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-  Dacã am fãcut “gardul” ãla în
jurul lacului din Parcul “Romanes-
cu”, sã-l fi fãcut, popescule, înalt de
2,5 m, sã nu poatã broaºtele sã-l sarã.

actualitate / 9

Din cauza unei repri-
ze secunde de coºmar,
în care nu a mai pã-
truns în careul advers,
Universitatea Craiova
a cedat cu 1-2 derby-ul
de la Severin cu FCSB
ºi continuã complexul
stelist, care dureazã
de 15 ani. Zlatinski a
ratat un penalty în
prima parte, dominatã
de ªtiinþa, iar Mulþes-
cu a refuzat pur ºi
simplu sã facã schim-
bãri, deºi acestea se
impuneau în mitanul
secund. 15.000 de
suporteri au creat o
atmosferã senzaþionalã
în tribunele „Municipa-
lului”. Universitatea
începe sã aibã emoþii
mari pentru intrarea în
play-off, iar cei din
cadrul clubului s-au
apucat de croit has-
htag-uri pe tricouri,
cãci „Chelului îi lipsea
tichia de mãrgãritar”.
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TTTTTotul a început...otul a început...otul a început...otul a început...otul a început...
demult!demult!demult!demult!demult!

Ce ºtim noi despre Olanda
este cã guvernul liberal de la Am-
sterdam, condus de Mark Rutte,
nu prea are Bucureºtiul „la ini-
mã”, sau asta lasã impresia, de
mai multã vreme, fiindcã s-a ºi
exprimat, „ca vârf de lance”, în
chestiunea admiterii în Schengen.
Bun. Asta se ºtia, s-a mai spus ºi
se va mai spune. Altceva reþine
atenþia în prezent, semn cã nu
mai este urmã de îndoialã: lumea
se schimbã sub ochii noºtri. În
Olanda, alegerile din luna martie
a.c. ar putea fi câºtigate de Par-
tidul Libertãþii (PVV), un partid
de extremã dreapta, anti-imigra-
þie, anti-european.

„România –
al treilea þãrm al
fluviului care curge
înãuntrul meu”

Interviu cu poetul, romancierul,
traducãtorul ºi academicianul
brazilian MARCO LUCCHESI

Sosit pentru a nu ºtia câta oarã
în România (numai la Craiova s-a
aflat de câteva ori, oraº de care de
altfel se simte legat sufleteºte ºi
cultural) ca invitat de onoare la
Simpozionul Internaþional „ªtefan
Peticã – 140 de ani de la naºtere”,
organizat de Institutul Cultural
Român ºi de Muzeul Literaturii
Române la Bucureºti, poetul ºi
academicianul Marco Lucchesi a
avut amabilitatea sã-mi rãspundã
la câteva întrebãri  (...)
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Augustin Jianu, ministrul
Comunicaþiilor: „Avem finanþare
europeanã pentru alinierea
la piaþa unicã digitalã”

Ghidurile de finanþare pentru imple-
mentarea Agendei Digitale în Româ-
nia, cu obiectivele privind piaþa unicã
digitalã, sunt în curs de elaborare ºi
beneficiazã de fonduri europene, a de-
clarat ministrul Comunicaþiilor, Augus-
tin Jianu, într-un interviu pentru Me-
diafax. „Strategia noastrã care este prin-
sã ºi în programul de guvernare este
aliniatã cu strategia naþionalã privind
agenda digitalã din România ºi cu ob-
iectivele privind piaþa unicã digitalã din
România. Toate lucrurile au fost defini-
te ºi agreate cu Comisia Europeanã,
existã finanþare pentru ele, în momen-
tul acesta se lucreazã la ghidurile de
finanþare”, a spus ministrul. Augustin
Jianu a menþionat cã „în momentul în
care ghidurile sunt gata, o sã dãm dru-
mul la call-uri (n.n. – apelurile de depu-
nere a proiectelor) ºi instituþiile – sau,
în funcþie de cine va implementa pro-
iectele – vor putea aplica pentru aceas-
tã finanþare ºi vor da drumul la progra-
me”. „Prioritãþile stabilite în comun cu
Comisia Europeanã sunt cele 36 de eve-
nimente de viaþã, precum emiterea unui
buletin, emiterea unui certificat de naº-
tere etc. Acestea trebuie sã fie furniza-
te publicului sub forma unor servicii
electronice”, a precizat ministrul.

Camera Deputaþilor: Comisia
juridicã ar putea sã dezbatã
ºi sã dea raport pe OUG 14

Comisia juridicã a Camerei Deputa-
þilor urmeazã sã dezbatã, astãzi, ºi sã
întocmeascã raport pe proiectul de lege
pentru aprobarea OUG 14/2017 privind
abrogarea OUG 13/2017 referitoare la
Codurile penale. Preºedintele Comisiei,
deputatul PSD Eugen Nicolicea, a de-
clarat sãptãmâna trecutã cã va cere
conducerii Camerei aprobarea unui pro-
gram de lucru, pentru luni de la ora
15,00, pentru dezbaterea ºi elaborarea
unui raport pe OUG 14. „Comisia juri-
dicã a Camerei Deputaþilor a ajuns la
un consens — OUG 14 sã fie adopta-
tã, iar situaþia OUG 13 sã fie clarificatã.
(...) Voi solicita Biroului permanent ca
luni sã lucrãm în paralel cu plenul, în
aºa fel încât plenul sã se poatã pro-
nunþa luni sau marþi pe ordonanþa 14,
sã o aprobe. Ordonanþa 13 nu a venit”,
a spus Nicolicea miercuri. Ordonanþa
14/2017 a fost adoptatã de Senat, iar
Camera este for decizional. Ordonanþa
13/2017 se aflã în dezbateri la Senat.
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Preºedintele Comisiei Europene,
Jean Claude Juncker, a salutat, în
timpul întrevederii de cu premierul
României, Sorin Grindeanu, abroga-
rea OUG 13/2017, care „periclita
progresele realizate ani de zile în
acest domeniu” ºi a cerut transpa-
renþã pentru orice mãsurã care va fi
adoptatã în viitor. Cei doi au avut,
potrivit unui comunicat de presã re-
mis de Executivul de la Bucureºti,
„o discuþie constructivã” în cadrul
întrevederii pe care cei doi au avut-
o vineri la Bruxelles.

„Cei doi oficiali au discutat despre
ultimele evoluþii din cadrul Mecanis-
mului de Cooperare ºi Verificare
(MCV) ºi despre lupta împotriva co-
rupþiei. Preºedintele Juncker a salu-
tat recenta decizie a Guvernului ro-
mân de abrogare a ordonanþei de ur-
genþã care periclita progresele reali-
zate ani de zile în acest domeniu. Prim-minis-
trul Grindeanu ºi preºedintele Juncker au con-
venit asupra importanþei unei largi consultãri
a principalelor pãrþi interesate ºi a unui proces
democratic pe care sã-l parcurgã orice mãsu-
rã care va fi adoptatã în viitor. Transparenþa
ºi deschiderea vor fi esenþiale pentru restabili-
rea ºi menþinerea încrederii ºi stabilitãþii”, se
mai precizeazã în comunicat.

