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- Nu ºtiu ce se-ntâmplã, Popes-
cule, de 26 de ani cântãm “Deº-
teaptã-te române” ºi...
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Ajunºi la disperare din
cauza lipsei de finanþare
a activitãþii medicale ce
se desfãºoarã la Spitalul
CFR Craiova, ieri
dimineaþã, aproximativ
100 de cadre medicale
au organizat un protest
spontan. Unitate
spitaliceascã cu o istorie
îndelungatã în urbe,
aceasta sã vede, practic,
în imposibilitatea practicã
de a-ºi desfãºura
activitatea curentã,
atinsã fiind de o
insuficienþã cronicã a
fondurilor alocate. Mai
bine spus, neacordate.
Actualmente, cadrele se
bazeazã doar pe
contractul cadru cu CAS
Dolj ºi pe veniturile
obþinute din activitatea
proprie a spitalului. În
aceeaºi zi, la ora 12.00, o
delegaþie a protestatarilor
a mers la Prefectura Dolj,
pentru a-ºi prezenta
doleanþele.
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Aflat la Moscova, dupã cum
menþioneazã corespondentul “Le
Figaro”, ministrul francez de exter-
ne, Jean Marc Ayrault, a adresat un
avertisment clar autoritãþilor ucrai-
niene, suspectate de respingerea
materializãrii acordurilor de pace de
la Minsk, în prezenþa omologului
sãu rus, Serghei Lavrov. ªeful di-
plomaþiei franceze a sosit, pentru
prima datã, la Moscova dupã pre-
luarea portofoliului, pentru a invita
“cele douã pãrþi” la a gãsi o soluþie
politicã în sud-estul Ucrainei.

TTTTTrei craiovenirei craiovenirei craiovenirei craiovenirei craioveni
decedaþidecedaþidecedaþidecedaþidecedaþi
în accidentîn accidentîn accidentîn accidentîn accident
la Braniºtela Braniºtela Braniºtela Braniºtela Braniºte

UE, crizaUE, crizaUE, crizaUE, crizaUE, criza
refugiaþilorrefugiaþilorrefugiaþilorrefugiaþilorrefugiaþilor
ºi noua contrãºi noua contrãºi noua contrãºi noua contrãºi noua contrã
tutelarãtutelarãtutelarãtutelarãtutelarã
a Germanieia Germanieia Germanieia Germanieia Germaniei

Cu siguranþã cã, între timp, în
cea de-a doua zi a summit-ului ce-
lor 28 reuniþi la Bruxelles, acordul
UE cu Ankara privind gestionarea
crizei imigranþilor se va fi „înche-
iat”, tot în coadã de peºte, din
moment ce, în urma tratativelor
deloc uºoare dintre preºedintele
Consiliului european, dintre Donald
Tusk  ºi premierul turc, Ahmet
Davutoglu, poziþiile divergente din-
tre cele douã pãrþi neaplanate, va
urma o nouã reuniune la vârf...

Craiova,Craiova,Craiova,Craiova,Craiova,
pe harta mondialãpe harta mondialãpe harta mondialãpe harta mondialãpe harta mondialã
a expoziþiilora expoziþiilora expoziþiilora expoziþiilora expoziþiilor
art istuluiart istuluiart istuluiart istuluiart istului
Mircea RomanMircea RomanMircea RomanMircea RomanMircea Roman
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PSD ia în calcul
depunerea în
Parlament a unui
proiect de lege
a salarizãrii unice

Preºedintele PSD, Liviu
Dragnea, a declarat, ieri, cã
social-democraþii iau în
calcul sã depunã un proiect
de lege a salarizãrii bugetari-
lor, dupã ce s-a întâlnit cu
reprezentanþii mai multor
sidicate care s-ar fi arãtat
nemulþumiþi de noul ministru
al Muncii, Dragoº Pîslaru.
“Existã ºanse sã putem
depune chiar în sesiunea din
toamnã acest proiect de lege.
Putem în aceastã perioadã sã
lucrãm, nu neapãrat în
Parlament, la acest proiect de
lege mai multe forþe politice
responsabile împreunã cu
partenerii sindicali, neplecând
de la zero, pentru cã totuºi
existã un proiect de lege pe
care îl elaborase Guvernul
dinainte, care sigur poate fi
rediscutat”, a afirmat Drag-
nea.  El a þinut sã menþioneze
cã în cursul zilei a avut o
întâlnire cu reprezentanþii
mai multor sindicate care s-
au arãtat nemulþumiþi de
legea salarizãrii, dupã discu-
þiile cu ministrul Muncii,
Dragoº Pîslaru. “Au spus cã
nu au înþeles nimic.Sunt
nemulþumiþi pentru faptul cã
proiectul de lege privind
salarizarea bugetarilor încã
nu se naºte. Nu mai au
încredere cã Guvernul va face
aºa ceva. Ne-au rugat sã ne
gândim în mod serios la
varianta prin care Parlamen-
tul, cu iniþiativã parlamenta-
rã, sã lucreze împreunã cu ei
la acest proiect de lege. Le-
am spus cã o sã le rãspundem
sãptãmâna viitoare’’, a mai
spus preºedintele PSD.

Potrivit surselor judiciare, este vorba de-
spre o tranzacþie din anul 2000, în urma cã-
reia Traian Bãsescu a achiziþionat un teren la
un preþ sub nivelul pieþei, pe care ulterior l-ar
fi vândut cãtre cumnata omului de afaceri
Costel Cãºuneanu. Terenul, situat pe Aleea Pri-
vighetorilor din zona Bãneasa, a avut, potrivit
surselor, doi cumpãrãtori. Unul a fost Traian
Bãsescu, iar cel de-al doilea, omul de afaceri
Costel Cãºuneanu, diferenþa de preþ fiind însã
mare între cele douã tranzacþii. Mai precis, Tra-
ian Bãsescu a plãtit un preþ de circa patru ori
mai mic decât Cãºuneanu.

Dupã doi ani, fostul preºedinte a vândut
terenul din zona Bãneasa cãtre cumnata omu-
lui de afaceri Costel Cãºuneanu, de aceastã
datã la preþul pieþei. Dosarul a fost închis în
anul 2012 ºi redeschis, la cererea Parchetu-

Ministrul Mediului, Cristina Paº-
ca Palmer, a fãcut aceste afirmaþii
miercuri, la finalul ºedinþei de Gu-
vern, când a anunþat lansarea pro-
gramului Rabla 2016 cu o variantã
destinatã maºinilor electrice intitu-
latã Rabla Plus.”Cele douã direcþii
pot fi accesate separat sau combi-
nat. Pentru situaþia în care un om
vrea sã-ºi caseze maºina veche

TTTTTraian Bãsescu este cercetat într-un dosarraian Bãsescu este cercetat într-un dosarraian Bãsescu este cercetat într-un dosarraian Bãsescu este cercetat într-un dosarraian Bãsescu este cercetat într-un dosar
pentru spãlare de bani. Reacþia fostului preºedintepentru spãlare de bani. Reacþia fostului preºedintepentru spãlare de bani. Reacþia fostului preºedintepentru spãlare de bani. Reacþia fostului preºedintepentru spãlare de bani. Reacþia fostului preºedinte

Fostul preºedinte Traian Bãsescu este
cercetat într-un dosar penal, instrumentat
de Parchetul General, pentru spãlare de
bani, în legãturã cu achiziþionarea unui

teren din zona Bãneasa, au declarat surse
judiciare pentru MEDIAFAX.

Persoanele care doresc sã caseze un autovehicul
mai vechi de opt ani, ºi sã achiziþioneze un altul

electric, vor beneficia de tichete de casare în valoa-
re de 6.500 de lei, de un tichet de 20.000 de lei ºi de
eco-bonusuri, ajungând la aproximativ 6.000 de euro,

a spus ministrul Cristina Paºca Palmer.

poluantã, acesta poate accesa com-
ponenta clasicã a programului,
care anul acesta va beneficia de un
suport financiar de 145 de milioa-
ne de lei. Programul Rabla clasic
2016 este aproape neschimbat faþã
de anii trecuþi, respectiv rãmâne în
vigoare prima de casare de 6.500
de lei, cu posibilitatea accesãrii
suplimentare a douã eco-bonusuri

pentru urmãtoarele situaþii: un eco-
bonus de 750 de lei pentru cei care
decid sã caseze o maºinã care ge-
nereazã o cantitatã de emisii de
dioxid de carbon mai micã de 100
de grame pe kilometru ºi un bo-
nus de 1.500 de lei pentru situaþia
în care populaþia opteazã pentru
un autovehicul nou cu un sistem
de propulsie hibrid”, a spus mi-
nistrul Mediului.

Cristina Paºca Palmer a mai pre-
cizat cã dacã sunt respectate am-
bele criterii, un cetãþean beneficia-
zã de ambele eco-bonusuri ºi cos-
tul maºinii noi va scãdea cu apro-
ximativ 9.000 de lei, bani decon-
taþi din bugetul de Mediu. Minis-
trul a afirmat cã persoana care
achiziþioneazã o maºinã electricã
poate beneficia de douã tichete:
unul de 5.000 de lei pentru achizi-

þionarea unui automobil hibrid ºi un
tichet de 20.000 de lei pentru achi-
ziþionarea unei maºini electrice, si-
tuaþie în care nu mai existã obliga-
tivitatea de casarea a unui autove-
hicul vechi. “În cazul în care cine-
va deþine o maºinã veche pe care
vrea s-o caseze, ºi doreºte sã achi-
ziþioneze un autoturism sutã la sutã
electric, de exemplu, va beneficia
de un sprijin financiar total de
aproape 6.000 de euro, asta pen-
tru cã poate beneficia concomi-
tent atât de prima de casare de
6.500 de lei, de partea de eco-bo-
nusuri precum ºi de tichetul de
20.000 de lei”, a spus Cristina
Paºca Palmer. Ea a afirmat cã pro-
gramul Rabla Plus are alocat 75
de milioane de lei, iar alocarea to-
talã pentru cele douã variante este
de 220 de milioane de lei.

Guvernul lanseazã programele Rabla
ºi RablaPlus pentru achiziþia de maºini electrice
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lui General, în anul
2015. Fostul preºedin-
te Traian Bãsescu
afirmã cã deocamda-
tã nu a fost citat de
Parchetul de pe lângã
Înalta Curte de Casa-
þie ºi Justiþie (PICCJ)
în dosarul în care a
fost pus sub acuzare
pentru spãlare de bani.
‘’Printr-o adresã a PICCJ am fost informat
cã sunt suspect pentru spãlare de bani în for-
mã continuatã legat de achiziþia unui teren ºi
a unei case în anii 2000 ºi respectiv 2002,
urmare a unei reclamaþii fãcutã de domnul
Ciuvicã. Pentru corectã informare aduc la cu-
noºtinþã cã în acelaºi dosar, prin REZOLUÞIA

din 25 iunie 2012 a PICCJ s-a dispus neînce-
perea urmãririi penale. Acest dosar a fost re-
deschis în 2015 la solicitarea PICCJ. Pentru
moment nu am fost citat la PICCJ. Cu certi-
tudine, imediat ce voi fi citat mã voi prezenta
în faþa procurorului de caz’’, a scris fostul
ºef de stat pe Facebook.

Cãtãlin Predoiu, preºedinte PNL
Bucureºti, este noul candidat al Par-
tidului Naþional Liberal la Primãria
Bucureºti, dupã retragerea lui Ma-
rian Munteanu, au declarat surse
politice pentru MEDIAFAX. PNL a
decis miercuri sã-l retragã pe Mari-
an Munteanu din cursa pentru Pri-
mãria Capitalei, acesta fiind cel de-
al treilea candidat la care renunþã

Marian Munteanu a fost retras de PNL din cursa pentru
Primãria Capitalei. Cãtãlin Predoiu, noul candidat

formaþiunea liberalã, la doar o sãp-
tãmânã de la desemnarea lui.

Marian Munteanu a declarat cã,
în urma discuþiilor cu liderii PNL
ºi ca urmare a tensiunilor interne,

a decis sã se retragã din cursa elec-
toralã, pentru a nu afecta “unitatea
echipei” PNL pe Bucureºti. ‘’În
momentul în care aceastã echipã
este pusã în primejdie, datoria mea

este sã acþionez în aºa fel încât sã
nu contribui la adâncirea unor di-
sensiuni. Am avut discuþi cu liderii
partidului cu reprezentanþii din sec-
toare, în ultimele 2 zile. Din pãcate
a fost dificil sã identificãm o for-
mulã de unitate. (..) În consecin-
þã, am consimþit în urma acestor
discuþii sã îmi retrag candidatura’’,
a afirmat Munteanu.

PNL a decis ieri sã-l retragã pe Marian Munteanu din
cursa pentru Primãria Capitalei, acesta fiind cel de-al treilea

candidat la care renunþã formaþiunea liberalã, la doar o
sãptãmânã de la desemnarea lui.
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MIRCEA CANÞÃR
Aflat la Moscova, dupã cum

menþioneazã corespondentul “Le
Figaro”, ministrul francez de ex-
terne, Jean Marc Ayrault, a adre-
sat un avertisment clar autoritã-
þilor ucrainiene, suspectate de
respingerea materializãrii acor-
durilor de pace de la Minsk, în
prezenþa omologului sãu rus, Ser-
ghei Lavrov. ªeful diplomaþiei
franceze a sosit, pentru prima
datã, la Moscova dupã preluarea
portofoliului, pentru a invita “cele
douã pãrþi” la a gãsi o soluþie
politicã în sud-estul Ucrainei.
Jean Marc Ayrault a fãcut refe-
rire la o iniþiativã a noului premier
ucrainian, Vladimir Groissman,
de a crea un minister al teritorii-
lor ocupate, sintagma descriind
republicile autoproclamate Do-
netsk ºi Lugansk, proiect criticat
bineînþeles de Serghei Lavrov,

care a vorbit de o dorinþã a Kie-
vului de a redobândi aceste teri-
torii cu forþa, în contradicþie, spu-
ne Moscova, cu angajamentele
reglementãrii politice a conflictu-
lui. Jean Marc Ayrault a asimilat
aceastã iniþiativã ucrainianã unei
“manevre de întârziere” promo-
vatã de Kiev. Decriptate cu aten-
þie declaraþiile de circumstanþã,
conduc la o concluzie: încerca-
rea intensificãrii relaþiilor franco-
ruse, dovadã cã în numele lui
Francois Hollande, preºedintele
rus, Vladimir Putin, a fost invitat
la Paris, în luna octombrie. Pe de
altã parte, primele discuþii ale zi-
lei de ieri, NATO - Rusia, dupã
mai bine de doi ani, au fost cata-
logate “directe ºi serioase”, fãrã
reglarea “dezacordurilor profun-
de”, a declarat secretarul gene-
ral al Alianþei, Jens Stoltenberg.

