:30 Sabbagh în acþiune

22:30 Casa de vis

2011, SUA, Dramã, Mister,

Thriller

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Asta-i România! (R)

03:15 Te vreau lângã mine (R)

05:15 Restaurant Europa (R)

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping

07:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

09:30 Teleshopping

10:00 Secrete de stil

10:30 Jurnalul STV Junior

(R)

11:00 All Inclusive

11:30 Lumea lui Geo Saizescu

2014, România, Documentar

14:00 Focus

15:00 Îmblânzirea scorpiei

16:00 Schimb de mame (R)

18:00 Focus

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Bone dupã miezul

nopþii

2007, SUA, Dramã

22:30 Dosarele DNA

23:30 60 de minute

00:30 Mãrul discordiei

02:15 Bone dupã miezul

nopþii (R)

2007, SUA, Dramã

04:30 Cireaºa de pe tort (R)

05:30 Dosarele DNA (R)

06:00 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Cu bilele numãrate
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Magazin UEFA Europa

League
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Marea Þãcãnealã
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 Snooker Show
22:30 Snooker Show
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Local Kombat Finala
03:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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DUMINICÃ - 3 aprilie

07:00 Teleenciclopedia
07:55 Vorbeºte corect!
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Descãlecaþi în Carpaþi
15:00 Politicã ºi delicateþuri
16:00 Gala Umorului
17:00 Preþuieºte viaþa!
17:45 Vorbeºte corect!
18:00 Lozul cel mare
18:35 La taifas cu Europa
19:30 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Povestea lui Babe Ruth
1992, SUA, Biografic, Dramã,

Sport
23:10 Garantat 100%
00:10 Varã
2008, Marea Britanie, Dramã
01:40 În grãdina Danei
02:05 Telejurnal
02:55 Gala Umorului
03:45 Vorbeºte corect!
03:50 Descãlecaþi în Carpaþi
04:15 Universul credinþei
05:35 Tezaur folcloric
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Connor sub acoperire
2009, Canada, Familie
11:20 Cartea cea de toate zilele
11:30 Locuri, oameni ºi comori
12:00 Cap compas
12:30 A doua emigrare
13:00 Naturã ºi aventurã
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Râdeþi ca-n viaþã
1983, România, Dramã
15:40 Poveºti citadine
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo, editia a 31-
a, 2007

17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Drumul lui Leºe
19:30 Europa 360°
20:10 Flãcãri pe comori
1987, România, Dramã
21:50 Poveºti citadine
22:00 Gala Premiilor Radio

România Cultural
23:10 Hacker
2004, România, Aventuri, Dramã
00:10 Poveste dupã poveste
01:10 Noul locatar
02:30 Prin Þara Zânelor
03:00 Gala Premiilor Radio

România Cultural
04:00 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo, editia
a 31-a, 2007

05:00 Drumul lui Leºe
06:00 Documentar 360°-GEO
06:55 Imnul României

TVR 2

07:25 Legenda din Longwood
09:05 Batman, atac la Arkham
10:20 Salutare, doamnelor! -

Filmul
11:40 Foxcatcher
13:50 Acasã la tata
15:25 Hai sã fim poliþiºti!
17:10 Interstellar: Cãlãtorind prin

univers
20:00 Poltergeist
21:35 Vinil
22:35 Femeia în negru 2:

Îngerul Morþii
00:15 Kingsman: Serviciul secret

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Dupã 20 de ani
11:00 Uite cine vorbeºte
1989, SUA, Comedie
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Ce spun românii (R)
14:00 Ferma vedetelor (R)
16:00 Bake Off România (R)
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:00 Sahara
2005, SUA, Acþiune, Aventuri
22:30 Cecul sau viaþa
2003, SUA, Acþiune, SF,

Thriller
00:45 Sahara (R)
2005, SUA, Acþiune, Aventuri
02:45 Cecul sau viaþa (R)
2003, SUA, Acþiune, SF,

Thriller
04:45 Uite cine vorbeºte (R)
1989, SUA, Comedie
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ

08:00 Teleshopping
08:30 Suflet cãlãtor (R)
11:00 Teleshopping
11:15 Album de familie (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Pasiune interzisã
15:00 Diamantul nopþii
16:00 Zodiacul de ACASÃ
17:00 Sufletul meu pereche
19:00 Album de familie
21:00 Suflet cãlãtor
23:00 Corazón Esmeralda
00:00 Santa Diabla
01:00 Suflet cãlãtor (R)
03:00 Doctorul casei
05:00 Corazón Esmeralda (R)
06:00 Vorbeºte lumea

07:00 La bloc (R)
09:30 Operaþiunea "Petrece-

rea anului" (R)
11:45 Pãmântencele cedeazã

uºor (R)
13:45 Michael Jackson: Asta-i

tot (R)
16:15 La bloc
18:30 Albert cel Gras
20:30 Un alt început
22:45 Nobel ºi fiul
01:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:30 Te cunosc de undeva (R)

13:00 Observator

13:15 Next Star (R)

16:00 Observator

16:30 X Factor: Best Moments

19:00 Observator

20:00 iUmor

22:00 În puii mei (R)

23:45 Condamnaþii

2007, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller

02:00 Observator (R)

02:45 Corupþi de libertate II

1994, SUA, Acþiune, Dramã

04:30 Lassie

1997, Canada, Dramã, Familie

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

07:30 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)

08:00 Teleshopping

08:45 Pastila de râs

09:15 Restaurant Europa

10:00 Cãsãtoreºte-te cu mine

12:00 Pastila de râs

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Teleshopping

13:45 Testul de rezistenþã

15:00 Uraganul

2001, SUA, Acþiune

17:00 Asta-i România! (R)

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Roata norocului

22:00 Ochii din umbrã

00:00 Anneliese: Exorcizarea

2011, SUA, Horror

02:00 ªtirile Kanal D (R)

03:15 Ochii din umbrã (R)

05:15 RESTAURANT EUROPA

(R)

06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping

07:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

08:15 La TV (R)

2015, Comedie

08:45 Casa: construcþie ºi

design

09:20 Teleshopping

10:00 Focus Magazin (R)

11:30 Pãcalã (R)

1974, România, Comedie

14:00 Focus

15:00 Cronica cârcotaºilor (R)

18:00 Focus

19:30 Cireaºa de pe tort (R)

20:30 Schimb de mame (R)

22:30 Trãdaþi în dragoste

00:30 Lumea lui Geo Saizes-

cu (R)

2014, România, Documentar

03:00 Cireaºa de pe tort (R)

04:00 Casa: construcþie ºi

design (R)

04:30 Iubiri secrete

2011, România, Dragoste

06:00 Focus (R)