Potrivit sursei citate, Juncker l-a încurajat
pe premierul român sã continue lupta împotri-
va corupþiei ºi a oferit autoritãþilor române spri-
jinul Comisiei Europene. „Preºedintele Juncker
a reiterat intenþia de încheiere a Mecanismului
de Cooperare ºi Verificare (MCV) în timpul

Preºedintele Comisiei pentru agriculturã din
Camera Deputaþilor, social-democratul Ioan
Munteanu, a declarat, ieri, într-o conferinþã de
presã, cã existã soluþii pentru a evita declanºa-

Premierul Sorin Grindeanu a
declarat, sâmbãtã, cã legarea nu-
melui sãu de ancheta DNA pri-
vind retrocedãrile de la Timiºoa-
ra reprezintã o „manipulare” ºi o
„chestiune deplasatã”, el arãtând
cã nu a avut în responsabilitate,
ca viceprimar, domeniul patrimo-
niului. „Am vãzut în aceste zile,
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mandatului sãu în condiþiile în care România
îºi va îndeplini obiectivele de referinþã nece-
sare. Calea pentru atingerea acestor obiective
de referinþã este stabilitã în mod clar în ra-
poartele Comisiei privind Mecanismul de Co-
operare ºi Verificare”, se mai menþioneazã în
comunicat.

Cei doi oficiali au abordat pe scurt ºi situa-
þia economicã a României. „Preºedintele l-a în-
curajat pe premier sã continue punerea în apli-
care a reformelor în vederea modernizãrii eco-
nomice ºi sociale, în acelaºi timp cu dezvolta-
rea unei politici fiscale responsabile. Au con-
venit sã lucreze împreunã în continuare în ve-
derea îmbunãtãþirii capacitãþii de absorbþie a

fondurilor europene în România. La
rândul sãu, premierul s-a angajat sã
colaboreze îndeaproape cu Comi-
sia Europeanã în ceea ce priveºte
Agenda Europeanã de Apãrare. În
cursul întâlnirii, s-a abordat de ase-
menea problema migraþiei. Preºedin-
tele Juncker a salutat contribuþia
României la Poliþia de Frontierã ºi
la Garda de Coastã la nivel euro-
pean pentru securizarea frontiere-
lor externe comune ale Uniunii, pre-
cum ºi eforturile României de con-
solidare a solidaritãþii în domeniul
migraþiei ºi azilului. Dat fiind faptul
cã România marcheazã 10 de ani de
la aderarea la Uniunea Europeanã,
premierul României ºi preºedintele
Juncker au discutat, de asemenea,
despre viitorul UE cu 27 de state
membre, înaintea Summit-ului de la
Roma, din luna martie, precum ºi

despre Preºedinþia românã a Consiliului din
prima jumãtate a anului 2019”, se mai aratã în
comunicatul Executivului.

Potrivit documentului, preºedintele Comi-
siei Europene, Jean Claude Juncker, ºi-a ex-
primat încrederea cã mandatul Preºedinþiei
române va fi unul foarte bun în 2019 ºi a
oferit sprijinul deplin ºi expertiza Comisiei pe
tot parcursul procesului. Premierul Sorin
Grindeanu a efectuat o vizitã de douã zile la
Bruxelles, unde a avut întrevederi cu preºe-
dintele Consiliului European, Donald Tusk, dar
ºi cu preºedintele ºi cu prim-vicepreºedintele
Comisiei Europene, Jean Claude Junker ºi
Frans Timmermans.

Premierul Sorin Grindeanu: Legarea numelui meu de ancheta
DNA pe retrocedãrile de la Timiºoara, o manipulare

ieri sau alaltãieri, cât eram la Bru-
xelles, cã am o legãturã cu aceas-
tã anchetã de la Timiºoara, cu
retrocedãri. Vreau sã clarific
acest lucru: mi se pare o ches-
tiune deplasatã, o manipulare,
pentru cã nu am rãspuns nicio-
datã la Timiºoara, ca viceprimar,
de acest domeniu – cel al patri-

moniului”, a spus Grindeanu, la
Realitatea Tv.

Timiºoara a fost zguduitã vi-
neri de un megadosar de corup-
þie, în care ar fi implicatã admi-
nistraþia oraºului din ultimii 20 de
ani. Fostul primar al Timiºoarei,
Gheorghe Ciuhandu, a fost pus
sub învinuire de DNA pentru abuz

în serviciu în legãturã cu vânza-
rea unor case naþionalizate din
Timiºoara. În aceeaºi cauzã este
cercetat ºi viceprimarul Traian
Stoia. La audieri a fost ºi prima-
rul Nicolae Robu. În dosar este
vorba de retrocedarea a aproape
1.000 de imobile din Timiºoara,
potrivit DNA.

Ioan Munteanu: Avem soluþii pentru a evita procedura
de infringement pe legea supermarketurilor

rea procedurii de infringement pe legea super-
marketurilor. Ioan Munteanu a precizat cã douã
dintre cele trei articole invocate de Comisia
Europeanã au deja rezolvare, iar pentru al trei-

lea se cautã o soluþie.
‘’Am început dialogul

de douã sãptãmâni cu
producãtorii ºi retailerii.
Nu i-am mai chemat pe
toþi odatã ca sã nu strige
unul la altul cã celãlalt o
duce mai bine. Astãzi, le-
gea nu se poate aplica din
cauza celor trei articole
care ne pot duce la pro-
cedura de infringement.
Vã asigur cã nu se va
ajunge acolo ºi ne vom
opri doar la atenþionare
timp de 2 luni, conform
procedurii. Grav este cã

legea a fost promulgatã pe 17 iulie 2016, iar
sesizarea s-a fãcut pe 28 iunie, deci înainte de
apariþia legii. Nu este în istorie aºa ceva, dar cu
România se întâmplã multe la nivel european.
Ne bucurãm cã nu au sesizat cei din Comisia
Europeanã cã am eliminat taxele la raft care erau
cuprinse între 25-32%. Am înþeles cã, în noua
lege, retailerii vor sã repunã taxele de raft, dar
ca sã se liniºteascã vom introduce prevederea
cã taxele suplimentare se vor include în preþul
de vânzare’’, a spus deputatul Ioan Munteanu.