UE a salutat nominalizarea, de
Rada de la Kiev a noului premier
ucrainian, Vladimir Groissman,
înlocuitorul lui Arsenie Iatsieniuk.
Dacã þãrile occidentale reproºea-
zã autoritãþilor ruse cã nu pun
suficientã presiune asupra prote-
jaþilor separatiºti, responsabili de
violarea încetãrii focului, mena-
jat nu este nici Kievul, ºi ºeful
diplomaþiei franceze a cerut, “în-
deplinirea tuturor obligaþiilor
convenite prin acordurile de
la Minsk”. Adicã votarea unei
legi a descentralizãrii ºi un statut
particular regiunilor separatiste.
Bineînþeles s-a cerut, în context,
Moscovei sã uzeze de influenþa
sa asupra rebelilor din Donbas,
aceºtia pentru serviciile occiden-
tale rãmânând ascultãtori doar în
faþa Kremlinului. Dar, chiar în
ziua vizitei lui Jean Marc Ayrault

la Moscova, ºeful republicii auto-
proclamate Lugansk, Igor Plotnin-
ski, a fixat data alegerilor regio-
nale pentru 24 iulie a.c., în con-
tradicþie cu Kievul ºi spiritul acor-
durilor de la Minsk. Divorþul cu-
plului executiv Petro Poroºenko -
Arsenie Iatsieniuk, dupã mai bine
de o lunã de la separare, s-a dato-
rat ºi presiunii occidentale pentru
tergiversarea reformelor econo-
mice. Lucrurile rãmân în esenþã
neschimbate, dar diplomaþia în-
cearcã sã flexibilizeze pe cât po-
sibil dialogul. Ucraina este istori-
ceºte separatã în sfere de influ-
enþã culturalã. Iar zonele ocupate
de populaþia rusã nu pot fi aduse
cu forþa lângã Kiev. Pe de altã
parte, cu 64% Olanda a respins
recent, mai exact la 6 aprilie, prin
referendum, acordul de asociere
între UE ºi Ucraina. Oricum,

aceastã tentativã de reîncãlzire a
relaþiilor cu Moscova, principalul
susþinãtor al dictatorului Bashar al-
Assad, reprezintã o turnurã în po-
ziþia francezã, pãrãsindu-se câm-
pul lui “nici-nici”. Evident cã acto-
rii rãmân pe poziþii dificil concilian-
te, dar se creazã premise promiþã-
toare pentru intensificarea coope-
rãrii bilaterale ºi lupta mai eficientã
contra Statului Islamic. Pe de altã
parte, cea mai gravã crizã dintre
Occident ºi Rusia, de la sfârºitul
rãzboiului rece ºi instituirea sancþi-
unilor, cautã în continuarea soluþii ºi
cum sublinia Jean Marc Ayrault
“toatã lumea are interesul ridi-
cãrii acestora”. La nivel declara-
tiv, în pofida întâlnirilor, discuþiile
franco-ruse nu avanseazã. Chiar se
spune cã relaþiile sunt mai con-
trastante ca niciodatã, din cauza
unor puncte divergente persistente.

Poarta prin care se va face
intrarea în Grãdina Botanicã tre-
buie sã aibã o arhitecturã cu to-
tul deosebitã, pentru a fi pe mã-
sura unei grãdini publice de an-
vergura celei din Craiova. Auto-
ritãþile locale au ºi montat-o, deºi
nu este terminatã deocamdatã.

Poarta este confecþionatã din
metal ºi se ridicã mult deasupra
gardului, care ºi acesta a fost
construit de la zero. „Aºa cum
aratã acum, nu este gata. Trebu-
ie sã venim cu decoraþiunile din
metal cu care o vom înfrumuse-
þa. Va arãta foarte frumos”, ne-a
spus unul dintre muncitorii care
încã lucreazã la finisajele gardu-
lui. Decoraþiunile sunt executate
tot din metal ºi imitã îndeosebi

Primãria Craiova a montatPrimãria Craiova a montatPrimãria Craiova a montatPrimãria Craiova a montatPrimãria Craiova a montat
o poartã nouã la Grãdina Botanicão poartã nouã la Grãdina Botanicão poartã nouã la Grãdina Botanicão poartã nouã la Grãdina Botanicão poartã nouã la Grãdina Botanicã
Principala zonã de acces în Grãdina Botanicã este deliminatã printr-o poartã

de metal care îºi aºteaptã, deocamdatã, decoraþiunile. Autoritãþile locale au
anunþat cã respectiva poartã va avea un design impunãtor care va imita
stilul ce se regãseºte în gardul împrejmuitor de la Muzeul de Artã.

frunze pentru a se armoniza cu
peisajul pe care vizitatorii îl vor
gãsi dincolo de gard.

Încã se lucreazã
Lucrãrile din interiorul Grãdi-

nii Botanice nu s-au finalizat în to-
talitate. În timp ce straturile cu la-

lele multicolore din partea stângã
a grãdinii îi atrag pe vizitatorii care
roiesc în jurul lor ca niºte albinu-
þe, muncitorii de la RAADPFL
continuã sã scoatã la luminã par-
celele din partea opusã. Încã se
curãþã vegetaþia sãlbaticã pe care
angajaþii în salopete o încarcã în
remorci ºi o scot din interiorul
grãdinii. În locurile rãmase libere
se planteazã copaci, la fel ºi în ju-
rul terenului de sport care a fost

amenajat pe latura blocurilor. Li-
vada cu pomi pitici care se gã-
seºte în aceeaºi zonã a trecut ºi
ea prin operaþiunea de curãþare,
primãvara lãsând pe crenguþe o
puzderie de flori alb-rozalii care
se vor transforma, dupã mulþi ani,
ºi în roade.

Foºtii agronomi cer
o etichetare a plantelor

Foºtii absolvenþi ai Facultãþii de
Agronomie din Craiova, care l-
au avut îndrumãtor chiar pe pro-
fesorul Alexandru Buia, cel care
a amenajat de la zero aceastã grã-
dinã, sunt de pãrere cã totuºi lu-
crãrile de modernizare nu trebuie
sã se limiteze numai la asta, ci sã

se intre ºi pe o parte ºtiinþificã.
Prof. univ. dr. Aurel Preda ºi Va-
sile Dulgheru au recomandat au-
toritãþilor locale sã solicite spri-
jin din partea universitarilor pen-
tru a eticheta plantele care se
gãsesc în Grãdina Botanicã.
Aceºtia susþin cã dacã nu se
menþioneazã denumirile ºtiinþifi-
ce, plantele ºi copacii care se
gãsesc acum în acel areal se pierd
în masa de vegetaþie, iar Grãdi-
na Botanicã nu mai pãstreazã alu-
ra de spaþiu pentru studiu ºi cer-

cetare ºtiinºificã pentru care a ºi
fost creatã odatã.

Se aºteaptã ºi un bust
al profesorului Alexandru Buia
Tot la solicitarea agronomilor

cu state vechi, care sunt legaþi
sentimental de acest loc prin pris-
ma faptului cã au contribuit la lu-
crãrile de amenajare, fiind prin-
tre studenþii care au modelarea
straturile ºi dealurile de aici, Grã-
dina Botanicã trebuie sã aibã ºi
un bust al pãrintelui sãu, prof.
univ. dr. Alexandru Buia. Aurel
Preda ºi Vasile Dulgheru sunt de
pãrere cã spaþiul de la intrarea în
Grãdina Botanicã trebuie sã fie
îmbogãþit cu o statuie din bronz
care sã îl înfãþiºeze pe cel care a
pus bazele acestei grãdini, dând
ca exemple toate marile parcuri,
dar ºi aºezãminte sociale ºi cul-
turale din lume. La un calcul su-
mar, statuia din bronz al lui Ale-
xandru Buia ar costa în jur de
3000 de euro, fãrã soclu. Pro-
fesorii spun cã a mai existat un
bust al întemeietoriului Grãdinii
Botanice, dar cã nu se ºtie ce s-
a întâmplat cu acesta.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, poliþiºtii din cadrul Serviciu-
lui de Investigare a Criminalitãþii
Economice Dolj, sprijiniþi de co-
legi din cadrul Poliþiei Craiova,
Poliþiei Calafat ºi „mascaþii” Servi-
ciului Acþiuni Speciale, în baza
mandatelor de percheziþie domici-
liarã, au descins, marþi, în mai
multe locaþii din judeþul Dolj, la
domiciliile unor persoane bãnuite
de contrabandã cu produse din tu-
tun. Astfel, la locuinþa lui Gheor-

Potrivit IPJ Dolj, în noaptea de marþi spre
miercuri, în jurul orei 02.30, pe D.N. 56, la
intrarea în localitatea Braniºte, s-a produs
un accident de circulaþie, în urma cãruia trei
persoane au decedat, iar un copil de doar 3
ani a ajuns la spital cu leziuni uºoare. Echi-
paje de poliþiºti, dar ºi SMURD ºi Descar-

Porþile Inspectoratului de Poliþie
Judeþean Dolj s-au deschis, ieri, pen-
tru copii din cinci unitãþi de învãþã-
mânt din Craiova, în cadrul progra-
mului „ªcoala Altfel”. Peste 150 de
copii s-au întâlnit cu poliþiºtii craio-
veni, care le-au prezentat particula-
ritãþi din munca de poliþie, în funcþie
de specificul fiecãrui serviciu sau
compartiment unde îºi desfãºoarã
activitatea. Specialiºtii criminaliºti le-au dez-
vãluit câteva „secrete” din munca pe care o
desfãºoarã în domeniul identificãrii fãptuito-
rilor cu ajutorul urmelor prelevate de la locul
faptei, una dintre atracþii fiind prezentarea
Laboratorului Criminalistic ºi a truselor folo-
site la cercetarea la faþa locului. Micuþii au
beneficiat ºi de un cadou surprizã, fiecare fi-
ind amprentat de cãtre criminalisti. De ase-
menea, poliþiºtii rutieri le-au prezentat auto-
specialele de patrulare ºi bineînþeles aparatele

Gruparea de Jandarmi Mobila
Craiova s-a implicat, zilele acestea,
în mai multe activitãþi organizate de
diferite instituþii de învãþãmânt preu-
niversitar, în cadrul programului
“ªcoala Altfel”. Ieri, sub egida “Co-
pilãrie ºi adolescenþã fãrã griji!”, jan-
darmi din cadrul acestei unitãþi au
desfãºurat o serie de activitãþi la
Colegiul Tehnic de Industrie Alimen-
tarã ºi ªcoala gimnazialã “Sf. Du-
mitru”, din Craiova. Zeci de elevi au
putut urmãri o serie de exerciþii rea-
lizate cu ajutorul câinilor de serviciu din do-
tarea Gruparii de Jandarmi Mobile Craiova.
La finalul activitãþilor, elevii au putut vizita
standurile cu tehnica ºi materiale specifice

Peste 13.000 pachete de þigãri confiscate!

Doi doljeni reþinuþi pentruDoi doljeni reþinuþi pentruDoi doljeni reþinuþi pentruDoi doljeni reþinuþi pentruDoi doljeni reþinuþi pentru
contrabandã cu þigãricontrabandã cu þigãricontrabandã cu þigãricontrabandã cu þigãricontrabandã cu þigãri

Doi doljeni, de 46, respectiv 51 de ani,
au ajuns în spatele gratiilor pentru contra-
bandã cu þigãri, în baza ordonanþelor de re-
þinere emise pe numele lor de Parchetul de
pe lângã Judecãtoria Craiova. În urma des-
cinderilor fãcute de oamenii legii la locuin-
þele lor, dar ºi la un alt bãrbat, la care obiº-
nuiau sã mai depoziteze þigaretele pânã le
scoteau la vânzare, au fost descoperite ºi

ridicate 262.000 þigarete (13.100 de pache-
te) toate provenite din contrabandã, care
au fost predate Direcþiei pentru Accize ºi
Operaþiuni Vamale Craiova. Ieri dupã-amia-
zã Judecãtoria Craiova a dispus arestarea
preventivã pentru 30 de zile a bãrbatului
de 51 de ani, care se ocupa de procurarea
þigaretelor, în timp ce partenerul sãu a fost
plasat sub control judiciar.

ghiþã Ciucã, de 51 de ani, din Ca-
lafat, oamenii legii au descoperit
300 pachete de þigãri, diverse
mãrci, fãrã timbru de marcaj ro-
mânesc, iar la domiciliul lui Gabi
Pârjol, din comuna Ciupercenii Noi
au descoperit numai puþin de
11.960 pachete de þigãri diverse
mãrci, fãrã timbru de marcaj ro-
mânesc. În aceeaºi zi, a fost iden-
tificat ºi Cornel Poparã, de 46 de
ani, din comuna Ciupercenii Noi,
care se pregãtea sã transporte 840

de pachete de þigãri diverse mãrci,
fãrã timbru de marcaj românesc,
spre un magazin pe care îl deþine.

În urma cercetãrilor efectuate,
anchetatorii au stabilit faptul cã
Gheorghiþã Ciucã îl aproviziona cu
þigãri fãrã timbru de marcaj româ-
nesc pe Cornel Poparã ºi depozita
la domiciliul lui Gabi Pârjol, oca-
zional, diferite cantitãþi de þigãri
provenite din contrabandã. Cele
peste 260 000 de þigarete (13.100
de pachete) provenite din contra-

bandã au fost predate Direcþiei
Regionale Vamale Craiova pentru
calcularea prejudiciului adus buge-
tului consolidat al statului.

Gheorghiþã Ciucã ºi Cornel Po-
parã, cercetaþi pentru sãvârºirea
infracþiunii de contrabandã, au fost
reþinuþi pentru 24 de ore ºi intro-
duºi în arestul I.P.J. Dolj. Ieri
dupã-amiazã au fost prezentaþi ju-
decãtorului de drepturi ºi libertãþi

de la Judecãtoria Craiova cu pro-
punere de arestare preventivã pen-
tru 30 de zile. Instanþa a admis pro-
punerea procurorilor Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Craiova
numai în ceea ce-l priveºte pe Ciu-
cã, arestat pentru 30 de zile, în timp
ce partenerul sãu a fost plasat sub
control judiciar, dupã cum a pre-
cizat purtãtorul de cuvânt al IPJ
Dolj, subcomisar Alin Apostol.

Peste 150 de copii în vizitãPeste 150 de copii în vizitãPeste 150 de copii în vizitãPeste 150 de copii în vizitãPeste 150 de copii în vizitã
la IPJ Doljla IPJ Doljla IPJ Doljla IPJ Doljla IPJ Dolj

radar montate pe acestea, ºi totodatã, le-au
reamintit câteva dintre regulile de circulaþie pe
care trebuie sa le respecte în calitate de pietoni
sau de pasageri pentru a preveni accidentele
rutiere în care aceºtia ar pute fi implicaþi.

Astfel de activitãþi s-au desfãºurat, de la
începutul sãptãmânii, ºi în alte subunitãþi de
poliþie din judeþul Dolj, poliþiºtii Secþiei 5 Cra-
iova ºi cei din Filiaºi primind cu bucurie alþi
micuþi vizitatori care ºi-au dorit sã afle mai
multe din tainele meseriei de poliþist.
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din dotarea jandarmilor expuse în curtea
unitãþii de învãþãmânt. Activitãþi similare vor
fi desfãºurate pe întreaga perioadã de derula-
re a programului “ªcoala Altfel”.