06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Pimp my ride. Cel mai tare

din parcare!
15:00 Cupa Meseriaºilor
15:30 Magazin UEFA Cham-

pions League
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 Snooker Show
22:30 Snooker Show
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Fight Night
03:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Anunþul tãu!
SC JIUL SA Craiova, Str. Calea Bu-

cureºti nr.1, jud. Dolj J16/19/1991, CUI
RO2308342 CONVOCATOR. In baza Ac-
tului constitutiv al SC JIUL SA ºi a pre-
vederilor Legii nr. 31/1990 republicatã,
Administratorul Unic al SC JIUL SA Cra-
iova, cu sediul în Craiova, Str. Calea Bu-
cureºti nr. 1, jud. Dolj, având numãr de
ordine în Registrul Comerþului Dolj J16/
19/1991 ºi având Cod Unic de Inregis-
trare RO2308342, convoacã Adunarea
Generalã Ordinara a Acþ-ionarilor SC
JIUL SA, la sediu societãþii, în data de
04.05.2016, ora 11. Ordinea de zi pentru
AGA este urmãtoarea: 1. Prezentarea
ºi aproparea raportului Administratoru-
lui Unic pentru anul 2015. 2. Prezenta-
rea ºi aprobarea raportului Comisiei de
Cenzori pentru anul 2015. 3. Prezenta-
rea ºi aprobarea Bilanþului Contabil, a
Contului de Profit ºi Pierdere pentru
anul 2015. 4. Descarcãrea de gestiune
a Administratorului Unic pentru anul
2015. 5. Prezentarea ºi aprobarea Pro-
iectului BVC pentru anul 2016. 6. Dis-
cuþii cu Acþionarii. La Adunarea Gene-
ralã Ordinara a Acþionarilor SC JIUL SA
vor putea participa ºi vor putea vota toþi
acþionarii înregistraþi în Registrul Acþi-
onarilor la sfarsitul zilei de 29.04.2016 –
data de referinþã. Participarea la Adu-
narea Generalã Ordinarã a Acþionarilor
se face în nume propriu sau prin repre-
zentanþi mandataþi prin procurã specia-
lã, în condiþiile Legii nr. 31/1990 republi-
catã. Modelul se poate procura de la se-
diul societãþii începând cu data de
22.04.2016. Procurile speciale vor fi de-
puse la sediul societãþii în original pânã
la data de 29.04.2016 iar la intrarea în
sala pentru participarea la ºedinþã, ac-
þionarii ºi reprezentanþii lor se vor legi-
timã cu carte de identitate, buletin de
identitate sau cu paºaport. In cazul ne-
ântrunirii condiþiilor de validare, Aduna-
rea Generalã Ordinarã a Acþionarilor SC
JIUL SA se convoacã pentru data de
05.05.2016, la aceleaºi ore, în acelaºi loc
ºi cu aceeaºi ordine de zi, data de refe-
rinþã rãmânând aceeaºi. Administrator
Unic, Opriº Florin.

Anunþul tãu!
SOCIETATE  COOPERATIVA DE

CONSUM CONSUMCOOP DÃBULENI-
CONVOCATOR. In temeiul Legii 1/2005,
ºi ale Act Constitutiv,CONSILIUL de AD-
MINISTRATIE, convoacã ADUNAREA
GENERALA ORDINARA ºi EXTRAORDI-
NARA a membrilor cooperatori în Sala
TESMARKET, fosta COOPBAR, din DA-
BULENI, pentru data de 20.04.2016, ora 11,
având urmãtoarea Ordine de Zi; 1-Prezen-
tarea, discutarea ºi aprobarea raportului
Consiliului de Administraþie pe 2015. 2-Pre-
zentarea, discutarea ºi aprobarea raportu-
lui Comisiei de Cenzori, pe 2015. 3-Prezen-
tarea, discutarea ºi aprobarea situaþiilor fi-
nanciare pe 2015 si stabilirea modului de
repartizare a profitului. 4-Descarcarea de
gestiune a administratorilor. 5-Adoptarea
BVC ºi  a Program de Activitate pe 2016.
6-Analiza execuþiei Contract de Adminis-
trare ºi stabilirea  criteriilor de performan-
þã pentru 2016, aferente Contract de Ad-
ministrare. 7-Stabilirea indemnizatiei pen-
tru membrii C.A. si Cenzori. 8-Ipotecarea,
gajarea, dupã caz transmiterea în folosin-
þã sau înstrãinarea imobilizarilor corpora-
le aparþinând societãþii cooperative. 9-
Aprobarea primirii, retragerii, excluderii de
membrii cooperatori. 10-Incheierea de
contracte de asociere, închiriere ºi con-
tracte de creditare cu bãnci ºi societãþi de
leasing ºi alte persoane juridice. 11-Apro-
barea contractelor de asociere, închiriere,
încheiate ulterior Adunãrii Generale din
2015. 12-Diverse. In cazul în care, la data ºi
ora anunþatã, nu se întruneºte cvorumul
de ºedinþã cerut de lege, Adunarea Gene-
ralã este convocatã pentru fiecare din zile-
le urmãtoare, la aceaºi orã, pânã la atinge-
rea cvorumului  legal ºi statutar. Consiliul
de Administraþie al S.C.C. CONSUMCO-
OP DÃBULENI.

SC DANUBIUM TRANS COM SRL-
filiala Corabia cu sediul în Corabia, Str
Popa Sapca, bl. 12A, sc. B, et. 2, ap. 6,
Olt, anunþã ca a depus la A.P.M. Olt do-
cumentaþia tehnica pentru revizuirea au-
torizaþiei de mediu pentru desfãºurarea
activitãtilor „Hoteluri si alte facilitati de ca-
zare similare”- cod CAEN 5510, „Restau-
rant”-cod CAEN 5601, pe amplasamen-
tul din Corabia, Str Portului, nr. 2, Olt.
Eventualele sugestii sau observaþii se
depun în scris la A.P.M. Olt , Str. Ion Mo-
rosanu, nr. 3, Slatina, Jud. Olt, Tel:0249/
439166; Fax:0249/423670, e-mail: office-
@apmot.anpm.ro în termen de 15 zile de
la apariþia prezentului anunþ.

Anunþul tãu!
Popa&Asociatii Insolventa IPURL

cu sediul in Craiova, str. Popa Sapca,
bl.Popa Sapca, sc. B3, ap. 45, Dolj, in ca-
litate de lichidator judiciar al SC COLMAT
SRL, organizeaza licitatie cu strigare pen-
tru vanzarea  bunrilor mobile de natura
mijloacelor fixe situate in Comuna Breas-
ta,sat Breasta, str. Primariei nr. 9, la data
de 04.04.2016,ora 12. Bunurile supuse
vanzarii sunt: autoturism Daewoo Cielo,
centrala termica Ferolli. Caietul de sarcini
si raportul de evaluare se gasesc la se-
diul lichidatorului judiciar. Pretul de por-
nire al licitatiei este cel din raportul de
evaluare. La licitatie pot participa persoa-
ne fizice sau juridice in conditiile legii.
Informatii suplimentare pot fi solicitate la:
telefon: 0726402987, fax: 0351411854, e-
mail: popa.asociatii@gmail.com.

TITULAR BROTAC ROBERT CA-
TALIN ºi BACEALAN BULGAROVKA,
cu domiciliul în Craiova, Soseaua Popo-
veni, nr. 92, anunþã publicul interesat asu-
pra primei versiuni a PUZ Construire Lo-
cuintã Sp+P+1E ºi imprejmuire teren în
Craiova, str. Gutuiului, nr. 16 ºi declanºa-
rea etapei de încadrare pentru obþinerea
avizului de mediu. Consultarea primei ver-
siuni a planului se poate realiza la sediul
APM Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, Craiova,
jud. Dolj, site-ul APM Dolj: htpp//ap-
mdj.anpm.ro. Comentariile ºi sugestiile
se vor transmite în scris la sediul APM
Dolj, în termen de 15 zile calendaristice
de la data prezentului anunþ.