El a arãtat cã din noua lege vor dispãrea obli-
gativitatea supermarketurilor de a promova pe
banii lor produsele româneºti ºi cea privind
amenajarea unor rafturi distincte pentru aceste
produse – douã dintre cele trei articole invoca-
te de Comisia Europeanã. În ceea ce priveºte al
treilea articol, ce face referire la 51% produse
proaspete, parlamentarul a spus cã eliminarea
din lege ar putea fi compensatã printr-un ordin
de ministru care sã specifice acest lucru.
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Ce ºtim noi despre Olanda

este cã guvernul liberal de la
Amsterdam, condus de Mark
Rutte, nu prea are Bucureºtiul „la
inimã”, sau asta lasã impresia, de
mai multã vreme, fiindcã s-a ºi
exprimat, „ca vârf de lance”, în
chestiunea admiterii în Schengen.
Bun. Asta se ºtia, s-a mai spus ºi
se va mai spune. Altceva reþine
atenþia în prezent, semn cã nu
mai este urmã de îndoialã: lumea
se schimbã sub ochii noºtri. În
Olanda, alegerile din luna martie
a.c. ar putea fi câºtigate de Par-
tidul Libertãþii (PVV), un partid
de extremã dreapta, anti-imigra-
þie, anti-european. Liderul aces-
tuia, Geert Wilders, ºi-a lansat
sâmbãtã campania electoralã cu
un atac devastator contra „droj-
diei marocane”, de care vrea sã
elibereze þara pentru a o „restitui

poporului olandez”. El s-a ºi ex-
primat în faþa presei, dupã o baie
de mulþime, în mica localitate
Spijkenisse, la Sud de Rotterdam.
Partidul Libertãþii (PVV) condu-
ce în sondaje ºi devanseazã „la
mustaþã”, cu 2-4 locuri, actualul
Partid Liberal (VVD) al premie-
rului Mark Rutte, aflat la putere.
Parlamentul olandez conteazã pe
150 de mandate. În decembrie
anul trecut, deputatul Geert Wil-
ders cerea interzicerea Coranu-
lui ºi închiderea moscheilor, fiind
acuzat de incitare la discrimina-
re de un tribunal. În 2014 îºi în-
treba simpatizanþii dacã doresc
marocani în Olanda. Problema
este delicatã, fiindcã marocani
existã în Þãrile de Jos, ei fiind
concentraþi însã la Molenbeek, o
comunã lipitã de Bruxelles, cu
95.000 de locuitori. Johan Le-

man, un antropolog flamand, es-
timeazã cã 60% din locuitorii co-
munei Molenbeek, sunt de origi-
ne marocanã ºi ajutã mii de clan-
destini. În Belgia, comunitatea
marocanã conteazã pe 600.000
persoane, aproape 5% din popu-
laþia totalã a þãrii. Doi ziariºti bel-
gieni de investigaþie, Christophe
Lamfalussy (mare reporter la Li-
bre belgique) ºi Jean Pierre Mar-
tin (mare reporter la RTL belgi-
que), în recenta lor carte „Mo-
lenbeek sur Jihad” (Ed. Grasset,
Paris, 2017), comenteazã gene-
za atentatelor sângeroase de la
Paris, Bruxelles ºi Nisa ºi ajung
cu documentarea la serviciul
marocan de informaþii – FBI
marocan –, rar accesibil presei.
Cã terorismul nu are naþionalita-
te, nu are religie ºi cã tineri din a
treia generaþie de imigranþi sunt

încã la periferia societãþii, toate
acestea se ºtiau, chiar dacã au
mai fost expuse de Abdelhak
Khiame, directorul Biroul central
de investigaþie judiciarã. Prezen-
þa ilegalã a marocanilor este sub-
estimatã în Belgia ºi Olanda. Un
înalt magistrat ar fi fãcut afirma-
þia cã existã 50.000 de marocani
ilegali numai în Belgia, dar nici o
instituþie nu a validat aceastã ci-
frã. Radicalizarea a atins Europa
în anii 1990. O primã fazã de ac-
celerare s-a înregistrat dupã inva-
zia în Irak, în 2003, ºi apoi în 2013,
la un an de la începutul rãzboiului
din Siria. Ceea ce nu mai trebuie
pus la îndoialã este cã jihadiºtii, în
tot ceea ce au fãcut, au profitat
de faliile în comunicare a servicii-
lor de informaþii europene. ªi iatã
o dovadã: Belgia nu a informat
reþeaua Schengen cã Salah Ab-

MIRCEA CANÞÃR

dallah figura din martie 2015 în lista
OCAM, care recenza suspecþii ji-
hadiºti. Sã mai spunem doar un
lucru: Martin Bosma, deputat
PVV, considerat braþul drept al
lui Geert Wilders, a declarat cã
partidul sãu, în caz de victorie,
va cãuta parteneri ºi va fi foarte
greu sã îi gãseascã, deoarece
toatã lumea refuzã sã lucreze cu
PVV. Lãsãm deoparte promisi-
unile liderului acestui partid cã va
diminua cu 1.000 de euro impo-
zitul pe contribuabil. Dacã un lu-
cru devine, pe zi ce trece, tot mai
clar, este acela cã nimic nu mai
este clar. Optimiºtii afirmã cã
Mark Rutte, care s-a dovedit mai
puþin un bun premier, este în
schimb un foarte bun conducã-
tor de campanie electoralã ºi nu
va pierde alegerile.

Dupã ce Claudiu Neagoe ºi-a
anunþat demisia, propunerea pen-
tru funcþia de administrator al SC
Pieþe ºi Târguri SRL Craiova a
fost Alin Mãrãcine, fost angajat
al RAT Craiova ºi, ultima datã,
director tehnic la Pieþe. Munici-
palitatea a venit cu aceastã nomi-
nalizare în ºedinþa de luna trecu-
tã a CLM Craiova, iar aleºii locali
au fost de acord cu propunerea,
votând-o în unanimitate. Joi, con-
silierii municipali se vor exprima,
din nou, pe acest subiect, votând
ºi contractul de administrare al
noului director.

Obligaþii financiare
Alin Mãrãcine a primit un

mandat de 4 ani la conducerea

CL Craiova voteazã contractul noului administrator al SC PieþeCL Craiova voteazã contractul noului administrator al SC PieþeCL Craiova voteazã contractul noului administrator al SC PieþeCL Craiova voteazã contractul noului administrator al SC PieþeCL Craiova voteazã contractul noului administrator al SC Pieþe
Consilierii municipali vor vota, în ºedinþa din aceastã sãptãmânã, contractul de administra-

re al lui Alin Mãrãcine la SC Pieþe ºi Târguri SRL Craiova. Autoritãþile locale i-au stabilit
acestuia o cifrã de afaceri de 7,4 milioane de lei ºi un profit de 50.000 de lei.