Trei craioveni decedaþi
în accident la Braniºte

Trei craioveni ºi-au
pierdut viaþa în urma
unui teribil accident de
circulaþie petrecut în
noaptea de marþi spre
miercuri, la intrarea în
satul Braniºte, comuna
Podari. Cei trei se
aflau într-un BMW
care s-a rãsturnat,
singurul supravieþuitor
fiind un copil de 3 ani,
care a scãpat cu leziuni
ce nu-i pun viaþa în
pericol. Poliþiºtii spun
cã tragedia s-a petrecut pe fondul
vitezei cu care circula ºoferul
autoturismului.

cerare au ajuns la faþa locului, iar din prime-
le cercetãri ale poliþiºtilor rutieri s-a stabilit
faptul cã Florin Durac, de 33 de ani, din
Craiova, în timp ce conducea un autoturism
BMW pe D.N. 56, din direcþia Calafat cãtre
Craiova, din cauza vitezei excesive ºi a ca-
rosabilului umed, a pierdut controlul asupra
direcþiei de mers, a rupt balustrada metalicã
ºi s-a rãsturnat în afara pãrþii carosabile. În
urma accidentului conducãtorul auto, dar ºi
Vasile Miºu, de 23 de ani, au decedat la faþa
locului. Geta Miºu, de 21 de ani, din Craio-

va, pasagerã în autoturism, a
fost transportatã cu ambulan-
þa SMURD, în stare gravã, la
Spitalul Clinic Judeþeand e Ur-
genþã Craiova unde, din nefe-
ricire, a decedat. Tot la spital
a ajuns ºi copilul ei, P. R., de
doar 3 ani, care, din fericire,
a suferit leziuni uºoare. Oa-
menii legii continuã cercetã-
rile pentru stabilirea cu exac-
titate a cauzelor ºi împrejurã-
rilor în care s-a produs acest
accident rutier, a mai precizat
subcomisar Alin Apostol, pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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Situaþia economicã a Spitalu-
lui CFR din Craiova este din ce
în ce mai gravã. Aflat, în conti-
nuare, sub tutela Ministerului
Transporturilor, unitatea spitali-
ceascã trece printr-o perioadã de
agonie. Cadrele medicale nu au
mai putut suporta situaþia ºi, ieri
dimineaþã, au organizat un pro-
test spontant, pentru a atrage
atenþia autoritãþilor, cã o finanþa-
re aproape inexistenã poate duce
la pierderi colosale.

„Avem acumulate 2,5 milioa-
ne de lei noi cu titlul de datorii
cãtre diverºi furnizori. Sunt da-
torii strânse în ultimii 3 ani. Vã
precizez, cã avem ºi furnizori
cãrora nu le-am achitat facturi-
le încã din 2014. Nu avem o
susþinere financiarã. Ne bazãm
doar pe douã surse de venituri:
contractul cu CAS Dolj ºi veni-
turile rezultatea din activitatea
proprie”, ne-a declarat dr. Radu

Ajunºi la disperare din cauza lipsei de
finanþare a activitãþii medicale ce se
desfãºoarã la Spitalul CFR Craiova,
ieri dimineaþã, aproximativ 100 de ca-
dre medicale au organizat un protest
spontan. Unitate spitaliceascã cu o is-
torie îndelungatã în urbe, aceasta sã
vede, practic, în imposibilitatea prac-
ticã de a-ºi desfãºura activitatea curen-

tã, atinsã fiind de o insuficienþã croni-
cã a fondurilor alocate. Mai bine spus,
neacordate. Actualmente, cadrele se
bazeazã doar pe contractul cadru cu
CAS Dolj ºi pe veniturile obþinute din
activitatea proprie a spitalului. În ace-
eaºi zi, la ora 12.00, o delegaþie a pro-
testatarilor a mers la Prefectura Dolj,
pentru a-ºi prezenta doleanþele.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU ºi RADU ILICEANU

Laurenþiu, managerul Spitalului
CFR Craiova.

Un spital cu blazon,
încã neîntinat

În structura spitaliceascã de
aici activeazã 174 de angajaþi.
Media lunarã a externãrilor este
de 350. Pacienþii vin la Spitalul
CFR din Craiova ºi pentru cã li se
confirmã aºteptãrile. Un compor-
tament adecvat din partea perso-
nalului medical, actul medical exe-
cutat cu profesionalism ºi, poate
cel mai important, percepþia în
mentalul public drept un spital
unde ºpaga nu s-a cimentat.

„Cã sã aveþi imaginea exactã a
nevoilor curente ale spitalului, tre-
buie sã vã spunem cã acredita-
rea CONAS am reuºit-o prin
efortul exclusiv al tuturor anga-
jaþilor. S-a muncit enorm, fieca-
re a înþeles cã trebuie sã facã tot
ce îi stã în putinþã sã ieºim bine.

Noi am zugrãvit, noi am vopsit,
noi toþi am remediat probleme
tehnico-edilitare. Perioada eva-
luãrii a fost 21 – 25 martie a.c.,
data cererii de înscriere în pro-
cedura de acreditare fiind
26.04.2011”, ne-a mãrturisit dr.
Radu Laurenþiu. Acesta þine sã ac-
centuezã cã, prin protestul cadre-
lor medicale nu se doreºte vreo
mãrire salarialã, ci numai acorda-
rea finanþãrii publice, care i se cu-
vine spitalului. „Toate celelalte spi-
tale din subordinea municipalitãþii
craiovene primesc fonduri pentru
lucrãri de modernizare, aparaturã
medicalã, consumabile sanitare.
La noi, nici seringi!”, a punctat
dr. Radu Laurenþiu.

Cineva acolo sus...nu-i iubeºte
Ministerul Transporturilor este

una dintre instituþiile cele mai „gre-
le”. Sume imense se învârt ame-
þitor, deºi CFR-ul este bombardat
de concurenþã, strãzile ºi autostrã-
zile sunt fãcute mai mult pe hâr-
tie. În malaxorul bugetar de aici,
situaþia financiarã anualã a Spita-
lului CFR Craiova sare cu puþin
peste 1% din totalul bugetar al Mi-
nisterului Transporturilor.

ªi, cum asta nu ar fi de ajuns,
prin reglementãri de la centru,
acestui spital i s-a luat compe-
tenþa exclusivã de a aviza medi-
cal personalul din structurile
companiei CFR. Pe raza Craio-
va, alte patru policlinici private
au, de ceva vreme, atribuþii me-
dicale în siguranþa feroviarã. De
precizat cã, Spitalul Clinic Cãi
Ferate Craiova are un numãr ac-
tual de 130 de paturi.

Spitalul CFR, pasat în ultimii ani
între Ministerul Transporturilor
ºi Ministerul Sãnãtãþii

Una din cele mai vechi unitãþi
sanitare din judeþ, Spitalul CFR a
devenit în ultimii ani Cenuºãreasa
sistemului de Sãnãtate doljean.
Unitatea spitaliceascã s-a tot con-
fruntat cu probleme financiare, fi-
ind pasatã de mai multe ori între
Ministerul Sãnãtãþii ºi Ministerul
Transporturilor. La un moment
dat s-a pus chiar problema ca spi-
talul sã fie preluat de Primãria
Craiova, variantã care pânã în
acest moment nu s-a concretizat.
Aºa s-a ajuns în aceastã situaþie
în care o unitate sanitarã de tradi-
þie, care a format timp de zeci de
ani generaþii de medici, sã lupte
pentru supravieþuire, având mari
probleme financiare.

La nivelul Craiovei, municipa-
litatea ºi-a manifestat, în toamna
anului trecut, disponibilitatea de a
prelua în administrare acest spi-
tal. Nu înainte de a solicita minis-
trului Transporturilor, Iulian Ma-
tache, un audit. Acesta preciza la
vremea respectivã, cã doar pen-
tru douã astfel de unitãþi spitali-
ceºti s-a încercat trecerea cãtre
municipalitate, dar nu s-a reuºit.
Erau recunoscute, încã de pe
atunci, datoriile foarte mari pe
care Spitalul CFR Craiova le acu-

mulase. Tehnic, transferul în
subordinea autoritãþii locale se
poate face doar prin hotãrâre de
guvern. Numai salarizarea perso-
nalului se ridicã la circa 6 milioa-
ne de lei anual. În plus, nici din
punct de vedere al investiþiilor,
spitalul nu stã deloc bine. În ulti-
mii 40 de ani ajustãrile importan-
te în infrastructura sa au lipsit.

Vital pentru siguranþa
transporturilor

Rolul Spitalul CFR este cu atât
mai important cu cât aici funcþio-
neazã comisii medicale ºi comisii
psihologice de siguranþa transpor-
turilor care asigurã examinarea
medicalã ºi psihologicã a persona-
lului din transporturi cu atribuþii în
siguranþa transporturilor, în vede-
rea obþinerii avizelor de aptitudine
medicalã ºi/sau psihologicã.

În prezent, reþeaua sanitarã a
Ministerului Transporturilor are
în componenþã 15 spitale ampla-
sate în zonele în care se aflã re-
gionalele C.F. Între acestea, ºi
unitatea sanitarã din Craiova, la
care se adaugã cele douã din Bu-
cureºti – Spitalul Clinic nr.1 Cãi
Ferate Witting ºi Spitalul Clinic
nr. 2 Cãi Ferate – ºi cele din Cluj-
Napoca, Oradea, Timiºoara, Iaºi,
Paºcani, Braºov, Drobeta-Turnu
Severin, Ploieºti, Simeria, Con-
stanþa, Galaþi ºi Sibiu.
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Radu
Laurenþiu
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Cu siguranþã cã, între timp, în cea de-
a doua zi a summit-ului celor 28 reuniþi
la Bruxelles, acordul UE cu Ankara pri-
vind gestionarea crizei imigranþilor se va
fi „încheiat”, tot în coadã de peºte, din
moment ce, în urma tratativelor deloc
uºoare dintre preºedintele Consiliului eu-
ropean, dintre Donald Tusk  ºi premie-
rul turc, Ahmet Davutoglu, poziþiile di-
vergente dintre cele douã pãrþi neapla-
nate, va urma o nouã reuniune la vârf:
una, se sperã,constructivã, dar nu mai
puþin dificilã ºi, oricum, departe de fi-
nalul parafãrii.

Fiindcã, în vreme ce Ankara solicitã im-
plicãri mai mari ale UE, constând în trei
miliarde de euro în plus ºi, pe deasupra,o
deschidere oficializatã faþã de aderarea la
UE, liderii de la Bruxelles cere modificãri
normative ale acordului, ca de exemplu,
în privinþa garantãrii unei protecþii egale
cu cea a sirienilor ºi solicitanþilor de azil
de alte naþionalitãþi ºi etnii.

În plus, dacã Grecia se aratã nepre-
gãtitã încã pentru a aplicare efectivã a
prevederilor deja negociate, Cipru con-
diþioneazã, decis, pasul spre UE al Tur-
ciei de recunoaºterea paºapoartelor pro-
priilor cetãþeni de cãtre Ankara ca ºi li-

UE, criza refugiaþilor ºi nouaUE, criza refugiaþilor ºi nouaUE, criza refugiaþilor ºi nouaUE, criza refugiaþilor ºi nouaUE, criza refugiaþilor ºi noua
contrã contrã contrã contrã contrã tutelarãtutelarãtutelarãtutelarãtutelarã a Germaniei a Germaniei a Germaniei a Germaniei a Germaniei

berul acces al vaselor maritime ºi avioa-
nelor þãrilor UE la porturile ºi aeropor-
turile acesteia.

Faptul cã între timp, pe teren, mii de
vieþi omeneºti se confruntã cu o trage-
die cãreia moartea, în apele Mediteranei,
a celor 400 de somalezi survenitã dumi-
nicã potenþeazã dimensiunea catastrofi-
cã umanitarã deja în act, pare a nu mai
rezona nici în sensibilitatea liderilor eu-
ropeni. Cu excepþia, salutarã ºi energi-
cã, a Papei Francisc care, dupã periplul
în insula Lesbos ºi salvarea celor doi-
sprezece sirieni, revenea marþi în prim-
plan cerând iertare tuturor celorlalþi nã-
pãstuiþi de soartã pe care îi caracteriza
drept un dar, iar nu o povarã.

Însã în ambianþa primei zile a reuniu-
nii s-a întâmplat ceva care, remarcat de
câteva agenþii de presã, riscã totuºi sã
rãmânã în plan secund. Mã refer la in-
tervenþia premierului italian, Matteo
Renzi, cu propunerea unei soluþii de o
perspectivã mai raþionalã ºi cu o eficienþã
mult mai mare asupra crizei imigranþi-
lor, bine primitã la vârful UE, salutatã
de preºedintele Junker ºi de alþi lideri
europeni.

Iniþiativa sa e înscrisã în documentul

intitulat „Migration Compact”, preluatã
de media sub numele de „Africabond”,
incluzând mai vechea iniþiativã a Euro-
bondului, aflate încã sub semnul rezer-
vei Angelei Merkel ºi a guvernului sãu.

Fãrã a minimaliza raþiunile acordului
cu Turcia, faþã de care a manifestat de
la început rezerve, în privinþa cifrei ex-
orbitante de euro ºi, mai ales, invocând
temerea unor destinaþii strãine scopului
urmãrit, Renzi a susþinut, în public la
sfârºitul primei zile a summit-ului cã
„Dacã vrem sã dãm o mânã de ajutor
reducerii imigraþiei sãlbatice, unicul lu-
cru raþional e sã facem investiþii în þãri-
le de origine. E nevoie de o politicã de
investiþii ale UE în Africa ºi o politicã a
repatriaþilor gestionatã ºi plãtitã de Uni-
une”. Premierul italian nu e, desigur, nici
pe departe singurul susþinãtor al unei
astfel de soluþii, pe termen mai scurt ori
mai lung. Analiºti ºi economiºti de mar-
cã au tot repetat în ultimii ani faptul cã
Africa, incluzând ºi parte din Orientul
Mijlociu (excepþiile dinastice nu fac de-
cât sã confirme regula!), e – ºi poate
deveni – un continent competitiv în baza
imensului rezervor de energii, umane ºi
materiale, pe care investiþii masive ºi

chibzuite le-ar putea mobiliza.
De fapt, reticenþele guvernului de la

Roma faþã de acordul cu Turcia se aflã
la baza acestei noi ºi provocatoare ini-
þiative. Întrucât, cum declara acelaºi
Matteo Renzi, „E bine sã facem acordul
cu Turcia, dar sã fie limpede cã dacã se
va face va crea un precedent. Regulile
care vor fi valabile” pentru Ankara „vor
trebui sã fie valabile ºi pentru celelalte
þãri din care aºteptãm” un masiv numãr
de debarcãri.

Surprinzãtor ori nu, a sosit imediat ºi
replica, pe cât de succintã, pe atât de
durã, din partea Berlinului, respectiv un
categoric „Nein” al unui Africa Bond în
scopul soluþionãrii crizei refugiaþilor.
Contrareplica Romei nu s-a lãsat nici ea
aºteptatã: „UE trebuie sã-ºi asume sar-
cina acestui subiect, noi am propus eu-
robond-urile, bravo Junker, dacã Mer-
kel ºi germanii au soluþii diferite sã ni le
spunã, noi suntem ataºaþi unei soluþii.
Însã sã fie clar cã problema trebuie s-o
rezolve UE în integralitatea ei. Italia a
revenit de partea celui ce propune solu-
þii, nu a celui care urlã”.

Scurt ºi la obiect. Mai „nemþeºte” de-
aºa nici cã se poate.

Hidrologii au emis o avertizare
cod galben de inundaþii ce vizea-
zã ºi judeþul Dolj. Atenþionarea
este valabilã pânã astãzi la ora
12.00. S-a instituit cod galben pe
râurile din bazinele hidrografice
Jiu mijlociu ºi afluenþii sãi din ju-
deþele Gorj ºi Dolj, afluenþii Oltu-
lui din judeþele Covasna, Braºov,
Sibiu, Gorj, Vâlcea, Argeº, Dolj
ºi Olt, Vedea superioarã ºi aflu-
enþi (judeþele Olt, Argeº ºi Teleor-
man), Neajlov superior ºi mijlo-
ciu (judeþele Argeº, Dâmboviþa ºi
Giurgiu), Sabar superior (judeþul
Dâmboviþa), Ialomiþa superioarã
ºi afluenþi (judeþul Dâmboviþa),

Cod galben
de inundaþii pe Jiu

Prahova superioarã ºi afluenþi (ju-
deþul Prahova), bazinele superioa-
re ale râurilor Buzãu (judeþele Bra-
ºov, Covasna ºi Buzãu) ºi Putna
(judeþul Vrancea).