DASCÃLU HARI CRISTIAN anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre APM DOLJ - nu
este necesarã efectuarea evaluãrii impac-
tului asupra mediului ºi nu este necesarã
efectuarea evaluãrii adecvate-în cadrul pro-
cedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului ºi de evaluare adecvatã pentru
proiectul „RECOMPARTIMENTARE SI
EXTINDERE MOTEL’’’’ propus a fi ampla-
sat în comuna MALU MARE, satul
PREAJBA, judeþul Dolj, titular DASCALU
HARI CRISTIAN. Proiectul deciziei de în-
cadrare ºi motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul APM DOLJ, stra-
da Petru Rareº, nr. 1, în zilele de L-V, între
orele 9-14, precum ºi la urmãtoarea adre-
sã de internet www.apmdj.anpm.ro. Pu-
blicul interesat poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei de încadra-
re pânã la data de 07.04.2016 (în termen de
5 zile de la afiºare).
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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.

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”!

OFERTE SERVICIU
ANGAJEZ o persoa-
nã pentru îngrijire viþei.
Ofer masã, cazare, sa-
lariu. Telefon: 0764/
539.011.
Angajez personal fri-
zerie / coafurã, mani-
chiurã, pedichiurã. Te-
lefon: 0764/125.224.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat la
un patron cu maºina
proprie, marca Es-
pero. Telefon: 0760/
084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase. Te-
lefon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, microcentralã, co-
loanã apã separat, etaj
4/10 - Ciupercã. Tele-
fon: 0746/660.001.

CASE
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + dependinþe,
apã curentã, canaliza-
re la poartã, teren
4300 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând imobil str. Pãru-
lui nr. 33. Telefon:
0755/074.742
Vând casã de vacan-
þã comuna Întorsura
sau schimb cu aparta-
ment Craiova. Tele-
fon: 0351/ 409.372;
0758/ 572.396.
Casã mare boie-
reascã cu toate uti-
litãþile superîmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Casã bãtrânescã (ne-
locuibilã) sat Dobro-
mira, 3700 mp. 25000
lei, negociabil Telefon:
0744/648.927; 0741/
197.391.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
418.864.

VÂND casã+teren,
zona Izvoru Rece. Te-
lefon: 0763/359.072.
Vând casã comuna
Periºor,  cadastru, te-
ren 2000 mp, fântânã
în curte, vie, pomi
fructiferi + Anexe,
zonã centralã. Tele-
fon: 0751/035.819;
0730/366.954.
Vând casã nouã Bor-
dei cu 700 m teren
vie, pomi sau schimb
cu apartament + di-
ferenþa. Telefon:
0752/641.487.
Vând casã boiereascã
mare - central, preta-
bilã clinicã, pensiune,
firmã. Telefon: 0741/
219.483.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând vatrã de sat
2100 mp în comuna
Giubega preþ 3000 lei.
Telefon: 0351/808.490
dupã ora 16.00.
Vând – sau schimb
teren intravilan
4300 mp la 10 km
de Craiova, cadas-
tru fãcut. Telefon:
0727/884.205.

VÂND teren împrej-
muit zona Selgros,
750 mp, 22 Euro/
mp. Telefon: 0729/
170.160.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea
tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând teren Lot 500 mp
Craiova - Cartier ªim-
nicu de Jos la DJ –
cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua Na-
þionalã Craiova- Be-
chet, localitatea Secui.
Preþ convenabil. Tele-
fon: 0764/214.269.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000
Euro. Telefon: 0752/
641.487.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare
roºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi.
Telefon: 0744/780.550.
Vând LOGAN 1400
Laureat, fabricat 2005,
89518 km, toate opþi-
unile în funcþiune, preþ
2100 euro, primul pro-
prietar. Telefon: 0799/
740.210.

STRÃINE
Vând auto Volkswa-
gen Golf 4 din 2002,
înmatriculat în Româ-
nia, benzinã. Detalii la
telefon: 0768/954.944.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar- de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; - An
fabricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airba-
guri; - Geamuri Elec-
trice; Inchidere centra-
lizata; ABS; Servodi-
rectie; Xenon; - Interi-
or recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Re-
latii la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând car bãtrânesc,
original, stare foarte
bunã, pretabil terase,
grãdini. Telefon: 0729/
033.903.
Producãtor- vând pu-
iet florifer, gladiole
Olandeze la kg ºi cepe
florifere chiparoase (
tuberoze) anul III. Te-
lefon: 0727/ 714.184.
Vând combinã JOHN
DEERE-730. Telefon
0772/096.357.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat armã de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând fotolii vechi în
stare bunã, aparat de
radio cu Pickup, tim-
bre (clasoare). Tele-
fon: 0729/684.222.
Vând covor persan
2200/1800 bine între-
þinut - 80 lei, cruce
marmurã scrisã 1200/
400/100- 80 lei, sãpun
de casã 5 lei kg, tele-
vizor color Grunding
cu telecomandã - 70
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând TV color D- 102
cm, cãrucior handica-
pat, pat mecanic, sche-
lã construcþii, sobã cã-
rãmidã completã, poli-
zor 2500W. Telefon:
0768/083.789.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare

pentru gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

Telefon: 0766/581.157.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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Vând 1 loc de veci Ci-
mitir Lascãr Catargiu -
Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând COMBINÃ
CP.12 ºi LADA 1025
(eventual subansam-
ble). Telefon: 0730/
304.591.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã de cusut
Ileana, maºinã Singer,
casã de marcat Sam-
sung pentru firme. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând robot (PLANE-
TARIA) 3 funcþii mar-
cã germanã, hainã
de piele de cãprioarã
nouã lungã ºi Mouli-
ne  pentru cusut go-
blen. Telefon: 0752/
236.667.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pantofi
militari noi piele negru,
piese Dacia noi, calcu-
lator instruire copii prin
televozor, telefon Ebo-
da sigilat, piei bovinã
ºi oaie vopsite. Tele-
fon: 0735/445.339.

Vând 8 jaluzele me-
talice (4 gri ºi 4 albe).
Telefon: 0251/
452.233.
Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi su-
prapuse, bocanci din
piele mãrimea 43 îm-
blãniþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã
ora 16.00.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu  20
litri noi, reductor oxigen
sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoare
gaz sobã D 600.  Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu
3 roþi - 60 lei negocia-
bil, cãruþ copil sport -
50 lei. Telefon: 0351/
181.202.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Telefon:
0351/459.314.

Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând maºini de trico-
tat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor
color Philips 100 lei, bi-
cicletã copii 50 lei, 2
gropi fãcute Roma-
neºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.

Vând convenabil
sau scimb cu un ca-
lorifer de fontã folo-
sit un calorifer de ta-
blã 1,20 / 0,60 ne-
folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament
3 camere, mobilat,
cu centralã, zona A
Ciupercã. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0251/
510.581.
Închiriez camere la
casã (zona Brestei).
Telefon 0762/484.755;
0351/464.628.
Închiriez apartament
3 camere mobilat cu
centralã, zona A,
Ciupercã, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0251/
510.581.
Închiriez camerã mo-
bilatã la casã. Telefon:
0746/532.385.