SC Pieþe ºi Târguri, cu dreptul
de a solicita prelungire. Autori-
tãþile i-au trecut acestuia, prin-
tre altele, obligaþia de a-ºi exer-
cita mandatul „cu prudenþa ºi
diligenþa unui bun administrator”.
Existã ºi obligaþii financiare .
Acesta trebuie sã încheie o asi-
gurare de rãspundere profesio-
nalã pentru suma minimã de 30%
din veniturile realizate pe durata
mandatului (contractului de ad-
ministrare) ºi sã constituie o ga-
ranþie bãneascã, din fonduri pro-
prii, în suma de 2% din venitul
lunar. Contractul sãu de admi-
nistrare spune cã aceastã garan-
þie urmeazã sã îi fie restituitã la
finalizarea mandatului, dupã ce
predã gestiunea.

Se cere un profit
de 50.000 de lei

Fiind vorba de un contract de
administrare, sunt prevãzute ºi cri-
terii de performanþã pe care noul
director trebuie sã le atingã. Ast-
fel, conform strategiei propuse,
acesta trebuie sã aibã, la final de
an, o cifrã de afaceri a SC Pieþe ºi
Târguri SRL de 7,4 milioane de lei
ºi un profit brut de 50.000 de lei.
De asemenea, autoritãþile i-au sta-
bilit noului director ºi o sumã-limi-
tã sub care nu trebuie sã coboare
la capitolul de recuperare a crean-
þelor de la datornici: 102.000 de lei.
La rândul ei, societatea de admi-
nistrare a pieþelor are ºi ea o amen-
dã de plãtit cãtre Garda de Mediu

Dolj, iar autoritãþile au stabilit punc-
te de penalizare la salariu în func-
þie de suma pe care SC Pieþe o achi-
tã în acest sens.

Nota 7 revocã administratorul
Contractul spune cã administra-

torul trebuie sã depunã un raport
de activitate la final de an, în care
sã arate cum a realizat aceste cri-
terii de performanþã. În cazul în
care nota finalã se situeazã sub 7,
rezultatul evaluãrii este considerat
„nesatisfãcãtor” ºi are ca efect re-
vocarea administratorului. Compa-
rând cu cifrele bugetului de anul
trecut, se poate trage concluzia cã
noul administrator nu va întâmpi-
na dificultãþi în atingerea acestor
performanþe. În 2016, veniturile
SC Pieþe au fost tot de 7,4 milioa-
ne de lei, iar bugetul brut care a
fost raport municipalitãþii a fost de
112.000 de lei. Ori pentru 2017
noul administrator trebuie sã scoatã
un profit de 50.000 de lei, aproape
la jumãtate.

Contractele, criticate în Consiliu
Pe de altã parte, pânã acum nu

s-a ajuns în situaþia ca un admi-
nistrator sã-ºi piardã mandatul de-
oarece nu a realizat criteriile, aces-
tea fiind întotdeauna bifate. În altã
ordine de idei, într-o ºedinþã ante-
rioarã a CLM Craiova însã, un
consilier municipal a ridicat pro-
blema formei pe care o îmbracã
aceste contracte de administrare.
Liberalul Marian Vasile a criticat
modul stereotip cu care lucreazã
Primãria, acuzând faptul cã, de
cele mai multe ori, contractele au
forme identice, deºi se referã la
societãþi diferite. La acea vreme,
era în discuþie contractul de ad-
ministrare de la SC Salubritate
SRL, unde a fost nevoie sã se nu-
meascã un om nou, fostul admi-
nistrator, Eliza Peþa, plecând în
Parlamentul României. Reprezen-
tanþii municipalitãþii nu au avut nici
o reacþie la aceastã luare de pozi-
þie. Comparând contractele de ad-
ministrare de la Salubritate ºi SC
Pieþe, cu mici excepþii, sunt ase-
mãnãtoare.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Accidentul s-a petrecut sâmbã-
tã, 18 februarie a.c., în jurul orei
19.00, în satul Gura Vãii, comuna
Podari. Potrivit IPJ Dolj, din cer-
cetãrile poliþiºtilor de la Rutierã s-a

Magistraþii Curþii de Apel Cra-
iova au pronunþat, vineri, 17 fe-
bruarie a.c., a doua sentinþã în ca-
zul doljeanului care a ucis o fe-
meie din comuna Lipovu pentru
cã i-a refuzat avansurile, aruncân-
du-i cadavrul într-un lan de floa-
rea-soarelui, de aceastã datã ho-
tãrârea fiind definitivã. Pe 4 fe-
bruarie 2016, Marius Marin, de 34
de ani, din Lipovu, a fost con-
damnat la 10 ani de detenþie, atât
inculpatul, cât ºi soþul victimei au
declarat apel, iar pe 30 mai 2016
Curtea de Apel Craiova a admis
ambele apeluri ºi a dispus rejude-
carea cauzei la instanþa de fond.
Judecãtorii de la Tribunal l-au con-
damnat pe Marius Marin, care ºi-
a recunoscut faptele, tot la 10 ani

Poliþiºtii de la Rutierã au acþio-
nat, la acest sfârºit de sãptãmânã,
pe principalele artere rutiere din
Craiova, dar ºi pe drumurile naþio-
nale ºi europene din Dolj, în scopul
prevenirii ºi combaterii evenimen-
telor rutiere cauzate de nerespecta-
rea regimului legal de vitezã, toto-
datã urmãrindu-se ºi prevenirea
evenimentelor rutiere produse pe
fondul nerespectãrii culorilor sema-
forului electric. Poliþiºtii au acþio-
nat ºi pentru conºtientizarea con-
ducãtorilor auto cu privire la riscu-
rile la care se expun în momentul
în care se urcã la volan dupã ce au
consumat bãuturi alcoolice.

La acþiune au participat poliþiºti
din cadrul Biroului Rutier Craiova
ºi Biroului Drumuri Naþionale ºi
Europene, fiind constatate 178 de
abateri pentru sancþionarea cãrora
au fost aplicate amenzi de peste
42.000 lei. Oamenii legii au sancþi-
onat 95 de ºoferi care au încãlcat

A dat „peste cap” radarulA dat „peste cap” radarulA dat „peste cap” radarulA dat „peste cap” radarulA dat „peste cap” radarul
poliþiºtilor cu 157 km/hpoliþiºtilor cu 157 km/hpoliþiºtilor cu 157 km/hpoliþiºtilor cu 157 km/hpoliþiºtilor cu 157 km/h

pe Calea Severinuluipe Calea Severinuluipe Calea Severinuluipe Calea Severinuluipe Calea Severinului

viteza regulamentarã, iar alþi 12
ºoferi au fost sancþionaþi pentru
nerespectarea culorii „roºu” a se-
maforului electric. De asemenea,
poliþiºtii au reþinut în vederea sus-
pendãrii dreptului de a conduce
autovehicule pe drumurile publice
19 permise de conducere.