Având în vedere situaþia hidro-
meteorologicã actualã ºi progno-
za meteorologicã, se pot produce
scurgeri importante pe versanþi,
torenþi ºi pâraie, viituri rapide pe
râurile mici cu posibile efecte de
inundaþii locale pe unele sectoare
de râu ºi creºteri de debite ºi ni-
veluri pe unele râuri din bazinele
hidrografice menþionate, cu posi-
bile depãºiri ale cotelor de atenþie.

RADU ILICEANU

Negocieri cu BEI pentru contractarea
unui împrumut de 300 de milioane de euro

Ministerul Finanþelor
Publice va negocia cu
Banca Europeanã de
Investiþii acordarea unui
contract de finanþare în
valoare de 300 de milioa-
ne de euro pentru acope-
rirea parþialã a contribu-
þiei bugetului de stat
pentru investiþiile de
mediu cuprinse în axele 3,
4 ºi 5 din cadrul Progra-
mului Operaþional Infras-
tructura Mare, potrivit
unui Memorandum apro-
bat recent de Guvern.

Facilitatea oferitã de BEI va
contribui la creºterea absorbþiei

proiectele incluse de BEI în con-
tractul de finanþare  sunt prefi-
nanþate de la bugetul de stat, iar
ulterior, parte a acestei prefi-
nanþãri se recupereazã din su-
mele împrumutate, iar restul de
la CE. Ca urmare, împrumutul
nu majoreazã cheltuielile buge-
tului de stat.

O facilitate similarã, aflatã în
implementare a fost acordatã de
BEI în 2008 pentru Programele
operaþionale sectoriale de trans-
port, mediu ºi competitivitate
economicã ºi a acoperit parþial
contribuþia bugetului de stat la in-
vestiþii din aceste programe co-
finanþate din fonduri europene în
cadrul perioadei de programare
bugetarã 2007-2013.

MARGA BULUGEAN

fondurilor structurale ºi de coe-
ziune, în cadrul perioadei de pro-
gramare bugetarã 2014-2020.
Împrumutul ce va fi contractat
de la BEI va acoperi parþial con-
tribuþia  bugetului de stat pentru
finanþarea investiþiilor precizate
anterior, respectiv investiþiile pri-
vind promovarea utilizãrii eficien-
te a resurselor prin dezvoltarea
infrastructurii de apã ºi apã uza-
tã ºi de management al deºeuri-
lor, protejarea ºi conservarea bi-
odiversitãþii ºi refacerea ecosis-
temelor degradate, promovarea
adaptãrii la schimbãrile climati-
ce, prevenirea ºi gestionarea ris-
curilor de mediu etc.

Împrumutul este în concor-
danþã cu legislaþia românã în do-
meniul datoriei publice, sub-
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Comisia Europeanã trebuie sã
revizuiascã directiva PNR la doi
ani dupã transpunerea în legis-
laþiile naþionale. O atenþie deo-
sebitã trebuie acordatã respec-
tãrii standardelor de protecþie a
datelor personale, necesitãþii ºi
proporþionalitãþii colectãrii ºi
procesãrii datelor PNR pentru
fiecare dintre obiectivele stabi-
lite, duratei de retenþie a date-
lor ºi ”eficienþei distribuþiei in-
formaþiei între statele membre”.
Dupã aprobarea Parlamentului,
propunerea va trebui aprobatã
formal de Consiliu. Dupã publi-
carea în Jurnalul Oficial al UE,
statele membre vor avea la dis-
poziþie doi ani pentru a o trans-
pune în legislaþiile naþionale.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN
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Noua directivã privind datele din

registrul cu numele pasagerilor (PNR)
în UE, creat pentru prevenirea, de-
tectarea, investigarea ºi aducerea în
justiþie a infracþiunilor teroriste ºi a
celor deosebit de serioase a fost apro-

batã sãpãtmâna trecutã de Parlamen-
tul European. Aceastã directivã va
obliga companiile aeriene sã dea au-
toritãþilor naþionale datele pasageri-
lor pentru toate zborurile din state
terþe cãtre UE ºi viceversa.

Plafoanele repartizate fiecãrui fi-
nanþator în limita plafonului total alo-
cat pentru anul 2016, au fost aloca-
te astfel încât sã asigure necesarul
de garantare pe perioada unui an în-
treg, pentru a oferi siguranþã  ºi pre-
dictibilitate bãncilor în relaþia cu po-
tenþialii clienþi. Fondul nu are con-
tact direct cu beneficiarii programu-
lui Prima Casã, astfel cã responsa-
bilitatea în privinþa încadrãrii în limi-
tele alocate, monitorizãrii fluxurilor

Fondul Naþional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici ºi Mijlocii a
distribuit plafonul în valoare de circa 1.690,1 milioane lei, alocat pentru anul 2016,

cãtre cele 18 bãnci, partenere în Programul Primei Case.

interne de aprobare a solicitãrilor
clienþilor, precum ºi gestionarea rit-
mului de acordare a creditelor, apar-
þin exclusiv bãncilor. Pentru prote-
jarea intereselor potenþialilor benefi-
ciari ai programului, bãncile sunt in-
vitate sã procedeze la o informare
corectã ºi obiectivã a clienþilor în
privinþa prioritizãrii solicitãrilor în
raport cu resursele de care dispun
ºi sã se asigure cã dosarele de credit
tip Prima casã sunt aprobate în limi-

ta plafonului de care dispun.

FNGCIMM evalueazã
permanent gradul de utilizare
a plafoanelor alocate cãtre
finanþatori

Conform prevederilor legale apli-
cabile, “FNGCIMM este autorizat
sã evalueze cel puþin trimestrial
modul de utilizare de cãtre finanþa-
tori a plafoanelor alocate ºi sã efec-
tueze realocãri între finanþatori în
funcþie de gradul de utilizare a pla-
foanelor alocate.” În acest sens,
FNGCIMM evalueazã permanent
gradul de utilizare a plafoanelor alo-
cate cãtre finanþatori, estimând în
baza ritmului de acordare al fiecarei
bãnci din primul trimestru al anului
2016, data preconizatã la care finan-
þatorii vor finaliza plafoanele.

„FNGCIMM va continua sã evalu-
eze ritmul de acordare a garanþiilor,
pentru a realiza ajustãrile necesare
în vederea asigurãrii unei utililizãri
rationale, în funcþie de gradul de uti-
lizare a sumelor alocate, însã þinând
cont de limitarea datã de plafonul alo-
cat pentru acordarea de garanþii în
cadrul Programului pentru anul
2016....”, a subliniat Gheorghe
Lãpãdat, directorul FNGCIMM,
filiala Dolj.

Sumele vor fi puse la dispoziþia
finanþatorilor

În ultima perioadã, activitatea de
acordare de garanþii în cadrul Pro-
gramului Prima casã a cunoscut o
dinamicã semnificativ crescutã, unul
dintre finanþatorii participanþi în pro-
gram anunþând recent  epuizarea

fondurilor alocate din plafonul afe-
rent anului 2016, motiv pentru care
a solicitat alocarea unui plafon su-
plimentar. FNGCIMM, împreunã cu
Ministerul Finanþelor Publice vor ini-
þia in curând o realocare între pla-
foanele alocate bãncilor în cadrul
Programului pentru cã în limita re-
surselor disponibile sã poatã fi aco-
perite solicitãrile de suplimentare pe
care toþi finanþatorii participanþi în
program le vor formula în urmãto-
rul trimestru. Sumele vor fi puse la
dispoziþia finanþatorilor imediat dupã
ce propunerea de realocare a sume-
lor în favoarea finanþatorilor va fi avi-
zatã de MFP, pe mãsurã ce aceºtia
vor epuiza resursele alocate ºi vor
trebui sã acopere necesarul de ga-
rantare în cadrul programului pen-
tru urmãtorul trimestru al anului 2016.

”Am adoptat un nou instrument
important pentru combaterea
terorismului ºi traficanþilor. Prin
colectarea, distribuirea ºi anali-
zarea informaþiilor PNR, agen-
þiile noastre de intelligence pot
observa modele de comporta-
ment suspicios care trebuie ur-
mãrite. PNR nu este un glonte

de argint, dar statele care au un
sistem naþional PNR au dovedit
în numeroase rânduri cã este
foarte eficient. Au existat îngri-
jorãri de înþeles în privinþa co-
lectãrii ºi pãstrãrii datelor per-
sonale, dar cred cã directiva sta-
bileºte mãsuri de protecþie a da-
telor ºi dovedeºte cã legea este
pe mãsura riscului cu care ne
confruntãm”, a spus raportorul Ti-
mothy Kirkhope (ECR, UK).

Textul a fost aprobat
cu 461 de voturi

pentru ºi 9 abþineri
Statele membre vor crea ”uni-

tãþi pentru informaþiile despre
pasageri” (PIUs) pentru a admi-
nistra datele colectate de com-
paniile aeriene. Aceste informa-
þii vor putea fi pãstrate cinci ani,
dar dupã ºase luni, datele vor fi
”mascate”, adicã vor fi elimina-
te detaliile care ar putea duce la
identificarea persoanelor (cum ar
fi nume, adresã, date de con-
tact). Europarlamentarul Mari-

an Jean Marinescu, membru în
Comisia de Transporturi în ca-
drul Parlamentului European a
declarat cã PIUs vor fi respon-
sabile de colectarea, pãstrarea ºi
procesarea datelor PNR, de
transferul lor cãtre autoritãþile
competente ºi de schimbul lor
cu PIUs din alte state membre
ºi cu Europol. Directiva menþi-
oneazã cã astfel de transfere tre-
buie fãcute doar ”de la caz la
caz” ºi exclusiv pentru scopul
de a ”preveni, detecta, investiga
sau aduce în justiþie infracþiuni

teroriste sau alte infracþiuni se-
rioase”. Directiva trebuie sã se
aplice ”zborurilor din afara UE”,
dar statele membre ar putea sã
o extindã ºi cãtre ”zborurile din
UE” (adicã dintr-un stat mem-
bru cãtre alt stat sau alte state
membre), cu condiþia sã notifi-
ce Comisia Europeanã. Statele
UE pot alege sã colecteze ºi sã
proceseze datele PNR de la
agenþii ºi operatori de turism
(operatori economici), pentru
cã ei administreazã ºi rezervã-
rile de zboruri.

Plafon de 1690 milioane de lei,
distribuit cãtre 18 bãnci
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Elemente de siguranþã pentru protecþia datelor:
• PIUs naþionale vor fi obligate sã numeascã un ofiþer pentru protecþia

datelor responsabil de monitorizarea procesãrii datelor PNR ºi de implementa-
rea mãsurilor asiguratorii.

• Accesul la setul complet de date PNR, care permite utilizatorilor sã identi-
fice imediat persoana respectivã, trebuie conferit doar în condiþii foarte stricte
ºi limitate, dupã perioada iniþialã de stocare.

• Toate procesãrile datelor PNR trebuie sã fie înregistrate ºi documentate.
• Interzicerea explicitã a procesãrii datelor personale care aratã rasa sau

originea etnicã a unei persoane, opiniile politice, religia sau credinþele filoso-
fice, apartenenþa la sindicate, sãnãtatea, viaþa sau orientarea sexualã.
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Tot fiind vorba de ºedinþa þinu-
tã cu directorii instituþiilor de în-
vãþãmânt preuniversitar din Dolj,
în Aula Inspectoratului ªcolar Ju-
deþean Dolj  a avut loc ºi premie-
rea celor care au obþinut premii la

faza judeþeanã a diferitelor Olim-
piade naþionale. „Suntem cât se
poate de onoraþi sã premiem aceºti
copii, un ajutor venind ºi din par-
tea unei Organizaþii negurvenamen-
tale, care, de fapt, a fost principal
colaborator. Noi ne dorim sã avem
cît mai  mulþi premiaþi . Sigur, as-
tãzi, nu pot fi cu toþii prezenþi, unii
dintre câºtigãtori fiind ºi la alte
concursuri naþionale. De aseme-
nea, în holul ISJ Dolj, puteþi vedea
ºi fotografiile obþinute de elevi, în
cadrul unui concurs destinat lor.
Cred cã toþi care au participat la
concursuri sunt câºtigãtori ”, a
precizat prof. Lavinia Elena Cra-
ioveanu,  inspector general al In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

Totul pentru copii
Pentru posteritate, s-au fãcut

publice fotografiile realizate de cã-

Ieri, într-un cadru oficial, la Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a avut loc festivita-
tea de decernare a premiilor obþinute, la fazele judeþene ale Olimpiadelor naþionale,
pe mai multe discipline, în speþã fiind cele de matematicã, informaticã ºi economie.

tre elevi, disponibile tuturor, iar
Marele premiu a fost obþinut de
cãtre o elevã de la Colegiul Naþio-
nal „Carol I” Craiova – Ruxandra
Patricia. Dar, nu acesta a fost punc-
tul culminant al întâlnirii de ieri, de

la ISJ Dolj, ci unul de premiere: cei
care au ocupat locuri premiabile ºi
premiante, la fazele judeþene ale
Olimpiadelor la matematicã, infor-
maticã ºi economie. Rãzvan Drã-
ghici (prof. îndrumãtor Mihai
Dicu), Pavel Beþiu (îndrumãtor
prof. Ion Pãtraºcu), Cristian Pã-
traºcu, Andrei Spãtaru,  Andrei
Turcu ( cu toþii având ca mentor
pe prof. Lucian Tuþescu ) , Mir-
cea Radu (prof. Marius Nicoli),
Lemeni Codruþ (prof. Marinela
Dochia), Bogdan Iordache (Ma-
rius Nicoli) ºi Dragoº Tãrãban
(Marius Nicoli), cu toþii de la
„Fraþii Buzeºti” ºi Andreea De-
selnicu ( Olimpiada de ªtiinþe
Socio-Umane – Economie, Cole-
giul Naþional „Carol I”, prof. în-
drumãtor Maria Michiduþã  )
sunt cei care au cules laurii bine-
meritaþi.

O tabãrã pentru toþi
Dintre cei premiaþi, câþiva nu

au putut fi prezenþi, dar cei care
au fost la festivitate ne-au spus
câteva cuvinte: „Cred cã este un
cãºtig pentru mine ºi sunt foarte

fericit, cu atât mai
mult cu cât am aflat
vestea cã sunt selec-
þionat în Lotul naþi-
onal al României” -
Bogdan Iordache,
cel care a obþinut
medalia de aur la
faza naþionalã a
Olimpiadei de infor-
maticã. „Sunt fericit
cã am obþinut „ar-
gintul” la Informati-
cã ºi mã voi pregãti
în continuare” -
Mircea Radu.  Zile-
le trecute, cei mai
merituoºi au fost
într-o tabãrã, în An-
glia, la Oxford-
Cambridge, organi-
zatã de asociaþia
care sprijinã elevii
deºtepþi. „Îi ajutãm

pe toþi copiii cu disponi-
bilitãþi ºi tuturor le acor-
dãm ajutorul ºi sunt con-
vinsã cã aceºti copii au
avut de învãþat” – Lilia
Dumitru, preºedinte al
organizaþiei care a asigu-
rat sejurul copiilor ºi ca-
drelor didactice însoþitoa-
re în Anglia.