Închiriez apartament 2
camere, decomanda-
te, etaj 2, ultracentral,
microcentralã, aer con-
diþionat, liniºte ºi igie-
nã deplinã, înconjurat
de verdeaþã. Telefon:
0722/956.600.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restaurant 50
locuri (Piaþa Gãrii). Te-
lefon: 0744/629.775.

DIVERSE
Achiziþionez cãrþi pen-
tru bibliotecã. Telefon:
0351/449.469 dupã
ora 20,30.
Solicit menajerã curã-
þenie generalã în apar-
tament, o zi pe sãptã-
mânã, vârsta peste 55
ani. Telefon: 0727/
226.367.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

Caut specialist pen-
tru emailat cãzi din
fontã. Telefon: 0748/
195.954.
S.C YUKO GROUP
SRL, solicitã Aviz de
Amplasament pentru
investiþia “INSTALA-
ÞIE DESCÃRCA-
RE, INCÃRCARE,
D I S T R I B U Þ I E ,
PRODUSE PE-
TROLIERE  CU IM-
PREJMUIRE, LU-
CRÃRI  HIDRO-
TEHNICE  AFE-
RENTE CHEULUI
ªI  PLATFORMEI  IN
PORTUL BECHET
JUD. DOLJ ”,  per-
soanele interesate  se
pot adresa la sediul
Primaria Bechet sau
la telefon contact
0732/707099.

PIERDERI
Pierdut CUI 33592553
pentru  firma I.I. MICU
C O N S T A N T I N
CRISTIAN, F16/ 800/
2014. Se declarã nul.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Sâmbãtã

DIGI SPORT 1

11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: FCM Baia
Mare – CSM Rm. Vâlcea / 14:00 – HANDBAL
(F) – Liga Campionilor: HCM Baia Mare – Bu-
ducnost / 16:30, 19:00 – FOTBAL – Liga I: Pe-
trolul – FC Voluntari, CFR Cluj – Concordia
Chiajna / 21:30 – FOTBAL Spania – La Liga:
Barcelona – Real Madrid.

DIGI SPORT 2

11:45 – CURSE DE MAªINI – “FIA F3 Euro-
pean Championship” / 13:00 – FOTBAL – Liga
a II-a: Chindia Târgoviºte – Gaz Metan Mediaº
/ 15:00 – FORMULA 1 – Sesiune de antrena-
mente Marele Premiu al Bahrainului / 16:00 –
HANDBAL (F) – Liga Campionilor: Ferencva-
ros – Gyor / 18:00 – FORMULA 1 – Calificãri
MP al Bahrainului / 19:15 – FOTBAL Spania –
La Liga: Las Palmas – Valencia / 21:45 – FOT-
BAL Italia – Serie A: Juventus – Empoli / 23:45,
2:00 – FOTBAL Argentina – Primera Division:
Boca Juniors – Atletico Rafaela, Patronato –
River Plate / 4:00 – CURSE DE MAªINI – Indy-
car: “Phoenix Grand Prix”, în SUA.

DIGI SPORT 3

15:00 – GIMNASTICÃ – “FIG World Chal-
lenge Cup” / 18:30 – HANDBAL (F) – Liga
Campionilor: HC Vardar – Larvik / 20:15 – BAS-
CHET (M) – Liga Naþionalã: Steaua CSM Exim-
bank – CSM CSU Oradea / 23:05 – FOTBAL
Spania – La Liga: Celta Vigo – Deportivo.

DIGI SPORT 4

15:00 – MOTO GP – Sesiune de antrena-
mente Marele Premiu al Argentinei / 17:00 –
FOTBAL Spania – La Liga: Atl. Madrid – Be-
tis / 19:00 – MOTO GP – Calificãri MP al Ar-
gentinei.

DOLCE SPORT 1

14:00 – HANDBAL (F) – Liga Campioni-

lor: HCM Baia Mare – Buducnost / 16:30,
19:00 – FOTBAL – Liga I: Petrolul – FC Vo-
luntari, CFR Cluj – Concordia Chiajna / 21:30
– FOTBAL Spania – La Liga: Barcelona –
Real Madrid / 3:30 – BASCHET NBA: San
Antonio Spurs – Toronto Raptors.

DOLCE SPORT 2

15:00, 18:00 – FORMULA 1 – Sesiune de
antrenamente ºi calificãri Marele Premiu al
Bahrainului / 20:00 – TENIS (F) – Turneul
de la Miami, în SUA: finala / 23:05 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Celta Vigo – Deporti-
vo.

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

EUROSPORT 1

9:30 – SNOOKER - Openul Chinei, la Bei-
jing: semifinale / 14:45, 17:00, 19:45 – FOT-
BAL Anglia – Premier League: Aston Villa –
Chelsea, Bournemouth – Manchester City,
Liverpool – Tottenham / 21:35 – PATINAJ
ARTISTIC – Campionatul Mondial, la Bos-
ton, în SUA.

EUROSPORT 2

11:30 – CURSE DE BICICLETE – Campio-
natul Mondial, la Aragon, în Spania / 15:00
– CURSE DE MAªINI – Campionatul Mon-
dial FIA By LG, la le Castellet, în Franþa /
16:30, 19:30 – FOTBAL Germania – Bundes-
liga: Bayern Munchen – Frankfurt, Dort-
mund – Werder Bremen / 21:30 – CURLING
– Campionatul Mondial, la Basel, în Elveþia:
Canada – Finlanda / 0:00 – FOTBAL MLS –
SUA/Canada: Chicago Fire – Philadelphia
Union.

LOOK TV

14:30 – FOTBAL Scoþia – Premier Lea-
gue: Celtic – Hearts / 19:00 – FOTBAL –
Liga I: CFR Cluj – Concordia Chiajna.

LOOK PLUS

16:30 – FOTBAL – Liga I: Petrolul – FC
Voluntari / 19:00 – FOTBAL Belgia – Pro Lea-
gue: Oostende – Bruges.

Duminicã

DIGI SPORT 1

13:30, 16:00 – FOTBAL Italia – Serie A:
Udinese – Napoli, Lazio – Roma / 18:00, 20:30
– FOTBAL – Liga I: CSMS Iaºi – CS U Cra-
iova, Steaua – ASA Tg. Mureº.

DIGI SPORT 2

11:30 – CURSE DE MAªINI – “FIA F3
European Championship” / 13:00 – FOTBAL
Spania – La Liga: Bilbao – Granada / 15:00 –
GIMNASTICÃ – “FIG World Challenge
Cup” / 18:00 – FORMULA 1 – Cursa Marele
Premiu al Bahrainului / 20:00 – TENIS (M) –
Turneul de la Miami, în SUA: finala.

DIGI SPORT 3

15:00 – VOLEI (F) – Finala Cupei Chal-
lenge: Trabzon Idman Ocagi – CSM Bucu-
reºti / 17:00 – FOTBAL Spania – La Liga:
Malaga – Espanyol / 19:00 – MOTO GP –
Cursa Marele Premiu al Argentinei.