Astfel, în cadrul raziei desfãºu-
rate, poliþiºtii rutieri l-au depistat în
trafic pe Mirel P., de 25 de ani, din
Craiova, în timp ce conducea un
autoturism Opel, pe Calea Severi-
nului din Craiova, având viteza de
157 km/h, dar ºi folii aplicate pe
geamurile laterale ºi lunetã. „Tâ-
nãrul a fost sancþionat cu amendã
în valoare de 4.205 lei, iar ca
mãsurã complementarã i s-a reþi-
nut permisul în vederea suspendã-
rii pentru 90 de zile. În plus, certi-
ficatul de înmatriculare i-a fost
retras”, a precizat agent-ºef ad-
junct Amelia Barbu, din cadrul Bi-
roului de presã al IPJ Dolj.

Accident cu cinci rãniþi la PodariAccident cu cinci rãniþi la PodariAccident cu cinci rãniþi la PodariAccident cu cinci rãniþi la PodariAccident cu cinci rãniþi la Podari
Un grav accident de circulaþie s-a petrecut,

sâmbãtã seara, în comuna doljeanã Podari.
În urma acestuia, cinci persoane, între care
un copil în vârstã de 3 ani, au fost rãnite, fiind

transportate la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova. Mai mult, douã dintre vic-
time au rãmas prinse în maºinã, fiind scoase
de echipajul de Descarcerare al ISU Dolj.

stabilit faptul cã Adriana Blagu, de
56 de ani, din Craiova, în timp ce
conducea un autoturism marca
Ford, pe DJ 561, în localitatea Gura
Vãii, pe fondul neatenþiei în con-

ducere, a pãrãsit partea carosabilã
ºi a lovit un pod din beton. În urma
accidentului maºina s-a fãcut praf,
tot cei cinci ocupanþi fiind rãniþi.
Mai mult, doi dintre ei au fost scoºi
din vehiculul avariat de pompierii
de la Descarcerare.

Conducãtoare auto, precum ºi
Elena Cristea (28 de ani), Cãtãlin
Blagu (34 de ani), Florea Blagu (56
de ani) ºi B.S. (3 ani), au fost
transportaþi cu ambulanþele
SMURD la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova pentru îngrijiri
ºi investigaþii de specialitate, stabi-
lindu-se, din fericire, cã rãnile su-
ferite nu le pun vieþile în primejdie.
„Poliþiºtii rutieri ajunºi la faþa
locului au demarat cercetãrile pen-
tru stabilirea cu exactitate a mo-
dalitãþii de producere a evenimen-

tului rutier, în cauzã fiind întoc-
mit dosar de cercetare penalã sub
aspectul comiterii infracþiunii de
vãtãmare corporalã din culpã”, a
precizat agent-ºef adjunct Amelia
Barbu, din cadrul Biroului de pre-
sã al IPJ Dolj.

Tot sâmbãtã searã, în jurul orei
19.15, Daniel Firu, de 58 de ani,
din Craiova în timp ce conducea
un autoturism Kia, (având o con-
centraþie de 1,11 mg/l alcool pur

în aerul expirat) pe bulevardul Da-
cia, pe fondul neatenþiei în condu-
cere ºi a consumului de bãuturi al-
coolice, a intrat într-un autoturism
oprit pe prima bandã de circulaþie.
În urma accidentului a rezultat rã-
nirea uºoarã a craioveanului de 58
de ani, pe numele acestuia poliþiºtii
rutieri întocmind dosar de cerce-
tare penalã pentru conducere sub
influenþa bãuturilor alcoolice ºi vã-
tãmare corporalã.

Sentinþã definitivã!
Zece ani de puºcãrie pentru ucigaºulZece ani de puºcãrie pentru ucigaºulZece ani de puºcãrie pentru ucigaºulZece ani de puºcãrie pentru ucigaºulZece ani de puºcãrie pentru ucigaºul

din Lipovu ºi dupã rejudecaredin Lipovu ºi dupã rejudecaredin Lipovu ºi dupã rejudecaredin Lipovu ºi dupã rejudecaredin Lipovu ºi dupã rejudecare
Autorul crimei din comuna doljeanã Lipovu, bãrbatul de 34

de ani care a ucis cu furca o localnicã de 33 de ani ºi a aruncat-o,
dezbrãcatã, într-un lan de floarea-soarelui de la marginea
localitãþii, a fost condamnat, definitiv, tot la 10 ani de închisoare
ºi în urma rejudecãrii procesului. Sentinþa a rãmas definitivã
vineri, 17 februarie a.c., la Curtea de Apel Craiova.

de detenþie, pedeapsã menþinutã ºi
vineri, de judecãtorii de la Curtea
de Apel Craiova.
Trupul victimei, gãsit într-un lan

de floarea-soarelui
Reamintim cã, pe 13 iulie 2015,

în jurul orei 21.00, poliþiºtii din co-
muna Lipovu erau anunþaþi cã, în
extravilanul localitãþii, într-un lan
de floarea-soarelui, a fost gãsit ca-
davrul unei femei, complet dezbrã-
cat ºi parþial devorat de animalele
sãlbatice. Priveliºtea a fost cum-
plitã pentru bãrbatul care s-a dus
sã-ºi inspecteze cultura ºi a gãsit
victima fãrã piciorul stâng, cu cra-
niul ºi toracele la vedere. Oamenii
legii au ajuns rapid la faþa locului,
au izolat perimetrul, ulterior în zonã

fãcându-ºi apariþia echipe de cer-
cetare formate din poliþiºti crimi-
naliºti ºi coordonate de un procu-
ror din cadrul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj. Pânã la lã-
sarea întunericului anchetatorii reu-
ºiserã doar sã stabileascã faptul cã
victima nu fusese ucisã în locul
respectiv, ci fusese aruncatã aco-
lo, întrucât nu era sânge în zonã.
Cadavrul a fost ridicat ºi transpor-
tat la morgã, unde medicii legiºti,
în urma autopsiei, au stabilit cã era
vorba despre o crimã. Potrivit ra-
portului preliminar medico-legal,
moartea victimei a fost violentã ºi
s-a datorat hemoragiei ºi dilacerã-
rii meningo-cerebrale, urmare a
unui traumatism cranio-cerebral cu
fracturã multieschiloasã de boltã ºi
bazã de craniu. Leziunile traumati-
ce s-au putut produce prin com-
presiune între douã planuri dure
(cãlcare), lovire cu un corp dur.