Premii de peste tot
Dar, pe lîngã festivita-

tea amintitã, s-au fãcut ºi
alte anunþuri, foarte im-
portante. „Suntem ono-
raþi sã amintim ºi alte dis-
tincþii importante, obþinu-
te de elevii craioveni.
Conform centralizãrii da-
telor,  Victor Florin Pe-
triºor (cls. a VII-a, Co-

legiul Naþional „Fraþii Bu-
zeºti”, elev al Centrului de Ex-
celenþã Dolj) ºi Teodora ªer-
bana (cls.a XI-a, la „Buzeºti”)
au obþinut premiul I la Olim-
piada naþionalã de Biologie. La
acelaºi concurs, Anda Ionicã
(cls.a VII-a, de la „Fraþii Bu-
zeºti”) , Eliza Bãnicã ( Liceul
Teoretic„Mihai Viteazul” Bãi-
leºti), Andreea Teodora Cãlin
ºi Adriana Jidovin (ambele de
la „Buzeºti” ), cu toþii în clasa
a IX-a, au obþinut medalia de
argint. Nu putem trece peste
premiile obþinute la Limba ºi

literatura romãnã – gimnaziu,
tot faza naþionalã: Premiul I
– Dincã Maria (ªcoala Gimna-
zialã „Mircea Eliade” Craiova,
prof. Constantin Matei); men-
þiune – Andrei Cristescu
(„Eliade”, prof. Liliana Bãca-
nu, cls. a VII-a), Premiul spe-
cial – cls. a V-a, Maria Daria
Barbu, Colegiul Naþional „Fra-
þii Buzeºti”, îndrumãtor prof.
Argentina Popa. Aºa cum spu-
neam, toþi aceºti copii sunt în-
vingãtori”, a precizat Lavinia
Elena Craioveanu.

CRISTI PÃTRU
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ªcoala Gimnazialã nr. 3  din municipiul Bãileºti gãzduieºte
astãzi, începând cu ora 13.00, a V-a ediþie a Simpozionului
judeþean pe tema „ªcoala pentru toþi ºi pentru fiecare”. «Eve-
nimentul se va desfãºura în cadrul sãptãmânii „ªcoala Altfel”,
în care sunt organizate activitãþi extracurriculare, extraºcola-
re în toate ºcolile din România, iar noi ne-am gândit sã venim
cu o activitate în plus, adresatã cadrelor didactice din munici-
piul nostru, dar ºi din judeþul Dolj. Sperãm ca anul viitor sim-
pozionul sã fie transformat într-unul naþional, pentru cã am
avut mereu participanþi, iar oamenii au fost foarte interesaþi.
Obiectivul general al activitãþii este de a populariza modelele
de bunã practicã în organizarea ºi desfãºurarea activitãþilor
extracuriculare, de a populariza rezultatele obþinute prin acti-
vitãþi extracurriculare de cadrele didactice, valorificarea po-
tenþialului creativ al elevilor ºi al cadrelor didactice ºi, nu în
ultimul rând, realizarea unui schimb de opinii, experienþe ale
cadrelor didactice din diferite zone pe marginea temei», a de-
clarat directorul educativ al ªcolii Gimnaziale nr. 3 Bãileºti,
Nicoleta Dunovãþu. La simpozion vor participa ºi reprezen-
tanþi ai Centrului social multifuncþional pentru copii „Best Li-
fe” al Arhiepiscopiei Craiovei.

Proiectul privind promovarea patrimoniului
cultural al minoritãþilor din Oltenia, la final
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Universitatea din Craiova, prin Facultatea de Litere, în
parteneriat cu Institutul de Etnografie ºi Folclor „Constan-
tin Brãiloiu” al Academiei
Române  ºi Institutul Nor-
vegian de Teologie din
Oslo (Norvegia) au imple-
mentat în perioada 2014-
2015 proiectul „Revitali-
zarea ºi promovarea patri-
moniului cultural al mi-
noritãþilor din Oltenia în
contextul diversitãþii cul-
turale”, finanþat în cadrul
Programului PA17/RO13
„Promovarea diversitãþii în
culturã ºi artã în cadrul pa-
trimoniului cultural euro-
pean”, Grant SEE. Tema
centralã a evenimentelor
derulate în comunitate în
cadrul acestuia a evidenþiat

diversitatea culturalã ºi beneficiile convieþuirii etniilor în
spiritul unei bune înþelegeri.

Conferinþa de închidere
a proiectului este organiza-
tã astãzi, ora 17.00, la Casa
Universitarilor. Cu acest
prilej au loc lansarea studiul
în limbile românã ºi engle-
zã elaborat de echipa de
specialiºti ai proiectului
„Minoritãþile din Oltenia.
Studii culturale” / „Mino-
rities in Oltenia. Cultural
studies” (Editura „Bibliot-
heca Târgoviºte”, 2015) ºi
vernisarea Colecþiei mino-
ritãþilor din Oltenia, care
urmeazã sã fie gãzduitã
minimum cinci ani de Uni-
versitatea din Craiova.

MAGDA BRATU
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Mircea Roman s-a nãscut la 24 iunie 1958,
la Bãiuþ, în judeþul Maramureº, ºi a studiat
sculptura la Institutul de Arte Plastice „Ion
Andreescu” din Cluj-Napoca (1980-1984).
Dupã facultate, singurul loc de muncã pe care
l-a primit a fost la întreprinderea Marmura
Bucureºti, ca cioplitor la normã. Apoi a ajuns
sã lucreze cu Anca Petrescu, la machetele
pentru Casa Poporului, cu un salariu mic, de
stagiar. Dupã prima expoziþie ºi-a dat demi-
sia, cãci se considera artist. Avea doar 32 de
ani când le-a trimis japonezilor „Suflet cu
bube” mai mult sã se testeze, iar dintre mii de
artiºti plastici din întreaga lume a fost ales ca
marele câºtigãtor la Trienala de la Osaka.

În 2007 a revenit în þarã, dupã 14 ani
în care a locuit ºi a creat la Londra

A ajuns în Marea Britanie câºtigând valo-
roasa bursã de la Delfina Studio, aºa cã,
începând cu anul 1992, a locuit ºi creat la
Londra. A interacþionat frecvent cu publicul
englez, probabil fiind cunoscut cel mai bine
pentru lucrarea „Omul-Barcã” – o figurã
monumentalã ce pare a se lupta pentru a se

Universitatea din Craiova acordã astãzi titlul de Doc-
tor Honoris Causa criticului de teatru George Banu
pentru extraordinara carierã pedagogicã ºi pentru per-
manenta cercetare a fenomenului teatral românesc ºi
internaþional. Evenimentul are loc la ora 13.00, în  Sala
Albastrã, ºi face parte din programul celei de-a X-a
ediþii a Festivalului Internaþional „Shakespeare”.

George Banu este profesor univ. dr. la Universita-
tea Sorbona (Paris, Franþa) ºi la Universitatea Lou-
vain la Neuve (Belgia). Ales pentru trei mandate suc-
cesive preºedinte al Asociaþiei Internaþionale a Critici-
lor de Teatru, în prezent preºedinte de onoare, direc-
tor al celebrei Academii Experimentale de Teatru de la
Paris, deþinãtor a trei doctorate în artã ºi teatru, George
Banu este o personalitate care a dat prestigiu criticu-
lui de teatru în lumea artelor, având merite excepþio-
nale în cercetarea ºi pedagogia teatralã.

Marele critic ºi eseist a semnat cãrþi ºi filme remar-
cabile, consacrate marilor figuri ale spectacolului con-

Criticul George Banu, Doctor Honoris Causa
al Universitãþii din Craiova

temporan ºi aspectelor esenþiale ale artei teatrului. Este
membru al Academiei Române din 2013 ºi Doctor Ho-
noris Causa al mai multor universitãþi. De asemenea,
este de trei ori laureat al criticii franceze pentru cea mai
bunã carte de teatru ºi a fost distins cu Premiul UNESCO
pentru cel mai bun film documentar despre teatru.

Personalitate marcantã a artei plastice româ-
neºti ºi europene, singurul sculptor român care a
câºtigat Premiul pentru Sculpturã al Trienalei de la
Osaka (Japonia), cea mai înaltã competiþie de gen
din întreaga lume, la ediþia din 1992, Mircea Ro-
man a deschis sãptãmâna trecutã o expoziþie de
sculpturã ºi graficã la Muzeul de Artã Craiova. Una
eveniment, am spune, având în vedere nu numai
cã acesta deþine cel mai mare premiu la care poate
visa un artist plastic – „Oscarul” mondial în

sculpturã –, ci ºi faptul cã pe harta mondialã a ex-
poziþiilor sale se aflã Marea Britanie, Japonia, Bel-
gia, Italia º.a. „Este un privilegiu pentru Marea Bri-
tanie ca un artist de talia lui Mircea Roman sã trãias-
cã ºi sã lucreze la Londra”, scria cunoscutul critic
John McEwen de la „The Sunday Telegraph”, dupã
14 ani petrecuþi aici de Mircea Roman, pânã în 2007.
Personajele sale dramatice, de o ciudatã frumuse-
þe, pot fi admirate în expoziþia de la Craiova, intitu-
latã „Trama rama Drama”, pânã pe data de 26 mai.

Festivalul Internaþional „Shakespeare”Festivalul Internaþional „Shakespeare”Festivalul Internaþional „Shakespeare”Festivalul Internaþional „Shakespeare”Festivalul Internaþional „Shakespeare”
Craiova, 14-23 aprilie 2016Craiova, 14-23 aprilie 2016Craiova, 14-23 aprilie 2016Craiova, 14-23 aprilie 2016Craiova, 14-23 aprilie 2016
Programul zilei de astãzi

Ora 9.00, Teatrul Naþional „Marin Sorescu” (bibliotecã): Atelier
de teatrologie realizat în colaborare cu Asociaþia Internaþionalã a Critici-
lor de Teatru ºi Departamentul de Teatrologie, Management Cultural ºi
Jurnalism Teatral din cadrul Universitãþii Naþionale de Artã Teatralã ºi
Cinematograficã Bucureºti.

Ora 11.00, Teatrul Naþional „Marin Sorescu” (bibliotecã): Reu-
niunea Comitetului Executiv al Asociaþiei Internaþionale a Criticilor de
Teatru (A.I.C.T.).

Ora 11.00, Aula „Buia” a Universitãþii din Craiova: „Romeo ºi
Julieta”, spectacol prezentat de studenþii Universitãþii „Lucian Blaga”
din Sibiu (regia: Bogdan Sãrãtean).

Ora 13.00, Universitatea din Craiova (Sala Albastrã): Decerna-
rea Titlului de Doctor Honoris Causa al Universitãþii din Craiova profe-
sorului George Banu.

Ora 17.00, Teatrul Naþional „Marin Sorescu” (Sala „Ion D. Sîr-
bu”): spectacolul „Hamlet, cine-i acolo?”, prezentat de Teatrul Flute
din Stratford-upon-Avon, Marea Britanie (regia: Kelly Hunter).

Ora 19.00, Casa de Culturã a Studenþilor: „Hamlet”, spectacol
prezentat de Shakespeare at the Tobacco Factory din Bristol, Marea
Britanie (regia: Andrew Hilton).

Ora 22.00, Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri”: „Furtuna”,
spectacol prezentat de Teatrul pentru copii ºi tineret „Gong” din Sibiu
(regia: Alina Hiristea).

elibera, lucrare fixatã timp de doi
ani pe un ponton pe Tamisa,
astfel încât s-a înecat ºi ºi-a re-
venit în fiecare zi odatã cu flu-
xul ºi refluxul. A fost unul din-
tre artiºtii foarte apreciaþi din
Marea Britanie, reuºind, ca ºi
prietenul sãu mai vârstnic Paul
Neagu, sã-ºi atragã entuziasmul
criticii ºi publicului.

Mircea Roman visa însã ca
Londra sã i se deschidã ºi lui la
fel cum o fãcea pentru orice
artist din Occident. Uneori însã
galeriºtii îi spuneau cã, oricât ar
fi de bun, niciodatã nu va reuºi
sã vândã ca un occidental, doar
fiindcã el avusese ghinionul sã
se nascã estic. Despre experi-
enþa londonezã artistul a poves-
tit în câteva interviuri, fragmente
din unul, acordat în 2008, la
scurt timp dupã revenirea sa în

þarã, fiind reproduse în catalogul care înso-
þeºte expoziþia „Trama rama Drama” de la
Muzeul de Artã Craiova. „În Anglia, nu con-
teazã premii din afarã. Pentru ei conteazã
doar ce se întâmplã la ei. Dacã ai luat Ma-
rele Premiu la Trienala de la Osaka, du-te
în Japonia!, aºa mi s-a spus. (…) Numai
produsul lor are mare valoare. Dacã termini
o ºcoalã la ei, poþi intra în circuit. Asta e ºi o
modã a ultimilor ani. (…)”. Dezamãgit, în
2007 s-a întors acasã, mutându-ºi atelierul
la Bucureºti, unde creeazã ºi astãzi.

O galerie de personaje în diverse
ipostaze ale condiþiei umane

Lucrãrile lui Mircea Roman sunt prezen-
te în colecþii muzeale ºi private din toatã lu-
mea, iar în ultimii ani cota i s-a consolidat în
urma unor tranzacþii-record în cadrul licita-
þiilor din Romania, care  l-au situat, în 2007,
într-un insolit Top 10 de vânzãri ca singurul
artist contemporan alãturi de Grigorescu,
Tonitza, Aman, ºi Petraºcu. ªi Craiova are
acum prilejul sã cunoascã operele artistului,
prin expoziþia „Trama rama Drama”, des-

chisã la Muzeul de Artã. „Ne bucu-
rãm foarte mult cã am reuºit sã or-
ganizãm aceastã expoziþie. Este un
proiect pe care ni l-am dorit foarte
mult ºi considerãm cã acesta este
începutul unui lung ºir de expoziþii
reprezentative de artã contempora-
nã care sã aducã aici artiºti de cea
mai bunã calitate. Este pentru noi
ºansa de a vã arãta cã în Craiova se
pot aduce artiºti de talie internaþio-
nalã”, a afirmat, la vernisajul din 15
aprilie, Mihaela Velea, ºef Serviciu
Artã în cadrul muzeului craiovean.

În trei dintre sãlile expoziþionale
de la parter, Mircea Roman prezintã
19 lucrãri din diferite perioade ale
creaþiei, majoritatea sculpturi picta-
te, pentru care foloseºte diferite ti-
puri de lemn. Subiectul preferat al
artistului rãmân omul ºi, de multe ori,
propria imagine interioarã, cu între-
bãrile ºi neliniºtile sale. O întreagã
galerie de personaje – „Zid, Fereas-
trã, Om”, „Nevinovatul”, „Pieta”,
„Om în Alb” º.a. – în diverse ipos-
taze ale condiþiei umane.

„El nu îºi mutileazã personajele,
el doar le descrie parþial”

„La Mircea Roman trupurile sunt
eviscerate de substanþã, chipurile
sunt golite de expresie, ochii au azi-
mutul extirpat. Surprinse crispat într-o
posturã frântã, într-o perpetuã stare de stu-
poare, ele dau mãsura abandonului în faþa
unei entitãþi imposibil de abordat, ermeticã
fãrã recurs. Capetele personajelor, fie cã sunt
sau nu posesoare de trup, afiºeazã un facies
rãtãcit, dezabuzat în expresie ºi resemnat în
imobilism. Artistul apeleazã la simboluri trun-
chiate, ambiguu citate, totul într-un joc al
indeciziei premeditate. El nu îºi mutileazã per-
sonajele, el doar le descrie parþial, lãsând pri-
vitorului dreptul
de a insinua vi-
zual ºi sufleteºte
pentru a le com-

pleta”, remarca Emilian ªtefârþã, managerul
Muzeului de Artã.