DIGI SPORT 4

16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Fioren-
tina – Sampdoria / 18:00 – HANDBAL (F) –
Cupa EHF: ASC Corona Brasov – TuS Met-
zingen / 19:45 – BASCHET (M) – Liga Naþi-
onalã: CSU Atlassib Sibiu – SCM U Craiova
/ 21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Inter –
Torino / 1:30 – FOTBAL Argentina – Prime-
ra Division: Velez Sarsfield – Godoy Cruz.

DOLCE SPORT 1

13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Bilbao
– Granada / 15:30 – FOTBAL Anglia – Pre-
mier League: Leicester – Southampton /
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: CSMS Iaºi

– CS U Craiova, Steaua – ASA Tg. Mureº.

DOLCE SPORT 2

15:00 – RUGBY – Cupa României: CSA
Steaua – Poli Iaºi / 17:00 – CURSE DE MA-
ªINI – Formula E, la Long Beach, în SUA /
18:00 – FORMULA 1 – Cursa Marele Premiu
al Bahrainului / 20:00 – VOLEI (M) – Italia /
22:30 – BASCHET NBA: Houston Rockets –
Oklahoma City Thunder.

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

EUROSPORT 1

9:30 – MARATON – Maratonul de la Pa-
ris, în Franþa / 12:15 – CURSE DE BICICLETE
– Campionatul Mondial, la Aragon, în Spa-
nia / 13:00 – CURSE DE MAªINI – Campio-
natul Mondial FIA By LG, la le Castellet, în
Franþa / 14:00 – CURSE DE BICICLETE – CM
la Aragon / 15:00 – CICLISM – Turul Flan-
drei, în Belgia / 18:00 – CURSE DE MAªINI –
CM FIA By LG, la le Castellet / 3:15 – FOT-
BAL MLS – SUA/Canada: Orlando City SC –
Portland Timbers.

EUROSPORT 2

9:30, 14:30 – SNOOKER – Openul Chinei,
la Beijing: finala / 16:30, 18:30 – FOTBAL Ger-
mania – Bundesliga: Monchengladbach –
Hertha Berlin, Hoffenheim – FC Koln / 21:30
– PATINAJ ARTISTIC – Campionatul Mon-
dial, la Boston, în SUA: galã demonstrativã.

LOOK TV

14:30 – FOTBAL Scoþia – Premier League:
Aberdeen – Hamilton / 18:00, 20:30 – FOT-
BAL – Liga I: CSMS Iaºi – CS U Craiova,
Steaua – ASA Tg. Mureº.

LOOK PLUS

19:00 – FOTBAL Belgia – Pro League: An-
derlecht – Genk.

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT

Baschetbaliºtii Craiovei susþin,
mâine, în penultima etapã, un meci
extrem de important la Sibiu, iar

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 31-A

Pentru securizarea locului 4Pentru securizarea locului 4Pentru securizarea locului 4Pentru securizarea locului 4Pentru securizarea locului 4
CSU Atlassib Sibiu – SCM U Craiova, duminicã, ora 19:45, Digi Sport 4

în eventualitatea unui succes nu
mai pot pierde locul 4. Fapt im-
portant în contextul în care, în

play-off, vor disputa mai multe
meciuri pe teren propriu.

Alb-albaºtrii se prezintã pe ma-
lul Cibinului dupã douã victorii fe-
nomenale, cu fruntaºele Oradea
(81-77) ºi Steaua (95-88), ambele
la Polivalentã. Aceeaºi performan-
þã a bifat-o ºi gruparea transilvã-
neanã, cu BC Mureº (a., 86-76) ºi
U-BT Cluj (d., 81-74).

În precedenta vizitã la Sibiu,
SCM U pierdea în turul primei pãrþi
a sezonului cu 78-85. Au urmat
douã “directe” câºtigãtoare în Bã-
nie, 94-83 în retur ºi 84-80 în tu-
rul acestui mini-campionat.

În runda finalã, jucãtorii pregã-
tiþi de cãtre Dragan Aleksic ºi Vla-
dimir Vuksanovic vor evolua tot în
deplasare, la BC Mureº, meci pro-
gramat miercuri, cu începere de la
ora 19:30.

Triumfãtoare cu 2-0 în “du-
bla” susþinutã weekend-ul trecut
în Bãnie (3-0 ºi 3-1), SCM U
Craiova îºi poate asigura, astãzi
(15:30), menþinerea în Divizia
A1, dacã va repurta o nouã iz-
bândã contra Universitãþii Cluj,

VOLEI (F) – PLAY-OUT

de astã datã însã în deplasare.
Dacã nu, jucãtoarele noastre vor
avea ocazia sã-ºi ducã planul la
îndeplinire ºi mâine (13:30). În
eventualitatea unui decisiv, aces-
ta va fi la Craiova, în data de 6
aprilie.

Craiova, în faþa
menþinerii în elitã

Grupa 1-6
Celelalte jocuri: U-BT Cluj – BC Mureº Tg. Mureº, Steaua CSM Exim-

bank – CSM CSU Oradea (ambele sâmbãtã).
1. Oradea 22/8 52
2. Steaua 21/9 51
3. U-BT Cluj 19/11 49
4. CRAIOVA 18/12 48
5. BC Mureº 16/14 46
6. Sibiu 16/14 46

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

Piteºti, CS Phoenix Galaþi – CS Dinamo Bucureºti (toate sâmbãtã).
1. Galaþi 14/16 44
2. Dinamo 14/16 44
3. Tg. Jiu 11/19 41
4. Timiºoara 11/19 41
5. Piteºti* 13/17 40
6. Mediaº 5/25 35
* BCMU Piteºti a început campionatul cu o penalizare de trei puncte.
- Primele douã echipe din grupa 7-12 se alãturã echipelor din grupa

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

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

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

- Ultimele douã locuri retrogradeazã.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Satelitul Craiovei joacã, astãzi,
în deplasare, cu FC Hunedoara,
într-un veritabil duel al decepþii-
lor rundei trecute, una în care
alb-albaºtrii au cedat, la Iºalni-
þa, 0-3, contra Pandurilor II, iar
ardelenii, chiar 0-4, pe terenul
rivalei judeþene Cetate Deva.

În partida din toamnã, Hune-
doara a luat toate punctele, la ca-
pãtul unui meci câºtigat cu 2-0.

Ciocnirea de pe arena “Michael
Klein” va fi condusã de o briga-
dã clujeanã, alcãtuitã din Rareº
Moca, Alin Mureºan ºi Claudiu

LIGA A III-A – SERIA 4 – ETAPA A 20-A

Universitatea II dã examen la HunedoaraUniversitatea II dã examen la HunedoaraUniversitatea II dã examen la HunedoaraUniversitatea II dã examen la HunedoaraUniversitatea II dã examen la Hunedoara

Vineri, dupã închiderea ediþiei: ACSO FILIAªI – ACS ASU Poli Timiºoa-
ra, CSM Lugoj – Millenium Giarmata, Pandurii II Tg. Jiu – Becicherecu Mic,
Naþional Sebiº – Cetate Deva.

Sâmbãtã, ora 17:00: FC Hunedoara – CS U II CRAIOVA, Minerul Motru
– Metalurgistul Cugir, Performanþa Ighiu – CS Ineu. Mãgura Cisnãdie stã.