În urma unei anchete comple-
xe, oamenii legii au reuºit sã stabi-
leascã faptul cã Marius Marin a
trecut cu cãruþa pe lângã femeie,
pe câmp, s-a întors dupã ea, i-a
fãcut avansuri, însã a fost refuzat,
aºa cã de ciudã a lovit-o cu furca
în cap, apoi cu coada acesteia,
pânã s-a rupt în mai multe bucãþi.
A tras-o apoi în lanul de floarea-
soarelui unde a dezbrãcat-o, rupân-
du-i hainele. Dându-ºi seama cã nu
mai miºcã, bãrbatul a pus-o în cã-
ruþã ºi ºi-a continuat deplasarea cu
ea cãtre Radovan, însã dupã vreo
500 de metri a intrat cu cãruþa pânã
în mijlocul plantaþiei lanului, unde
a aruncat cadavrul, pe care l-a 
acoperit cu lucerna cositã pe care
o avea în cãruþã, apoi a plecat cã-
tre casã. Ulterior bãrbatul s-a ho-
tãrât sã scape ºi de cãruþa cu care
transportase victima.
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Sosit pentru a nu ºtia câta oarã
în România (numai la Craiova s-a
aflat de câteva ori, oraº de care de
altfel se simte legat sufleteºte ºi cul-
tural) ca invitat de onoare la Simpo-
zionul Internaþional „ªtefan Peti-
cã – 140 de ani de la naºtere”, or-
ganizat de Institutul Cultural Român
ºi de Muzeul Literaturii Române la
Bucureºti, poetul ºi academicianul
Marco Lucchesi a avut amabilitatea
sã-mi rãspundã la câteva întrebãri
despre condiþia lumii de azi, pornind
de la schimbãrile de paradigme ºi de
confruntãrile de naturã politicã ºi
geo-politicã ce animã spaþiul public
ºi al gândirii din actualitatea noas-
trã nelipsitã de insidioase probleme.

-  Întâi de toate, aº dori sã adu-
cem în discuþia noastrã întâmplã-
rile recente – ºi care, din pãcate,
continuã sã se dezvolte cu ºi mai
multã forþã ºi cu grave ºi chiar te-
ribile strategii disimulate de cãtre
centre al unei Noi ºi îngrozitoare
Ordini vizând un model al unei
lumi cu piloni unici ai Puterii ºi,
parafrazându-l pe Pascal, cu cir-
cumferinþa nicãieri: în Brazilia, în
alte þãri sud-americane, în Orien-
tul Apropiat, dar chiar ºi în inima
Europei. Ce s-a întâmplat, în sin-
tezã vorbind, în Brazilia ta în acest
an? Care crezi cã sunt rãdãcinile
acelei lovituri de stat contra pre-
ºedintei Dilma Vana Rousseff?

- Dragul meu prieten George, în
cazul descris de tine mã simt obligat
sã vorbesc de impeachment împo-
triva preºedintei Dilma, în contextul
unei lovituri de stat parlamentare, o
versiune soft dacã e comparatã cu
carele armate din America Latinã ºi
nu numai. Am luptat în toate modu-
rile ca acest lucru sã nu se întâmple.
Au dat jos o preºedintã onestã ºi
au pus în locul ei o adunare de ban-
diþi, dintre cei mai corupþi. ªi pentru
ce au dat-o jos? Înainte de toate,
pentru defectele unei democraþii sla-
be. Guvernele Lula ºi Dilma (pânã în
2002) au scos patruzeci de milioane
de persoane din mizerie ºi alte mili-
oane au atins nivele de viaþã demne
prin mecanisme de transfer al câºti-
gului (problema la noi nu e sãrãcia,

Interviu cu poetul, romancierul, traducãtorul ºi academicianul brazilian MARCO LUCCHESI

ci absoluta inegalitate), crearea unui
numãr impresionant de ºcoli tehni-
ce ºi de universitãþi. Acest lucru cla-
sa de mijloc n-a putut sã-l ierte, adi-
cã pierderea privilegiilor, ºi au ales
drumul manifestãrilor de stradã. A
nu se uita nici politica externã inde-
pendentã ºi multilateralã din acei ani
nicicând trãitã de noi ºi atât de con-
sistentã. Acest lucru a creat rumori
subtile în SUA.

Odatã cu cãderea preþurilor mãr-
furilor, economia brazilianã  a sufe-
rit mult ºi o întreagã politicã antici-
clicã a fost adoptatã neîndoielnic ºi
cu erori ºi cu popularitatea preºe-
dintei Dilma coborâtã de la 85 la sutã
la 12 la sutã ºi chiar mai puþin. Cu
gãsirea unei scuze scandalos de gro-
solane ºi fãrã nici o culpã evidentã,
au dat-o afarã considerând guver-
nul sãu corupt, printr-o acþiune de
tipul „mâinilor curate” italiene adap-
tate la Brazilia, duse mai departe de
magistraþi, închipuie-þi, opozanþi ai
guvernului. ªi cine a oferit instru-
mentele spre a combate corupþia?
Preºedinta demisã, în timp ce preºe-
dintele actual, o figurã istoric con-
damnabil penal, s-a înconjurat de cei
mai corupþi magistraþi ºi au trimis-o
acasã pe Dilma. Au îndrãznit sã mã
invite sã fiu secretarul Institutului
Naþional al Cãrþii ºi al Culturii ºi le-
am rãspuns un NU rãspicat. La douã
sãptãmâni dupã impeachment am
cunoscut-o personal pe preºedintã.
Era seninã ºi cunoºtea mecanismul
prin care o dãduserã afarã. Ieºea
spre a intra. Spre a intra în istorie.

- Prãbuºirea comunismului de
tip stalinisto-sovietic a fãcut sã
aparã în spaþiul politic ºi public,
dar ºi în cel al gândirii „forte”, o
rãsturnare, dupã opinia mea, a
unei periculozitãþi egale cu aver-
tismentul pasolinian din ultimul
sãu interviu dat cu puþin înaintea
asasinãrii sale la 1 noiembrie 1975
– Suntem cu toþii în pericol – o pe-
riculozitate care aruncã la coºul
de gunoi un întreg patrimoniu al
înþelepciunii umane pornind de la
cea hindo-chinezã de trei mii de
ani. Cum califici aceastã schimba-
re de direcþie? Ce pericole vezi în
ea ºi dacã se poate vorbi, cum deja

unii, din pãcate puþini ºi fãrã a mai
fi ascultaþi, o susþin, de o „mutaþie
antropologicã”?