 „Este un creator atipic în sensul în care
lucreazã, gândeºte ºi creeazã nu împotriva
unui curent, ci împotriva unei norme ºi dupã
propria sa normã. Tocmai autenticitatea sa
cred cã îl face atât de special”, a apreciat
criticul de artã Cãtãlin Davidescu, invitând
publicul sã „guste” acest inedit discurs pro-
pus de Mircea roman în expoziþia „Trama
rama Drama”.
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Libertatea presei s-a deteriorat în
toate regiunile lumii în 2015, potrivit
clasamentului anual publicat, ieri, de
organizaþia Reporteri fãrã frontiere.
Pentru al ºaselea an consecutiv, Fin-
landa se aflã pe primul loc din punct
de vedere al libertãþii mass-media,
urmatã de Olanda ºi Norvegia. La
polul opus, pe ultimele locuri se cla-
seazã Turkmenistan, Coreea de Nord
ºi Eritreea. Clasamentul cuprinde 180
de þãri ºi þine cont de o serie de crite-
rii precum independenþa mass-media,
cadrul legal, infrastructura, pluralis-
mul sau abuzurile. România se aflã
pe locul 49. Potrivit Reporteri fãrã
frontiere, cele douã continente ame-
ricane au fost întrecute, anul trecut
pentru prima datã de Africa, în special din cau-
za asasinãrii jurnaliºtilor din America Centralã.
În America Latinã, “violenþa instituþionalã” (în
Venezuela - locul 139 - ºi Ecuador - locul 109),
cea organizatã (în Honduras - locul 137), im-
punitatea (în Columbia - locul 134), corupþia
(în Brazilia - locul 104), concentrarea mass-
media (în Argentina - locul 54) reprezintã prin-
cipalele obstacole pentru libertatea presei”, pre-
cizeazã RSF. În America de Nord, Statele Unite
(locul 41) suferã de pe urma cyber-suprave-

Instanþã

norvegianã:

Drepturile

extremistului

Anders Breivik

au fost încãlcate

în închisoare
Militantul norvegian de

extremã-dreapta Anders
Behring Breivik, condamnat
pentru uciderea a 77 de
persoane în 2011, a câºtigat un
proces cu statul norvegian,
judecãtorii stabilind cã i s-au
încãlcat drepturile în detenþie.
Anders Behring Breivik a dat
în judecatã Autoritatea peni-
tenciarã din Norvegia, acuzând
cã îi sunt încãlcate drepturile
în închisoare. “Unele dintre
situaþiile în care s-a aflat
deþinutul pot fi considerate
tratamente inumane sau
degradante”, a stabilit judecã-
torul Helen Andenaes Sekulic.
“Aceste drepturi reprezintã
valori fundamentale într-o
societate democraticã, aplicân-
du-se inclusiv teroriºtilor ºi
criminalilor”, a motivat
judecãtorul. Anders Behring
Breivik a omorât 77 de persoa-
ne ºi a rãnit alte 319, pe 22
iulie 2011, în douã atacuri
comise în regiunea Oslo.

Arabia Sauditã

angajeazã bancheri

de top, pentru

fondul de 2.000

de miliarde

de dolari
Fondul Public de Investiþii

al Arabiei Saudite cautã
bancheri seniori de top, pentru
a ajuta regatul sã conducã
cãtre ceea ce ar putea fi cel
mai mare fond suveran din
lume. Fondul, care deþine
active de 100 de miliarde de
dolari în companiile locale, va
lucra cu firma americanã
Korn Ferry International
pentru a angaja executivi în
cadrul companiei, inclusiv pe
partea de risk management,
private equity, real estate.
Arabia Sauditã cautã cei mai
experimentaþi candidaþi
internaþionali. Arabia Sauditã
se pregãteºte pentru sfârºitul
epocii petrolului prin extinde-
rea PIF (Fondul Public de
Investiþii), care ar urma, într-
un final, sã controleze 2.000
de miliarde de dolari, potrivit
declaraþiilor de luna aceasta
ale prinþului saudit Moham-
med bin Salman. Arabia
Sauditã va vinde acþiuni de la
Aramco, pe care le va transfe-
ra fondului care ar urma sã
facã investiþii în modalitãþi de
finanþare a guvernului,
diferite de petrol. Donald Trump ºi Hillary Clinton au obþinut

victorii importante în alegerile din New York,
consolidându-ºi poziþiile din fruntea clasamen-

Guvernul francez propune pre-
lungirea cu douã luni a stãrii de
ugenþã decretatã în urma atentate-
lor teroriste din Paris soldate cu 130
de morþi, a anunþat, ieri, premierul
francez, Manuel Valls. Ministrul
francez de Interne, Bernard Caze-
neuve, a prezentat ieri dimineaþã
consiliului de miniºtri propunerea
de a prelungi starea de urgenþã la
nivel naþional, a declarat Valls pen-
tru postul de radio France Info,
confirmând o informaþie anunþatã
anterior de acelaºi post de radio-
.Propunerea vine pe fondul desfã-
ºurãrii campionatului de fotbal
Euro 2016, care debuteazã pe 10
iunie, fiind organizat de Franþa.
“Starea de urgenþã nu poate fi per-

Libertatea presei în lumeLibertatea presei în lumeLibertatea presei în lumeLibertatea presei în lumeLibertatea presei în lume
s-a degradat în 2015s-a degradat în 2015s-a degradat în 2015s-a degradat în 2015s-a degradat în 2015

gherii, iar libertatea presei în Canada, care pier-
de 10 locuri (ajungând pe locul al 18-lea), s-a
degradat la rândul ei, “la sfârºitul mandatului
prim-ministrului Stephen Harper”, afirmã RSF.
Zona Africa de Nord/Orientul Mijlociu rãmâne
regiunea din lume în care jurnaliºtii sunt ”cel
mai supuºi unor constrângeri de toate felurile”.
În anumite þãri din crizã, precum Irak (locul
158), Libia (locul 164) ºi Yemen (locul 170),
”practicarea meseriei de jurnalist reprezintã un
act de bravurã”, a subliniat aceeaºi organizaþie.

În partea inferioarã a clasamentului,
la fel ca anul trecut, Siria stagneazã
pe locul 177 din 180 - în spatele
Chinei (locul 176) -, dar devansând
Turkmenistan (locul 178), Coreea
de Nord (locul 179) ºi Eritreea (lo-
cul 180). Deºi Europa se menþine în
zona în care presa este ”mai liberã”,
RSF constatã o uºoarã slãbire a mo-
delului european: ”deturnarea con-
traspionajuului ºi a luptei contra te-
rorismului, adoptarea unor legi ce
permit o supraveghere la scarã lar-
gã, creºterea conflictelor de intere-
se, influenþa tot mai mare a autoritã-
þilor asupra mass-mediei publice ºi,
uneori, private, ne fac sã credem cã
Europa nu se ilustreazã într-o tra-

iectorie pozitivã”. În Franþa (locul 45, în scã-
dere 7 poziþii faþã de anul trecut), RSF deplân-
ge ”existenþa unui grup restrâns de oameni de
afaceri care au interese ce depãºesc sfera mass-
media ºi care au reuºit sã intre în posesia majo-
ritãþii presei private cu vocaþie naþionalã”. În
Asia, Japonia a pierdut 11 poziþii ºi ocupã locul
al 72-lea, din cauza faptului cã numeroase com-
panii de presã, inclusiv unele din domeniul pu-
blic, ”cedeazã în faþa autocenzurii manifestate
faþã de premierul þãrii”.

Guvernul francez propune prelungirea stãrii
de urgenþã cu douã luni în cazul atentatelor din Paris

manentã, dar cu ocazia unor eve-
nimente atât de mari ... am decis
sã o prelungim”, a declarat Valls.
Circa 2,5 milioane de persoane sunt
aºteptate pe zece stadioane pentru
desfãºurarea a 51 de meciuri, la
care participã 24 de echipe în ca-
drul campionatului. Starea de ur-
genþã naþionalã a fost decretatã pe
14 noiembrie 2015 dupã atacurile
teroriste din Paris produse cu o
noapte în urmã, în care au murit
130 de persoane, Stade de France
fiind unul dintre locurile vizate de
teroriºti atunci. Ulterior, Parlamen-
tul francez a aprobat prelungirea
cu trei luni a stãrii de urgenþã pânã
la finalul lunii februarie, apoi pânã
pe 26 mai.

Trump ºi Clinton înregistreazã victorii în alegerile
primare din statul american New York

tului în tabãra republi-
canã,respectiv cea de-
mocratã, fiind tot mai
aproape de a obþine no-
minalizarea din partea
partidelor pentru alege-
rile prezidenþiale ameri-
cane. În urma victoriei
înregistrate de Clinton
în New York, contra-
candidatului Bernie San-
ders, din tabãra demo-
cratã, îi va fi practic
imposibil sã se plaseze
în fruntea clasamentu-
lui, scrie Reuters.

Trump a obþinut 60% din voturi, învingându-l
pe John Kasich, guvernatorul din Ohio, ºi pe
Ted Cruz, senator în Texas, care au obþinut

25%, respectiv 15% din voturi, dupã numãra-
rea a 95% dintre acestea. Trump a declarat cã,
în urma victoriei din New York, Cruz nu mai
are nicio ºansã de a strânge voturile necesare
pentru a obþine nominalizarea din partea Parti-
dului Republican la convenþia din iulie, ca sã
devinã candidatul republican la prezidenþialele
de pe 8 noiembrie. Miliardarul, criticat pentru
atitudinea sa antiimigraþie, a intrat în alegerile
din New York cu voturile a 756 de delegaþi,
faþã de Cruz ºi Kasich, care au adunat 559, res-
pectiv 114 voturi, apropiindu-se tot mai mult
de cele 1.237 de voturi din partea delegaþilor
necesare pentru a fi candidatul nominalizat al
republicanilor, potrivit Associated Press. Trump
ºi Clinton se pregãtesc pentru o nouã rundã de
alegeri marþea viitoare, când se aºteaptã sã în-
registreze victorii în alte cinci state din nord-
estul Statelor Unite.
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Inju, bestia din umbrã

Se difuzeazã la TVR 1,
ora 23:30

Alex Fayard, un autor de
romane poliþiste foarte aprecia-
te de public, este invitat în
Japonia pentru lansarea ulti-
mului sãu roman. Aici el o
întâlneºte pe Tamao, o gheiºã,
care-i destãinuie temerile ei în
legaturã cu un fost iubit, un
romancier faimos pentru roma-
nele sale extrem de violente.
Acesta a ameninþat, se pare, cã
o va ucide...

Poltergeist

Se difuzeazã la HBO ºi HBO HD,
ora 23:05

Remake al filmului cu acelaºi
nume din 1982, filmul Polter-
geist îl are ca protagonist pe
Eric Bowen, un tatã care dupã
ce îºi pierde locul de muncã se
mutã împreunã cu familia într-
un oraº nou ºi încearcã sã
croiascã pentru aceasta un nou
început. Totul decurge normal,
pânã când fiica sa, Madison,
este rãpitã, lucru ce îl face pe
Eric sã înþeleagã cât de impor-
tantã este pentru el familia...

Misiunea lui Jesse Stone

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  20:30

Jesse Stone ºi cãpitanul
Healy sunt împuºcaþi în
timpul unei operaþiuni neau-
torizate în Boston. Între
timp, o scrisoare încriptatã
o conduce pe mama unui
copil rãpit la Stone. Deºi fiul
ei a fost declarat mort, feme-
ia sperã cã poliþistul va
redeschide cazul...
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07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Starea naþiei
10:00 Tot ce conteazã
11:00 Armãsarul sãlbatic
1998, Australia, Animaþie,

Aventuri
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Interes general
18:00 Lozul cel mare
18:30 Dincolo de hartã
19:00 Mediatorii
19:45 Sport
19:57 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:10 Între bine ºi rãu
22:25 Starea zilei
22:30 Starea naþiei
23:30 Inju, bestia din umbrã
2008, Franþa, Mister, Thriller
01:15 Tot ce conteazã
02:05 Telejurnal
02:55 Interes general
03:45 Mediatorii
04:25 Între bine ºi rãu
05:35 Ora regelui

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 5 minute de ºtiinþã
08:20 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 Interzis, arestat, cenzurat
09:30 Pasiuni ºi cariere
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Actual pe 2
14:10 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 Interzis, arestat, cenzurat
17:00 Documentar 360°-GEO
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 Poveste dupã poveste
21:00 Arte , carte ºi capricii
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
23:20 5 minute de ºtiinþã
23:30 Interviurile Festivalului

Internaþional George Enescu
00:30 Pasiuni ºi cariere
01:00 Europa 360°
01:30 Arte , carte ºi capricii
02:30 Pescar hoinar
03:00 La fix
04:00 Ferma
05:00 Ieri-Azi-Mâine

TVR 2

08:30 Drumul spre regãsire
10:25 Un etaj mai jos
12:00 Confirmare
13:55 Charlie Hebdo: 3 zile de

teroare
15:00 Dansuri de stradã: show-

ul vedetelor
16:45 Uriaºul meu
18:30 În mijlocul furtunii
20:00 Cinema, mon amour
21:15 Cel mai mare ipohondru
23:05 Poltergeist
00:40 Greu de ucis 4
02:45 Un Halloween mortal
04:15 Avionul cu ºerpi
06:00 Whiplash

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Atletico Textila
2016, România, Comedie
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 CSI: Miami
2002, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 Culisele puterii
2013, SUA, Dramã
01:00 Atletico Textila (R)
2016, România, Comedie
02:00 I Like IT (R)
02:30 Vorbeºte lumea (R)
04:00 La Mãruþã (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
08:30 Teleshopping
08:45 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
18:00 Lupta rozelor
20:00 In umbra trecutului
22:00 Avenida Brasil
23:00 Regina
00:30 Santa Diabla
01:15 Lupta rozelor (R)
03:00 Avenida Brasil (R)
04:00 Regina (R)
05:30 Ce se întâmplã, doctore?
06:00 Vorbeºte lumea

07:00 Viaþa începe la 17 ani (R)
08:30 La Mãruþã (R)
10:15 La bloc (R)
12:30 Aterizare forþatã
14:00 Renunþã, Dorothy!
15:45 La bloc
18:00 Picnic
20:30 Misiunea lui Jesse Stone
22:15 Tentaþia seducþiei
00:15 Misiunea lui Jesse Stone

(R)
02:00 Cine A.M.
06:45 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Next Star
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Texas dincolo de râu
1966, SUA, Comedie, Western
02:30 Observator special (R)
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Teo Show (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 All Inclusive (R)
07:45 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
08:20 Focus din inima României

(R)
08:45 ªcoala.tv
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Cireaºa de pe tort
12:30 Focus Magazin (R)
13:20 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Camera de râs
15:30 Mondenii
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 B.D. la munte ºi la mare
1971, Romania, Comedie
22:30 La TV
2015, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 60 de minute (R)
02:30 Îmblânzirea scorpiei (R)
03:30 ªcoala.tv (R)
04:00 Cireaºa de pe tort (R)
05:00 Adevãrul Live
05:30 La TV (R)
2015, Comedie
06:15 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Fotbal Cupa Turciei

semifinala: Rizespor - Galatasaray
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Fotbal Cupa României

Timiºoreana semifinale retur:
Steaua - Dinamo

21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Regii KO-ului
23:00 Nitro Circus
23:30 Nitro Circus
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În mare
parte seninjoi, 21 aprilie - max: 20°C - min: 7°C

$
1 EURO ........................... 4,4854 ............. 44854
1 lirã sterlinã................................5,6806....................56806

1 dolar SUA.......................3,9434........39434
1 g AUR (preþ în lei)........158,3666.....1583666

Cursul pieþei valutare din 21 aprilie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA

cuvântul libertãþii / 11 joi, 21 aprilie 2016 programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile
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Anunþul tãu! S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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.