1. ASU Poli 43 9. Pandurii II 22
2. Cugir 41 10. Deva* 20
3. Ighiu 38 11. Ineu* 20
4. Sebiº 31 12. CRAIOVA II* 18
5. Becicherecu* 30 13. Motru 18
6. Hunedoara 27 14. FILIAªI 12
7. Lugoj 23 15. Giarmata 8
8. Cisnãdie 23
* - un joc mai puþin.

Giorgiu. Observatori au fost de-
semnaþi zãlãuanul Ioan Onicaº ºi
reºiþeanul Adrian Cocoº.

Tot în aceastã serie, ACSO
Filiaºi a primit, ieri, dupã închi-
derea ediþiei, replica primeia cla-
sate, ACS ASU Poli Timiºoara.

Dacã vine vorba ºi de cealaltã
reprezentantã a noastrã în acest
eºalon, ACS Podari (locul 9, se-
ria 3) stã în acest weekend, ur-
mând sã câºtige la “masa ver-
de” (3-0) disputa cu Inter Olt
Slatina – formaþie retrasã din
campionat.

Prima ligã judeþeanã progra-
meazã, astãzi, penultima rundã a
sezonului regulat, iar capul de afiº,
fãrã dubiu, este þinut de partida
dintre Dunãrea Calafat ºi Recolta
Ostroveni, formaþii ce, în ordine
inversã, secondeazã liderul de la
Cetate. Gazdele vin dupã un suc-
ces într-o altã încleºtare impor-
tantã, 2-1, de asemenea acasã, cu
Viitorul Cârcea, timp în care Os-
troveniul dispunea la scor de ne-
prezentare (3-0) de Bechet. În
meciul din tur, cele douã au în-
cheiat nedecis, 2-2.

Încleºtarea derby de la Cala-

Progresul Mischii – Metropolitan Iºalniþa 0-1
AS Rojiºte – ªtiinþa Danubius Bechet 1-4
Inter Secui – Unirea Leamna 4-0
Victoria ªtiinþa Celaru – Viitorul Cârcea 0-2
Ajax Dobroteºti – Recolta Ostroveni 3-5
Aktiv Padea – Progresul Segarcea 5-4
Avântul Rast – Dunãrea Calafat 0-2
Tractorul Cetate – Dunãrea Bistreþ 2-3

Derby pe podium Sâmbãtã, ora 11:00: Luceafãrul Craiova –
Metropolitan Iºalniþa, Viitorul Cârcea – SIC Pan
Unirea, Progresul Segarcea – Tractorul Cetate,
Dunãrea Bistreþ – Unirea Leamna, ªtiinþa Danu-
bius Bechet – ªtiinþa Malu Mare, Dunãrea Cala-
fat – Recolta Ostroveni.

1. Cetate 48 7. Segarcea 31
2. Ostroveni 47 8. Unirea 23
3. Calafat 44 9. Iºalniþa 18
4. Cârcea 42 10. Leamna 13
5. Bechet 37 11. Luceafãrul 13
6. Bistreþ 31 12. Malu Mare 1
La finalul campionatului, clasamentul se va îm-

pãrþi în douã, primele ºase mergând în play-off, iar
celelalte în play-out. Punctele se înjumãtãþesc, unde
este cazul rotunjundu-se ascendent. Se vor juca
“duble” fiecare cu fiecare, primul loc din play-off
urmând sã-ºi asigure prezenþa într-un baraj de pro-
movare în Liga a III-a, în timp ce ultimele douã din
play-out vor retrograda în liga secundã judeþeanã.

SERIA 1 – etapa a 17-a: Avântul Rast – Avântul Giubega,
Viitorul Vârtop – Recolta Galicea Mare, SC Poiana Mare – Unirea
Vela, Progresul Ciupercenii Vechi – Viitorul Dobridor, Victoria
Pleniþa – Vânãtorul Desa, Flacãra Moþãþei – Fulgerul Maglavit,
Voinþa Caraula – Viitorul Ciupercenii Noi.

Clasament (primele 5): 1. Poiana Mare 41p, 2. Pleniþa 35p, 3.
Rast 34p, 4. Giubega 31p, 5. Moþãþei 31p.

SERIA 2 – etapa a 20-a: Dunãrea Negoi – Aktiv Padea, Recol-
ta Urzicuþa – Unirea Goicea, Triumf Bârca – Viitorul Mãceºu de
Sus, Gloria Catane – Viitorul Siliºtea Crucii, Viitorul Giurgiþa –
Dunãrea Gighera, Recolta Seaca de Câmp – Progresul Cerãt, Ful-
gerul Întorsura – Recolta Mãceºu de Jos. Progresul Bãileºti stã.

Clasament (primele 5): 1. Cerãt 49p, 2. Bãileºti 45p, 3. Mãce-
ºu S. 44p, 4. Goicea 40p, 5. Urzicuþa 34p.

SERIA 3 – etapa a 17-a: Avântul Daneþi – Unirea Tâmbureºti,
Unirea Amãrãºtii de Jos – Viitorul Gângiova, Viitorul Sadova –
Fulgerul Mârºani, AS Rojiºte – Progresul Amãrãºtii de Sus, Vic-
toria Cãlãraºi – Avântul Dobreºti, Unirea Tricolor Dãbuleni –
Victoria ªtiinþa Celaru. Ajax Dobroteºti stã.

Clasament (primele 5): 1. Celaru 29p, 2. Tâmbureºti 29p, 3.
Amãrãºtii S. 29p (- 1 joc), 4. Sadova 29p, 5. Dobroteºti 27p.

SERIA 4 – etapa a 17-a: Sporting Leu – Avântul Pieleºti, Are-
na Bulls Preajba – Luceafãrul Popânzãleºti, Flacãra Drãgoteºti –
Viitorul Coºoveni, Viitorul Ghindeni – Atletico Zãnoaga, Unirea
Câmpeni – Progresul Castranova, Viitorul Teasc – Progresul Mis-
chii, Voinþa Puþuri – Viitorul II Cârcea.

Clasament (primele 5): 1. Castranova 41p, 2. Leu 37p, 3.
Cârcea II 35p, 4. Mischii 32p, 5. Ghimdeni 29p.

SERIA 5 – etapa a 17-a: AS Greceºti – ªtiinþa Calopãr, Vulturul
Cernãteºti – Fortuna Craiova, Viitorul Valea Fântânilor – Voinþa
Raznic, Rapid Potmelþu – AS Pietroaia, Voinþa Belcin – Jiul Breas-
ta, Viitorul ªtiinþa Craiova – Inter Secui. AS Scãieºti stã.

Clasament (primele 5): 1. Secui 33p, 2. Belcin 32p, 3. Calopãr
30p, 4. Cernãteºti 27p, 5. Scãieºti 24p.

Etapa a 31-a din La Liga progra-
meazã desearã marele clasic dintre
Barcelona ºi Real Madrid, ajuns la
episodul cu numãrul 231 în toate
competiþiile. Va fi mai mult un duel al
orgoliilor, dat fiind faptul cã formaþia
blaugrana are nu mai puþin de 10
“lungimi” peste rivala blanco, care
este devansatã în ierarhie, cu un
punct, ºi de concitadina Atletico.

În cele 230 de dispute de pânã
acum, Realul are un avantaj sensibil,
92-90, alte 48 încheindu-se la
egalitate (golaveraj 389-375). În La
Liga, bilanþul e tot de partea formaþiei
din Capitalã, 71v – 32e – 68î ºi un
golaveraj de 278-272.