- Fraza pasolinianã n-a fost poa-
te niciodatã atât de binevenitã ºi
pronunþatã la persoana întâi plural.
Practica multilateralismului e foarte
ameninþãtoare prin recompunerea
zonelor de influenþã, deja din primii
ani ai rãzboiului din Siria, al cãrei
genocid, în acel joc de ºah sânge-
ros, ne oferã sintaxa neopoliticii, de
facturã post-rãzboi rece. Doctrina
Monroe nu îi e de folos lui Trump,
substituitã de o Americã first, atât
de des repetatã, ca iter religios, de
un aºa-zis semi-dumnezeu ce nu în-
þelege cã politica de înalt nivel se
traduce prin minima cantitate posi-
bilã de erori pentru o bunã guver-
nare. Ne-am întors înapoi cu treizeci
de ani poate în multe þãri, ce nu înþe-
leg complexitatea însãºi a capitalis-
mului, care creeazã o reþea de inter-
dependenþã mondialã, de solidarita-
te zero, cum spunea Richard Sen-
net, ºi în acelaºi timp de mare fluidi-
tate. Niciun sistem capitalist nu poa-
te face abstracþie de globalizare. Iar
Trump o va plãti scump, va pierde
pieþe iar lucrãtorii se vor gãsi la o
sãrãcie extremã.

- Cunoºti bine – ºi ºtiu cã îm-
pãrtãºeºti ca ºi mine – teza lui
Negri ºi a lui Hardt care denunþã
tentativa, în parte deja în act, de a
se întemeia, printr-o linie strategi-
cã de întoarcere la un trecut trist
ºi tragic, un „nou Imperiu”. Care
e poziþia ta asupra stãrii de lucruri
a lumii actuale în care politica, de-
acum universalizatã ºi mai mult
decât atât, dupã mine, impusã la
nivelul unei „religii”, cu pretenþie
de unicitate sau de un cod obliga-
toriu ºi pentru care chestiunea
moralã (de care, cum ºtii, vorbise
Berlinguer în foarte importantul
interviu din 1981 acordat lui Eu-
genio Scalfari?

- Moment de reflux iredentist, cu
derive autoritare, pe care-l transpun
fiii pluricapitalismului din zilele noas-
tre, deja identificat de George Mos-
se, în anii ‘80. Se trãieºte sub semnul
ultra-dreptei post-naþionale, aºa cum
vedem puþin pretutindeni din Ameri-
ca de Nord pânã în Europa, ca ºi când
alta ar fi problema absolutã, barbarul
ºi strãinul, care furã munca, care arun-
cã bombe. ªi atunci apar ideea zidu-
rilor, a apãrãrii fizice ºi întregul dis-
curs nu în mod esenþial fascist, dar
cu un limbaj ºi cu practice fascistoi-
de, neîndoielnic. Rãspunsul se gã-
seºte în propunerea imperialã de re-
zistenþã, cu sloganuri foarte asemã-
nãtoare în atâtea pãrþi ale lumii. Când
nu se recunoaºte adevãrul elemen-
tar potrivit cãruia casa nedreptãþii se
aflã înãuntru, atunci e uºor sã fie pro-
iectat freudian duºmanul în afara ca-
sei. ªi cu toate acestea cu umorile
lansate contra spaþiului Schengen,
spre exemplu, ºi neîncrederea contra
musulmanilor, sfidãrile ºi strategiile
de rezilienþã trebuie sã fie în întregi-
me regândite.

- Ce greutate în destinul ºi în viaþa
umanã ar mai putea avea în lumea
de azi ºi de mâine ideile înþelepte ce-
au traversat ºi coordonat de mai bine
de trei mii de ani conduita, culturalã
dar ºi civicã, a umanitãþii învãþãturi-
le lui Confucius (etica civicã ºi mora-
la personalã ºi de guvernare  în poli-
ticã, în corectitudinea raporturilor
sociale, a dreptãþii etc. ) ºi acel me-
mento elen cunoaºte-te pe tine însuþi?

- Trãim într-o zonã de tranziþie, de
paradigme în miºcare ce se deterio-
reazã ºi creeazã acel sentiment de ade-
ziune ºi de disconfort, sete ºi fricã faþã
de viitor, o subiectivitate lichidã (ori
mai degrabã gazoasã) de care vorbea
Bauman. O viaþã ad extram, guverna-
tã de un Narcis rãnit în oglindã ºi care
se agaþã de neofichtiana, dar josnica,
sa egopatie. Asta face astfel ca „noua
religie” sã se gãseascã în promisiuni-
le niciodatã împlinite ale capitalismu-
lui ce-þi dã o mie de vieþi pline de peri-
culozitate, în loc de una apreciatã ca
palidã veºnicie. Viaþa ad intram de
provenienþã confucianã a discipolilor
învãþãturilor sale sau a vieþii contem-
plative ortodoxe ºi catolice nu e  de
trãit ºi nici nu poate fi înþeleasã de
cãtre mulþi. Mi se promite hic et
nunc o soteriologie de consumator,
un pact mefistofaustic irevocabil, de
unde ideea cuceririi în orice fel a „lu-
mii rotunde”. Metempsihoza se gã-
seºte în reþelele sociale, la fel ca ava-
tarurile, fetiºul consumismului, ca
sacrificiu al unui þap expiator, plin
de rãutate uneori ºi cu raþiuni prac-
tice eliberatoare. Nu-i oare datoria
noastrã sã participãm la crearea mul-
tifocalã a noilor paradigme, chiar
dacã nu ºtim sã-l întrebãm pe seme-
nul nostru quo vadis?

- ªtiu cã noi doi – ºi, ca noi, ºi
alþii – avem difidenþe faþã de noile
tehnologii mediatice (tu nu foloseºti
nici mãcar reþelele sociale ºi te invi-
diez) –, iar în acest caz care va fi
dupã opinia ta impactul asupra
schimbãrii comportamentului cultu-
ral-uman ºi chiar de tip antropolo-
gic asupra civilizaþiei noastre, dat
fiind cã se resimt deja mari transfor-
mãri nu numai de mare relevanþã, dar
ºi de o impedanþã dificil, de nu cum-
va imposibil, de descifrat ºi de ana-
lizat de o profunzime ºi raþionalita-
te, spre a spune astfel, kantiane?

- Þi-o spun într-un fel oarecum stra-
niu: am fost unul dintre primii în Brazi-
lia care a navigat pe internet. ªi mi-au
luat (închipuie-þi!) un lung interviu în
cotidianul „Journal do Brasil” din 1995.
Însã dupã entuziasmul de atunci, l-am
citit pe Pierre Levy, dar ºi pe Paul Viri-
lio cu ideea sa despre „bomba infor-
maticã”, o „ºtire de ultimã clipã” ce
distona dinaintea unui discurs trium-
falist. Nu-i nicio îndoialã cã noile teh-
nologii sunt mereu bifronte. Densita-
tea kantianã ca ºi contrapunct al „re-
þelei fenomenale”. ªi cu toate astea,
în aceastã neîndoielnicã schimbare an-
tropologicã, de la atom la byte, aºa
cum a spus cineva, rãmâne un chip
uman, dezbaterea despre un ethos de
parcurs. Nu numai algoritmul, ci chi-
pul, psihicul uman, în condiþia sa bi-
fronte, a lui DA ºi a lui NU.