S.C. SALUBRITATE CRA-
IOVA S.R.L. anunþã cã în  data
de 26.04.2016, ora 11,00, are
loc la sediul sãu din str. Bres-
tei, nr. 129A, sedinþa de nego-
ciere pentru vânzarea deºeu-
rilor din metal rezultate din
dezmembrarea unui numãr de
5 bucãþi suprastructuri. Ofer-
tele vor fi depuse pânã la data
de 26.04.2016, ora 10,00. Pre-
þul va fi exprimat în lei/kg ºi vor
include operaþiile de tãiere,
transport, cântãrire. Relaþii la
telefon: 0251/412628, 0251/
414660, persoana de contact:
Tîrdel Sebastian.

OMV PETROM SA vinde
teren intravilan, suprafaþa
de 20.789 mp, pe Calea Bucu-
reºti 150, Craiova. Detalii la
assetsale@petrom.com.

OMV PETROM SA vinde
teren intravilan, suprafaþa
de 46.491 mp, pe Calea Bucu-
reºti 148, Craiova. Detalii la
assetsale@petrom.com.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

OFERTE SERVICIU
Angajez personal
frizerie / coafurã,
manichiurã, pedi-
chiurã. Telefon:
0764/125.224.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat
la un patron cu ma-
ºina proprie, marca
Espero. Telefon:
0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu.
Telefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

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

CASE
Vând (schimb)
casã locuibilã
comuna Periºor
+ anexe, apã
curentã, canali-
zare la poartã,
teren 4500 mp,
livadã cu pruni,
vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã mobila-
tã 3 camere , sat
Mogoºeºti, comu-
na Goieºti- Dolj.
Telefon: 0351/
460.839; 0760/
024.474.
Casã cu 1000 m
teren str. Vasile
Lupu. Telefon:
0723/535.544
Casã mare boie-
reascã cu toate
utilitãþile superîm-
bunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu
teren 7000 mp.
Telefon: 0742/
450.724.

VÂND casã+te-
ren, zona Izvoru
Rece. Telefon:
0763/359.072.

TERENURI
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând teren intravi-
lan 1120 mp zona
C, în spatele Par-
cului, Aleea Pote-
lu, utilitãþi împrej-
muit. Telefon:
0741/282.255.
Vând – sau schimb
teren intravilan
4300 mp la 10 km
de Craiova, cadas-
tru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
VÂND teren îm-
prejmuit zona Sel-
gros, 750 mp, 22
Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând 3690 mp te-
ren intravilan în Câr-
cea tarlaua 17. Tele-
fon: 0721/995.405.

Vând teren Lot
500 mp Craiova -
Cartier ªimnicu de
Jos la DJ – cadas-
tru. Telefon: 0744/
563.823.
Vând terenuri lo-
curi casã la
ªoseaua Naþio-
nalã Craiova- Be-
chet, localitatea
Secui. Preþ con-
venabil. Telefon:
0764/214.269.
Vând teren 1000
m Cârcea 10.000
Euro. Telefon:
0752/641.487.
Vând 5000 m
gara Pieleºti,
20.000 Euro ºi
parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
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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.

Consultare publicã

„Primãria Municipiului Craiova a iniþiat procedura de
consultare publicã, în conformitate cu prevederile Legii
52/2003 privind transparenta decizionalã în administra-
þia publicã, pentru „Regulamentul de funcþionare Water
Park-Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretu-
lui din Municipiul Craiova”.

Regulamentul ºi documentele aferente, sunt disponibi-
le, pentru consultare, pe site-ul Primãriei Municipiului
Craiova, www.primariacraiova.ro, la rubrica „Proiecte de
acte normative supuse consultãrii”.

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot
depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de re-
comandare cu privire la Regulamenul supus consultãrii,
pânã la data de 20 Mai a.c., la Centrul de Informatii pen-
tru Cetãþeni din cadrul Primãriei Municipiului Craiova,
str A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561 sau e-mail:
relatiicupublicul@primariacraiova.ro”.

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

AUTO
STRÃINE

Vand Seat Leon
1.6. Inmatricula-
ta RO; - An fabri-
catie: 2003; Km:
195000; - 105
CP; Benzina;
Euro 4; - Aer
Conditionat; 6
airbaguri; - Gea-
muri Electrice;
Inchidere centra-
lizata; ABS; Ser-
vodirectie; Xe-
non; - Interior re-
caro; Pret 2700
Euro, negociabil.
Relatii la telefon:
0765/312.168.

Vând auto Vol-
kswagen Golf 4
din 2002, înmatri-
culat în România,
benzinã. Detalii la
telefon: 0768/
954.944.
Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprie-
tar- de nouã, su-
per întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent,
fãrã nici un defect.
Telefon: 0766/
632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând bicicletã
damã, giurgiuvele
vopsite, cu gea-
muri, presã hidra-
ulicã mase plastice,
2 butelii. Telefon:
0767/153.551.

Vând þuicã. Telefon:
0747/ 674.714;
0745/ 751.558.
Vând cuier mare.
Telefon: 0742/
884.839.
Vând gãini pitice
COCHINCHINA
outoare. Telefon:
0721/483.933.
Vând 12 bucãþi ta-
burele din lemn me-
laminat. Telefon:
0728/911.350.
Vând în Iºalniþa:
pompã de udat
grãdina Kama, 4
bare cornier 70 cm
lungi de 2,80 m 1
leu/kg, douã foi ta-
blã zincatã 2/1 m,
drujbã electricã
Einºel cu lanþ rezer-
vã - 220 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând maºinã cu-
sut, frigider, ºifo-
nier, canapea, fo-
tolii, scaune, bi-
bliotecã, aspira-
tor, masã, saltea
copil. Telefon:
0770/298.240.
Producãtor -
vând puiet florifer,
gladiole Olande-
ze la kg ºi cepe
florifere chiparoa-
se (tuberoze)
anul III. Telefon:
0727/714.184.
Vând combinã
JOHN DEERE-
730. Telefon
0772/096.357.
Vând cutie metali-
cã pentru pãstrat
armã de vânãtoa-
re. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 8 jaluzele
metalice (4 gri ºi 4
albe). Telefon:
0251/452.233.

Vând covor per-
san 2200/1800
bine întreþinut - 80
lei, cruce marmu-
rã scrisã 1200/400/
100- 80 lei, sãpun
de casã 5 lei kg, te-
levizor color Grun-
ding cu telecoman-
dã - 70 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând TV color D-
102 cm, cãrucior
handicapat, pat me-
canic, schelã con-
strucþii, sobã cãrã-
midã completã, po-
lizor 2500W. Tele-
fon: 0768/083.789.
Vând 1 loc de veci
Cimitir Lascãr Ca-
targiu - Craiova.
Telefon: 0728/
964.686.
Vând COMBINÃ
CP.12 ºi LADA 1025
(eventual suban-
samble). Telefon:
0730/304.591.

Vând þiglã Jim-
bolia, cãpriori ºi
cãrãmidã din de-
molãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã de
cusut Ileana, ma-
ºinã Singer, casã
de marcat Sam-
sung pentru firme.
Telefon: 0727/
884.205.
Vând cauciuc
155x 13 cu jantã,
cârlige jgheaburi
acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor
unghiular (flex) D
125 / 850W, ca-
nistre aluminiu  20
litri noi, reductor
oxigen sudurã, al-
ternator 12vV
nou, arzãtoare
gaz sobã D 600.
Telefon: 0251/
427.583.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 21 aprilie 2016
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Semnãtura:..........................................

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

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.

Vând robot (PLA-
NETARIA) 3 func-
þii marcã germanã,
hainã de piele de
cãprioarã nouã
lungã ºi Mouline
pentru cusut go-
blen. Telefon:
0752/236.667.
Vând frigider 320
litri, bocanci, ghe-
te, pantofi militari
noi piele negru,
piese Dacia noi,
calculator instrui-
re copii prin tele-
vozor, telefon
Eboda sigilat, piei
bovinã ºi oaie
vopsite. Telefon:
0735/445.339.
Vând loc de veci
Sineasca douã
gropi suprapuse,
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 bicicletã co-
piii cu 3 roþi - 60 lei
negociabil, cãruþ
copil sport - 50 lei.
Telefon: 0351/
181.202.
Vând cãrucior
din lemn cu roa-
te cu ºinã imita-
þie, dimensiunile
1x0,50 m, bute-
lii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil.
Telefon: 0251/
598.518; 0748/
233.140.
Vând maºini de tri-
cotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând cadru meta-
lic inox nou pentru
handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând calorifer cu
11 elemenþi elec-
tric nou, radiator
cu 3 trepte ALAS-
CA nou. Telefon:
0770/687.430.

Vând hotã nouã,
mãturã electricã.
Telefon: 0351/
459.314.
Caut electrician
pentru un Volvo,
cãrucior pentru co-
pii, televizor Gol-
dstar, maºinã de
cusut Ileana, bici-
cletã copii, 4 gropi
suprapuse Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux, bar-
cã artizanalã, came-
rã auto. Telefon:
0351/181.202;
0773/970.204.
Vând convenabil
sau scimb cu un
calorifer de fontã
folosit un calorifer
de tablã 1,20 / 0,60
nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând loc de veci
cimitirul Sineasca –
Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon:
0764/271.285.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez aparta-
ment 2 camere,
decomandate,
etaj 2, ultracentral,
microcentralã, aer
condiþionat, liniºte
ºi igienã deplinã, în-
conjurat de ver-
deaþã. Telefon:
0722/956.600.

Ofer spre închirie-
re apartament 3
camere ultracen-
tral. Prefer familie
intelectuali. Telefon:
0756/790.172.

CERERI ÎNCHIRIERI
Caut camerã. Tele-
fon: 0764/ 308.822.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez teren pen-
tru amplasare a 5
magazine între blo-
curi vad foarte bun.
posibilitate de cum-
pãrare. Telefon:
0761/665.763.
Închiriez Restau-
rant 50 locuri (Pia-
þa Gãrii). Telefon:
0744/629.775.

DIVERSE
Achiziþionez cãrþi
pentru bibliotecã. Te-
lefon: 0351/449.469
dupã ora 20,30.

Singura argintã-
rie din Craiova,
situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis
de Electrica)
unde gãsiþi biju-
terii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi man-
opera/obiect .
Telefon: 0351/
423.493.

DECESE
Cu regret cum-
nata Petrescu
Maria, nepoþii
Sorin, Nicoleta
ºi Adrian anun-
þã stingerea din
viaþã a dragului
lor cumnat ºi
unchi, TOMES-
CU ION, în eta-
te de75 ani.
Dumnezeu sã-l
odihneascã în
pace!

Cu durere în su-
flet soþia Tomes-
cu Aniºoara, fiice-
le Tarba Liliana,
Buncilã Magda,
nepoþica Miruna,
ginerele Buncilã
Cristian anunþã
stingerea din via-
þã a scumpului
lor TOMESCU
ION, în vârstã de

75 ani. Corpul
neânsufleþit este
depus la Capela
Bisericii Sf. Nico-
lae. Înhumarea
are loc azi, 21 .04.
2016, ora 13.00, la
Cimitirul Nord.
Dumnezeu sã-l
odihneascã în li-
niºte ºi pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

CS Universitatea II Craiova s-
a impus cu 3-1, într-o partidã
susþinutã, miercuri, pe terenul
propriu de la Iºalniþa, în com-
pania formaþiei arãdene CS Ineu,
punând astfel capãt unei serii de
patru eºecuri consecutive.

Alb-albaºtrii au deschis sco-
rul în chiar minutul 1, când An-
drei Hergheligiu a fructificat din
marginea careului mic o pasã a
lui Robert Petre. La fel de bine
au început bãieþii lui Bogdan Vrã-
jitoarea ºi actul secund, Petre
trecând ºi la finalizare (49), dupã
ce a profitat de o respingere în
faþã a goalkeeper-ului advers. La
capãtul unei ore de joc, vizita-
torii au redus din ecart prin Maº-
niþã, însã acelaºi Hergheligiu
(70) avea sã înlãture orice emo-
þii, cu un ºut imparabil, în vin-
clu, de la 20 de metri lateral
stânga. Cãtre final, pe fondul
rezultatului liniºtitor, la Craiova
au debutat, în acest eºalon, Raul

Primele puncte pentru “satelit”, dupã patru runde de secetã totalã

Hergheligiu – decisivHergheligiu – decisivHergheligiu – decisivHergheligiu – decisivHergheligiu – decisiv
SERIA 4 – ETAPA A 23-A

CS U II CRAIOVA – CS Ineu 3-1, CSM Lugoj – ACSO FILIAªI 3-0, Mille-
nium Giarmata – Pandurii II Tg. Jiu 1-2, Mãgura Cisnãdie – Naþional Sebiº 3-0,
Cetate Deva – Minerul Motru 3-0 (neprezentare), ACS ASU Poli Timiºoara – FC
Hunedoara 3-1. Becicherecu Mic – Performanþa Ighiu s-a disputat asearã, iar
Metalurgistul Cugir a stat în aceastã rundã.

1. ASU Poli* 49 9. Cisnãdie* 29
2. Cugir* 45 10. Pandurii II 28
3. Ighiu* 44 11. Ineu* 24
4. Sebiº 37 12. CRAIOVA II* 21
5. Hunedoara 34 13. Motru 18
6. Lugoj 32 14. FILIAªI 16
7. Becicherecu** 31 15. Giarmata* 14
8. Deva* 30
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai puþin.
Locul 1 promoveazã, locul 14 – posibil retrogradabil, locul 15 re-

trogradeazã.

Constantinescu (16 ani) ºi Lu-
cian Buzan (17 ani). Pe de altã
parte, Samuel Luicã a suferit o
suferit o accidentare, dupã o
ciocnire cu un adversar. Como-
þionat, fundaºul a primit primul
ajutor pe întraga duratã a pau-

zei, fiind apoi transportat la spi-
tal pentru investigaþii.

Universitatea II: L. Popescu
– Ghincea (Constantinescu 84),
Dina, Drãghici, Luicã (Vlãdoiu
46) – Armãºelu (Buzan 73), Cio-
cotealã, Florea – Surugiu (Neac-

ºu 80), Hergheligiu, Petre.
Runda viitoare, mâine, de la

ora 17:00, CS U II evolueazã,
în deplasare,  contra Cetãþi i
Deva.

Filiaºi, învinsã
la scor

de neprezentare
Tot miercuri, ACSO Filiaºi a

cedat cu 0-3, în Banat, în faþa
celor de la CSM Lugoj. Echipa
lui Dragoº Bon s-a vãzut într-
un dublu dezavantaj în numai un

minut, goluri Dobricean (35) ºi
Precupanu (36). Scorul final a
fost stabiliit de Olariu, în minu-
tul 50.