În tur, Barcelona a zdrobit Realul
pe “Bernabeu”, scor 4-0 (Suarez 11,
74, Neymar 39, Iniesta 53).

“ªocul” fotbalului spaniol este ºi
un duel individual între Leo Messi ºi
Cristiano Ronaldo, câºtigãtorii
ultimelor 8 Baloane de Aur.

fat are parte ºi de un “central”
pe mãsurã, Sebastian Colþescu,
iar asistenþi vor fi Constantin
Mihai ºi Florentin-Cosmin An-
drei. La masa observatorilor vor
sta Cãtãlin Cotora ºi Ion Hora-
þiu Stãnescu.

Altfel, rãmâne interesant de
vãzut ºi cine va ocupa locul 6,
ultimul de play-off. Liderul
Tractorul Cetate va fi arbitru,
gruparea lui Dorel Stoica ur-
mând sã întâlneascã ambele as-
pirante la aceastã poziþie, Pro-
gresul Segarcea ºi Dunãrea
Bistreþ.

FOTBAL – CUPA ROMÂNIEI
DOLJ – ETAPA A 4-A

LIGA A V-A
Duminicã, ora 11:00

“El Clasico” îºi consumã un nou episod
FC Barcelona – Real Madrid, astãzi, ora 21:30, Digi Sport 1, Dolce Sport 1

LIGA A IV-A – ETAPA A 21-A
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Pandurii Tg. Jiu – Steaua 0-1
A marcat: Stanciu 89 – pen.
ASA Tg. Mureº – Viitorul 1-1
Au marcat: Þucudean 87 / De Lucas 65.
Meciul Dinamo – Astra Giurgiu s-a jucat asearã.

Play-ofPlay-ofPlay-ofPlay-ofPlay-off, etapa IVf, etapa IVf, etapa IVf, etapa IVf, etapa IV-a-a-a-a-a

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

1. Steaua 4 3 1 0 7-2 32
2. Astra 3 2 0 1 3-2 32
3. Pandurii 4 1 2 1 4-3 29
4. Dinamo 3 0 3 0 2-2 26
5. Viitorul 3 0 1 2 2-6 24
6. ASA 3 0 1 2 0-3 19

Clasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-out
1. Craiova 4 3 0 1 6-2 25
2. CSMS Iaºi 4 1 1 2 3-5 23
3. CFR Cluj 4 1 2 1 4-3 19
4. Voluntari 4 2 1 1 3-4 19
5. Concordia 4 2 2 0 5-1 17
6. Botoºani 4 1 1 2 3-6 17
7. ACS Poli 4 0 2 2 2-4 15
8. Petrolul 4 1 1 2 2-3 8

Locurile 7 ºi 8 retrogradeazã,
locul 6 disputã un meci de baraj.

ACS Poli Timiºoara – Petrolul Ploieºti 0-1
A marcat: Astafei 26.
FC Voluntari – CFR Cluj 1-0
A marcat: Rus 48
Concordia Chiajna – CSMS Iaºi 1-1
Au marcat: Obodo – pen. / An. Cristea .
„U” Craiova – FC Botoºani 2-1
Au marcat: Acka 55, Herghelegiu 90 / Ngadeu 30

Play-out, etapa IVPlay-out, etapa IVPlay-out, etapa IVPlay-out, etapa IVPlay-out, etapa IV-a-a-a-a-a

Craiova ºi Iaºiul au mai dispu-
tat un meci direct cu mizã impor-
tantã, calificarea în play-off, iar
moldovenii s-au impus prin golul
lui Ciucã, în final de 2015. În cele
din urmã, niciuna dintre echipe nu
a intrat în Top 6, dar li s-a ivit o
nouã ºansã spre performanþã ºi din
play-out: locul 7, care duce în Eu-
ropa League. Iaºiul a pierdut ulti-
ma oarã un meci în deplasare chiar
la Craiova, la jumãtatea lunii sep-
tembrie a anului trecut, dar acasã
nu parcurge o serie bunã, pierzând
ambele jocuri disputate în play-out
pe „Emil Alexandrescu”.

Daniel Mogoºanu pretinde cã-i
cunoaºte strategia lui Nicolo Na-
poli, cãruia i-a cedat locul pe ban-
ca tehnicã a ªtiinþei în 2007 ºi pe
care l-a înlocuit tot la Craiova, în
2009. Totodatã, Mogoºanu a fost
coleg cu preºedintele Iaºiului, Flo-
rin Prunea, în 1991, când Univer-
sitatea a câºtigat  ultimul titlu de
campioanã. „Urmeazã o partidã
mai specialã, întâlnim echipa cu
care ne vom bate pentru locul de
Europa. Este un meci greu pe care
trebuie sã-l gestionãm bine, astfel
încât sã ne întoarcem cu punct sau
puncte. Iaºiul formeazã o echipã
puternicã, dar care nu a mai câºti-
gat de ceva timp pe propriul teren.
Îl cunosc bine pe Nicolo Napoli,

Zlatinski ºi Bancu, în formãZlatinski ºi Bancu, în formãZlatinski ºi Bancu, în formãZlatinski ºi Bancu, în formãZlatinski ºi Bancu, în formã

Pretendentele la loculPretendentele la loculPretendentele la loculPretendentele la loculPretendentele la locul
de Europa League dinde Europa League dinde Europa League dinde Europa League dinde Europa League din
play-out, Craiova ºiplay-out, Craiova ºiplay-out, Craiova ºiplay-out, Craiova ºiplay-out, Craiova ºi
Iaºiul, au meci directIaºiul, au meci directIaºiul, au meci directIaºiul, au meci directIaºiul, au meci direct
duminicã searaduminicã searaduminicã searaduminicã searaduminicã seara

CSMS Iaºi – Universitatea CraiovaCSMS Iaºi – Universitatea CraiovaCSMS Iaºi – Universitatea CraiovaCSMS Iaºi – Universitatea CraiovaCSMS Iaºi – Universitatea Craiova
Stadion: „Emil Alexandrescu”, duminicã, ora 18

CSMS Iaºi: Grahovac – I. Voicu, Ciucã, Mihalache, Þigãnaºu - Bole, Mitic, Enescu, Vasile Gheor-
ghe – Andrei Cristea, Golubovic. Antrenor: Nicolo Napoli. Rezerve: Caparco – Goge, Bãdic, Nuno

Viveiros, Onduku, Creþu, Llulaku.
Universitatea Craiova: Straton – Popov, Iliev, Acka, Dumitraº – Ivan, Madson, Zlatinski, Bancu –

Nuno Rocha, Mãzãrache. Antrenori: Daniel Mogoºanu, Victor Naicu. Rezerve: Vlad – Kay, Achim,
Ciocotealã, Bãluþã, R. Petre, Herghelegiu.

nu reprezintã niciun secret pentru
mine. Victoria obþinutã contra Bo-
toºaniului în ultimele secvenþe ale
jocului ne conferã un ascendent
moral, dar a fost ºi un consum
mare de energie, þinând cont cã am
jucat mai bine de o reprizã în zece.
În ciuda acestei deplasãri lungi,
sunt convins cã bãieþii vor apþi fi-
zic ºi psihic sã obþine toate punc-
tele. Avem în continuare probleme
de lot, Vãtãjelu ºi Mateiu sunt in-
cerþi, iar Izvoranu suspendat, dar
va reveni Iliev. Voi gãsi o soluþie
bunã ºi astfel nu se vor simþi ab-
senþele de pe flancul stâng al de-
fensivei noastre“.