Filiaºi: Lascu – Orban, Lupu,
Istudor (Stoichiþoiu 66), Frun-
telatã (Petcu 46), Georgescu
(Obeanu 46), Popescu, Moraru,
Duriþã, Cimpoeru (Tãnase 85),
Pârvuicã.

Urmãtoarea adversarã a filie-
ºenilor este Minerul Motru, for-
maþie cu care se vor duela în fie-
ful propriu (vineri, 17:00).

Anghel Iordãnescu a vorbit într-un inter-
viu acordat cotidianului Libertatea despre
planurile sale pentru Euro 2016 ºi a dezvã-
luit cã în acest moment are în vedere 30 de
jucãtori pentru formarea lotului de 23 ce va
fi deplasat la turneul final.

Selecþionerul a precizat care sunt princi-
palele criterii pe care se va ghida când va

Iordãnescu anunþã surprize în lotul de Euro
alege lotul final ºi a dezvãluit
cã în acest moment se aflã
în situaþia de a chema mai
mulþi jucãtori care nu au ju-
cat în preliminarii, deci nu au
ajutat echipa sã se califice,
dar care au demonstrat în ul-
timele luni cã merite sã re-
prezinte naþionala în Franþa.
Este un tipar cu care “Gene-
ralul” a obiºnuit ºi în primul
sãu mandat la echipa naþio-
nalã (1993-1998), când a
condus România la trei tur-
nee finale (CM 1994, Euro
1996 ºi CM 1998).

“Lista s-a redus, în acest
moment, la 30 de jucãtori, iar lotul de 23 îl
vom comunica la UEFA pe 31 mai. Pe 18
mai vom pleca în cantonamentul din Italia,
însã unii jucãtori nu vor putea veni. Sezo-
nul în Israel se încheie pe 21 mai, în Turcia
pe 22 mai, în Qatar pe 28 mai, în Bulgaria
– 29 mai, iar Florin Andone terminã me-
ciurile din Segunda pe 5 iunie. Ca atare, în

locul celor care nu pot veni în Italia vom
lua câþiva jucãtori din lotul lãrgit. Pentru
antrenamente, dar ºi pentru amicalele cu
Congo ºi cu Ucraina. În plus, trebuie sã fim
pregãtiþi în caz cã, se accidenteazã, spre
exemplu, Keºeru sau Moþi în ultima etapã.
Lista finalã o vom face în funcþie de randa-
mentul din Italia, de evoluþiile din cele douã
jocuri, de forma pe care mi-o aratã cei din
campionatele care se terminã mai târziu.
Sunt convins cã mulþi dintre jucãtorii pe care
presa îi vede în lotul pentru Euro se vor re-
gãsi ºi pe lista mea. Mai sunt însã câteva
semne de întrebare.

Þin cont de valoare, formã sportivã, ex-
perienþã, personalitate, caracter, spirit de
grup, implicare în jocuri ºi la antrenament.
Trebuie sã înþelegem cã nu mai avem su-
pervedete care pot decide rezultatul unui
meci. Totul se bazeazã pe unitatea grupu-
lui, pe disciplinã tacticã ºi pe dorinþa de
performanþã. Nu e suficient sã-ºi doreas-
cã acest lucru doar Iordãnescu. Am citit
analiza voastrã despre selecþia pe care am
fãcut-o la precedentele turnee finale, când

am înlocuit trei-patru jucãtori care au ju-
cat în preliminarii. Tare îmi este cã la fel
se va întâmpla ºi acum”, a declarat An-
ghel Iordãnescu.

Selecþionerul a vorbit din nou despre si-
tuaþia lui Denis Alibec, omul cheie al As-
trei în acest final de campionat. Iordãnes-
cu spune cã nu pune la îndoialã calitãþile
acestuia, dar are o problemã cu implica-
rea arãtatã în unele partide.

“Recunosc talentul lui Alibec, dar pen-
tru mine nu e suficient doar talentul. Nu
înseamnã cã Denis este deja în avionul
de Paris. Am constatat în mai multe me-
ciuri cã nu a avut un volum de joc, o
implicare, aºa cum mi-aº dori ca selecþi-
oner. Vã dau un exemplu. Îl selecþionez
pe Alibec din meciul cu Steaua, dar nu îl
selecþionez pe Alibec din meciul cu Pan-
durii, 0-0. Ambele meciuri jucate recent”,
a mai spus Iordãnescu.

La CE (10 iunie-10 iunie), România
face parte din grupa A, alãturi de Franþa
(în compania cãreia va juca în meciul de
deschidere), Elveþia ºi Albania.

DIGI SPORT 1
15:00, 17:30 – FOTBAL – Liga a II-a: Dunãrea

Cãlãraºi – Dacia Unirea Brãila, Rapid Bucureºti – Fa-
rul Constanþa / 20:30 – FOTBAL – Cupa României,
retur semifinale: CFR Cluj – ASA Tg. Mureº.

DIGI SPORT 2
13:00 – TENIS (F) – Turneul de la Stuttgart, în

Germania; ziua a 3-a.
DIGI SPORT 3
12:00 – TENIS (M) – Turneul “BRD Nãstase-Þi-

riac Trophy”, la Bucureºti: ziua a 4-a / 21:45 – FOT-
BAL – Serie A: Milan – Carpi.

DIGI SPORT 4
17:30 – JUDO – “European Championship” / 20:00

– POLO – Super Liga Naþionalã: Steaua – CSM Digi
Oradea / 22:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Granada
– Levante.

DOLCE SPORT 1
17:30 – FOTBAL – Liga a II-a: Rapid Bucureºti –

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Farul Constanþa / 20:30 – FOTBAL – Cupa Româ-
niei, retur semifinale: CFR Cluj – ASA Tg. Mureº.

DOLCE SPORT 2
15:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Dunãrea Cãlãraºi –

Dacia Unirea Brãila / 18:00 – TENIS (M) – Turneul de
la Barcelona, în Spania: ziua a 4-a / 21:45 – FOTBAL
Anglia – Premier League: Arsenal – West Bromwich.

DOLCE SPORT 3
14:30 – TENIS (M) – Turneul de la Barcelona, în

Spania: ziua a 4-a / 21:30 – FOTBAL Spania – La
Liga: Sociedad – Getafe.

DOLCE SPORT 4
22:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Granada – Le-

vante.
EUROSPORT 1
15:00, 21:00 – SNOOKER – Campionatul Mon-

dial, la Sheffield, în Regatul Unit.
EUROSPORT 2
15:30 – CISCLISM – Turul Croaþiei: etapa a 3-a.

LIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-A
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Steaua – Viitorul, sâmbãtã, ora 20.30
Pandurii – Dinamo, duminicã, ora 20.30
ASA – Astra, luni, ora 20.30

Play-off, etapa VIII-aPlay-off, etapa VIII-aPlay-off, etapa VIII-aPlay-off, etapa VIII-aPlay-off, etapa VIII-a

Clasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-out
1. CSMS Iaºi 7 2 3 2 6-5 28
2. CFR Cluj 7 3 3 1 13-4 26
3. „U”Craiova7 3 1 3 7-7 26
4. Voluntari 7 3 1 3 7-9 22
5. Concordia 7 3 3 1 8-5 21
6. Botoºani 7 2 2 3 9-13 21
7. ACS Poli 7 1 3 3 5-11 19
8. Petrolul 7 2 2 3 5-6 12

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

Petrolul – FC Botoºani, vineri, ora 20.30
ACS Poli – Chiajna, sâmbãtã, ora 18
CFR Cluj – CSMS Iaºi, duminicã, ora 18
FC Voluntari – „U” Craiova, luni, ora 18

Play-out, etapa VIII-aPlay-out, etapa VIII-aPlay-out, etapa VIII-aPlay-out, etapa VIII-aPlay-out, etapa VIII-a

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

1. Astra 7 5 1 1 12-4 42
2. Steaua 7 4 2 1 10-6 36
3. Pandurii 7 2 4 1 9-6 34
4. Dinamo 7 2 4 1 7-8 34
5. Viitorul 7 0 2 5 5-14 25
6. ASA 7 0 3 4 5-10 22

Strategia conducãtorilor Uni-
versitãþii Craiova de a renunþa la
portarul titular ºi cãpitanul echi-
pei, Cristian Bãlgrãdean, în iar-
na trecutã, a fost una care poate
costa echipa nu doar pierderea
locului 7, care ar permite parti-
ciparea în Europa League, ci
chiar rãmânerea în Liga I. Re-
zerva lui Bãlgrãdean, Cãtãlin
Straton, a alternat intervenþiile
bune cu niºte gafe neverosimile,
iar rezervele acestuia sunt doi
juniori: Laurenþiu Popescu ºi
Andrei Vlad, care oricât de ta-
lentaþi ar fi, e greu de presupus
cã ar face faþã de pe acum pre-
siunii meciurilor din play-out.
Straton îºi poate asuma pânã
acum patru goluri: cel de acasã
cu Botoºaniul, douã dintre cele
trei primite la Iaºi ºi cel care a
decis meciul de la Ploieºti. Par-
tidã în care goal-keeper-ul de
26 de ani s-a ºi accidentat, de-
venind incert pentru meciurile cu
echipele ilfovene, FC Voluntari
ºi Concordia Chiajna, progra-
mate luni, 25 aprilie, respectiv
duminicã, 1 mai. Straton îºi do-
reºte sã joace în aceste partide,
însã este greu de crezut cã poa-
te fi recuperat.

Evaluat acum la 200.000 de
euro, Straton are un salariu de
5.000 de euro pe lunã la Uni-
versitatea Craiova. El a evoluat
în cariera sa la Rapid ºi la FC
Vaslui, strângând pânã acum
doar 37 de meciuri în care a pri-
mit 36 de goluri, în 13 dintre
aceste jocuri pãstrând poarta
intactã.

Cel mai probabil,
Laurenþiu
Popescu

va fi titular
Cel mai probabil, în locul lui

Straton va apãra Laurenþiu Po-
pescu, un portar de doar 19 ani,
nãscut în Filiaºi, care s-a format
la ªcoala de Fotbal Gicã Po-
pescu. Acesta a evoluat pânã
acum pentru echipa secundã a

Cel puþin în urmãtoarele douã jocuri, poarta Craiovei va fi apãratã de un junior

Portarul titular al UniversitãþiiPortarul titular al UniversitãþiiPortarul titular al UniversitãþiiPortarul titular al UniversitãþiiPortarul titular al Universitãþii
Craiova a suferit o accidentareCraiova a suferit o accidentareCraiova a suferit o accidentareCraiova a suferit o accidentareCraiova a suferit o accidentare
ºi nu va apãra în partidele cuºi nu va apãra în partidele cuºi nu va apãra în partidele cuºi nu va apãra în partidele cuºi nu va apãra în partidele cu
FC VFC VFC VFC VFC Voluntari ºi Concordia Chiajnaoluntari ºi Concordia Chiajnaoluntari ºi Concordia Chiajnaoluntari ºi Concordia Chiajnaoluntari ºi Concordia Chiajna

Universitãþii, în Liga a III-a, in-
clusiv în meciul de marþi, cu CS
Ineu, în care a primit un gol.
„Visul meu este sã apãr poarta
Universitãþii, sã câºtig mãcar un
trofeu, apoi sã plec afarã. La
portari este mai greu sã debu-
teze în Liga 1, dar de-asta sunt
aici, sã mã pregãtesc pentru ca
echipa sã se poatã baza pe
mine. Va veni ºi aceastã zi” spu-
nea Popescu în ziua în care a
împlinit 19 ani.

Andrei Vlad
a împlinit recent

17 ani
Cealaltã soluþie pentru poar-

ta Craiovei este Andrei Vlad, un
internaþional de juniori care a
împlinit recent 17 ani. Originar
din Târgoviºte, Vlad are 1,90
metri ºi a fost desemnat cel mai
bun portar la turneul final al ju-
niorilor republicani B, în urmã
cu un an. Are 3 selecþii la re-
prezentativa U16 a þãrii ºi 5 la
U17, unde este titular incontes-
tabil. Cu Naþionala 17 are în
palmares trofeul „Syrenka
Cup“, cucerit în Polonia. În
aceastã primãvarã a îmbrãcat,
în premierã, tricoul Naþionalei
U18 a þãrii. A debutat pentru
prima echipã a ªtiinþei în stagiul
din vara trecutã, contra cam-
pioanei Albaniei, Skenderbeu.
Atât Popescu, dar ºi Vlad se
aflã în faþa debutului în Liga I la
o vârstã destul de fragedã. „Uni-
versitatea Craiova înseamnã
foarte mult, este un club foarte
mare, unde mã simt foarte bine.
Straton este un portar foarte
bun, iar Popicã este colegul meu
de la echipa a doua. Primul joc
la care am fost rezervã la echi-
pa mare a fost cel cu CFR Cluj
ºi nu o sã-l uit niciodatã. Am
avut emoþii, acum aºtept debu-
tul, o sã vinã ºi rândul meu într-
o zi. Idolul meu este Manuel
Neuer, e cel mai bun portar din
lume” a spus Vlad pentru frf.ro.
Tot pentru site-ul oficial al Fe-

deraþiei Române, Tiberiu Lung
îl ncaracterizeazã pe Vlad:
„Vlad îndeplineºte perfect tipa-
rul internaþional, poate fi un
portar de mare clasã. El ºi Po-
pescu se bat deja pentru un loc
în echipa mare. În viitor, Craio-
va nu va mai avea nevoie sã
cumpere portari. Din contrã,
pentru cã tot e un business, Cra-
iova va produce portari, atât
pentru ea, cât ºi pentru export”.

Pe urmele
lui Neamþu

ºi Lung junior
Cei mai precoce portari ai

Craiovei din ultimele decenii au
fost Cristi Neamþu ºi Silviu Lung
junior. Regretatul „Schmeichel
din Bãnie” a debutat în poarta
ªtiinþei când nu împlinise încã 19
ani, la un meci cu CSM Reºiþa.
Un alt debut la o vârstã fragedã
a fost cel al lui Silviu Lung ju-
nior, care a jucat prima datã pen-
tru Universitatea la 16 ani într-
un meci din liga secundã cu As-
tra Ploieºti, scor 5-2, când l-a
înlocit pe Bornescu.

Cei mai tineri portari care au
apãrat în acest sezon de Liga I
sunt cei de la Viitorul: Arpad
Tordai, care are 19 ani ºi a de-
butat recent ºi Alexandru Buz-
buchi, de 22 de ani, aflat deja la
al treilea sezon în Liga I.

Donnarumma
este senzaþia

Europei
Puþini portari sub 21 de ani

s-au impus ca titulari la echipe-
le din Europa, majoritatea echi-
pelor mizând pe goal-keeperi
mai experimentaþi ºi dacã nu
neapãrat datoritã calitãþilor
acestora, mai ales prin prisma

încrederii pe care o inspirã co-
echipierilor ºi modului cum îºi
dirijeazã defensiva. Unul dintre
portarii tineri care s-a impus la
cel mai înalt nivel al fotbalului
este goal-keeper-ul lui AC Mi-
lan, Gianluigi Donnarumma,
care la doar 16 ani este titular

între buturile „diavolilor”. Un alt
exemplu de portar precoce este
titularul lui Toulouse, francezul
Alban Lafont, care are doar 17
ani ºi i-a luat deja locul în poar-
tã uruguayanului Goicoechea,
fostul goal-keeper al Oþelului
Galaþi.
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