Daniel Mogoºanu a vorbit ºi de-
spre revenirea din meciul cu Boto-
ºaniul: „Discuþia de la pauzã cu bã-
ieþii a fost beneficã. Chiar dacã am
fost în inferioritate am schimbat
jocul, le-am spus cã nu avem ni-
mic de pierdut ºi cã e important sã
ne jucãm ºansa pânã la capãt. Am
schimbat ºi am jucat cu doi atacanþi
ºi trei mijlocaºi centrali ºi le-am
cerut fundaºilor de bandã sã urce
la fiecare acþiune. Am arãtat cã în
zece oameni am dominat o echipã
care ne conducea cu 1-0 ºi am reu-
ºit sã întoarcem rezultatul, pentru
cã am crezut în noi. Am arãtat cã
avem un grup cu caracter puter-
nic, o mentalitate bunã”.

ªi Victor Naicu s-a arãtat entu-
ziasmat de revenirea alb-albaºtri-
lor în meciul cu Botoºaniul, con-
siderând cã spiritul Craiovei se re-
gãseºte în acest gen de meciuri:-
 „Acesta este spiritul Craiovei, sã
luptãm pânã la final. Ambiþia jucã-
torilor ºi inspiraþia noastrã, a an-
trenorilor, care am mizat ºi în final
pe ofensivã, introducând doi ata-
canþi, explicã modul în care am
reuºit sã obþinem punctele. Le
mulþumesc jucãtorilor ºi suporte-
rilor care ne-au încurajat puternic
în repriza a doua. Mergem la Iaºi
cu încredere cã putem sã obþinem
un rezultat bun”.

Hergheligiu vrea sã recidiveze,
contra fostei sale echipe

Autorul golului victoriei cu Bo-
toºaniul, Andrei Hergheligiu a de-
clarat cã ar vrea sã marcheze ºi
împotriva Iaºiului, echipa de la care
a fost transferat în Bãnie: „Pânã sã
ajungem în Europa mai avem mult
de muncit, mai sunt zece jocuri. Nu
trebuie sã ne temem de nimeni de
la Iaºi, ci sã ne facem jocul nostru.
Raportat la minutele jucate în me-
ciul cu Botoºani, ºase la numãr, a
fost cea mai productivã reuºitã a
mea. Acest gol îmi dã încredere ºi
îmi doresc ca evoluþiile mele sã

creascã de la un meci la altul. Sin-
cer aº vrea sã-i supãr pe ieºeni nu
cu un gol, ci cu douã“.

Andrei Ivan a recunoscut cã s-a
resimþit oboseala acumulatã dupã
acþiunile echipelor naþionale: „Sun-
tem foarte bucuroºi cã am câºtigat
ºi cã fanii sunt alãturi de noi la fie-
care meci. Când m-a schimbat Her-
ghe i-am spus cã fie tare cã o sã
marcheze ºi aºa a fost. Ne dãm viaþa

pe teren pentru Universitatea Cra-
iova. Am jucat patru meciuri în zece
zile ºi sunt foarte obosit, au fost ºi
drumurile. Mergem la Iaºi cu gân-
dul sã câºtigãm, ca sã rãmânem pe
primul loc. Fiecare meci este ca o
finalã pentru Liga Europa”.

Intrarea va fi liberã la meciul de
duminicã, oficialii gazdelor sperând
ca fanii sã se înghesuie la stadion ºi
când nu joacã Steaua sub Copou.

Straton – A gafat la golul Boto-
ºaniului, a ieºit prost. A mai respins
de douã ori în faþã, dar o datã a
avut noroc, iar a doua oarã ºi-a
reparat greºeala.

Dumitraº – Meci destul de
bun.

Popov – Prestaþie bunã a bul-
garului, iar la Iaºi ar putea sã joace
din nou fundaº dreapta, o datã cu
revenirea compatriotului Iliev.

Acka – Meci bun fãcut de ivo-
rian, deºi Ngadeu a lovit cu capul
de lângã el la faza deschiderii sco-
rului. A marcat primul sãu gol pen-
tru Universitatea.

Izvoranu – Cu douã „galbene”
în trei minute, nu poate primi notã
de trecere. Totuºi, a fost contact
în careu la faza eliminãrii, dar ar-
bitrul a considerat cã Izvoranu a
forþat. Decizia corectã era sã lase
jocul sã continue, fãrã sã-l averti-
zeze pe fundaºul Craiovei. Univer-
sitatea a mai revenit o datã de la 0-

1 la 2-1 dupã ce Izvoranu fusese
eliminat, în 2013, la un meci din
liga secundã, cu Oltul Slatina, pe
„Ion Oblemenco”.

Ivan – S-a vãzut cã este obosit
dupã peregrinãrile pe la loturi. N-a
fãcut un meci foarte bun, tocmai
când veniserã scouterii de la Ge-
noa, dar evoluþia sa a fost totuºi
utilã echipei. În prima parte nu a
existat, dar în cea secundã a avut
câteva incursiuni periculoase. Fo-
losit vârf împins dupã eliminarea
lui Izvoranu, i-a þinut ocupaþi pe
stoperii adverºi.

Madson – Meci decent al braz-
lianului, dar prestaþiile sale rãmân
modeste în balanþã cu salariul mare
pe care-l primeºte.

Zlatinski – Chiar dacã a faul-
tat provocând lovitura liberã din
care oaspeþii au deschis scorul, a
fost cel mai bun de pe teren. A aler-
gat enorm, a acoperit o suprafaþã
mare de teren, fãcând ambele faze.
A executat cornerul din care a mar-
cat Acka ºi i-a oferit assist-ul lui
Hergheligiu.

Bancu – Foarte bun în ambele

faze, a acoperit excelent flancul
stâng dupã eliminarea lui Izvoranu.
Cãpitanul ªtiinþei din acest meci avut
ºi un ºut de la 30 de metri care a
trecut aproape de vinclu.

Nuno Rocha – Sosit în ziua
meciului de la acþiunea naþionalei
Capului Verde, a alergat mai mult
decât mulþi dintre colegii sãi „odih-
niþi”. Una dintre cele mai bune evo-
luþii ale sale de anul acesta. A în-
cercat ºi câteva ºuturi, nereuºite
însã. I-a pasat lui Acka la golul
egalizator.

Mãzãrache – În nota sa, a aler-
gat mult, cu insistenþa sa a reuºit
sã creeze panicã în defensiva ad-
versã, scoþând ºi unele lovituri li-
bere periculoase.

Hergheligiu – Primul gol al sãu
în acest sezon, cu o execuþie fru-
moasã, dintr-o bucatã. Un gol pen-
tru douã puncte în plus, venit cum
nu se putea mai bine.

Bãluþã – Nu parcurge o perioa-
dã bunã, nu ajutã echipa deloc.

Kay – A intrat bine pe final, a
respins câteva mingi aruncate spre
careul Craiovei.
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