- Eºti un mare ºi instructiv cãlã-
tor prin lume ºi un rar observator
al ei. Ai fost recent în Orientul În-
depãrtat (Japonia, India ºi nu mai
ºtiu unde), ai trãit experienþe noi
ºi, aºa cum mi-ai împãrtãºit epis-
tolar, bogate în impresii, în valori,
în moduri existenþiale ºi în rapor-
turi cu lumea. Îmi poþi face o suc-

cintã dare de seamã a noii tale
aventuri în arhipelagul limbilor,
culturilor, înþelepciunilor ºi exis-
tenþelor de pe unde-ai fost?

- Da, pentru mulþi ani, un fel de
Fliegender Hollander, în cãutarea
propriilor mele provincii, pierdute
ºi sfâºiate, poate, in primis, pasiu-
nea în sine însãºi pentru limbi, ca
„senal” de comunicare poeticã, aro-
ma unui sistem de configurare a al-
teritãþii. În Japonia l-am vizitat pe
poetul Tanikawa Shintaro, în casa
sa din Tokyio, celebrând cu el ce-
remonia ceaiului, chiar dacã într-un
mod fãrâmiþat ºi cu timpul precu-
peþit. Lumea vãzutã din Þara Rã-
sãritului Solar, dintr-o limbã care-
mi scapã (chiar dacã am studiat-o
puþin în tinereþe ºi cu carneþelul
meu de kandji). De cealaltã parte,
în India (ºi-mi aminteam de Amit-
ha Bhose ºi de Sergiu Al-George,
citiþi în trenul de pe linia Craiova-
Bucureºti) am întâlnit prietenii po-
eþi Mangalesh Dabral ºi Anisur
Rahman, care au tradus poemele
mele din portughezã, într-o lungã
dezbatere despre culturile noastre
ºi proiectul Brics. ªi apoi la Vara-
nasi, în Gange, în plenara metafizi-
cã a cãlugãrilor ºi a sadhu-ilor în
care fireºte cã Eliade al „meu” mã
ajuta sã înþeleg ºi sã mã prezint ca
sfidare poeticã ºi metafizicã. Am
purtat cu mine prin acele pãrþi ale
lumii cultura românã, cu bogãþiile
sale orientale.

- Revenit – dacã am socotit eu
bine – pentru a opta oarã în Româ-
nia, dincolo de toate aceste insidii ºi
incongruenþe de tip politic, cum re-
gãseºti þara pentru a cãrei culturã
ai fãcut atâtea diligenþe în Brazilia
ºi nu numai? ªi pentru care eu, în
numele prietenilor tãi din Craiova
ºi din Bucureºti ºi din Timiºoara, îþi
mulþumesc cu o mare afecþiune, îm-
preunã cu admiraþia ºi prietenia
deja pluridecenalã care continuã.

- Dragul meu prieten ºi poet Geor-
ge Popescu, eu sunt mai curând cel
care se simte pãtruns de emoþie de a-
i saluta din toatã inima pe toþi priete-
nii mei. Cu deosebire pe cei din Cra-
iova, cãrora le exprim regretul de a
nu-i putea revedea de aceastã datã,
din cauze obiective. Ca de atâtea ori
am avut ocazia de a spune despre
România cã a devenit în mod straniu
cel de-al treilea þãrm al fluviului care
curge înãuntrul meu, ce-a început cu
acea uimitoare conversaþie pe care
am avut-o cu tine la Penne, în Italia,
în îndepãrtatul 2002. ªi câte porþi de
cunoaºtere s-au deschis începând de
la o limbã mirabilã, de la o viaþã cul-
turalã intensã ºi de la acea ospitalita-
te sãteascã, spre a spune astfel într-
o manierã ceva mai liberã dar mai ade-
vãratã, adicã mai caldã ºi generoasã
ce nu prea se mai întâlneºte azi ori-
unde. Nu poþi pãrãsi România fãrã
un adânc semn de dor ºi de poezie.

GEORGE POPESCU

Muzeul Naþional al Literaturii
Române, în parteneriat cu Insti-
tutul Cultural Român, Universi-
tatea din Craiova – Facultatea de
Litere ºi Biblioteca Municipalã
„ªtefan Peticã”, organizeazã pe
21 februarie, ora 17.00, în Sala de
Consiliu a Bibliotecii Centrale
Universitare „Carol I” (strada
Boteanu nr. 1), masa rotundã
„ªtefan Peticã – 140”. Partici-
pã scriitoarea Ana Blandiana,
scriitorul ºi poetul brazilian Mar-
co Lucchesi, poetul ºi eseistul
C. D. Zeletin ºi prof. Mihai Zam-
fir.

Evenimentul îºi propune sã
marcheze cei 140 de ani de la
naºterea autorului, adept al ma-
rilor simboliºti contemporani,
care a realizat în versul românesc
o reformã perceptibilã abia as-
tãzi, ºi face parte dintr-o serie de
evenimente organizate în ultima
lunã la Tecuci, Craiova ºi Bucu-
reºti.

Programul va cuprinde ºi prezentarea volumului „Opere. Poezii”, din edi-
þia integralã ªtefan Peticã, îngrijitã de Nicoleta Presurã-Cãlina, Cuvânt înain-
te de Ana Blandiana, Postfaþã de C. D. Zeletin, Editura Muzeul Literaturii
Române, 2016. Ediþia integralã se aflã în curs de publicare ºi va fi disponibilã
pe site-ul http://edituramnlr.ro/ ºi în noua librãrie a muzeului care urmeazã a fi
deschisã curând (strada Nicolae Creþulescu nr. 8).

Moderator: Lucian Chiºu. Intrarea la eveniment este liberã.
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Andrus Ansip, vicepreºedinte
al Comisiei Europene, responsa-
bil pentru piaþa unicã digitalã, a
salutat faptul cã acest Acord  va
aduce beneficii concrete pentru

Noua directivã pentru comba-
terea terorismului va actualiza ca-
drul legal prezent UE din privind
infracþiunile teroriste ºi va lãrgi
acoperirea lor pentru a include
ameninþãri emergente. ”Trebuie

Cetãþenii europeni vor putea în curând sã profiteCetãþenii europeni vor putea în curând sã profiteCetãþenii europeni vor putea în curând sã profiteCetãþenii europeni vor putea în curând sã profiteCetãþenii europeni vor putea în curând sã profite
pe deplin de abonamentele lor la servicii onlinepe deplin de abonamentele lor la servicii onlinepe deplin de abonamentele lor la servicii onlinepe deplin de abonamentele lor la servicii onlinepe deplin de abonamentele lor la servicii online

Textul convenit trebuie adoptat în mod oficial de cãtre
Consiliul UE ºi de cãtre Parlamentul European. Odatã ad-
optate,  normele vor deveni aplicabile în toate statele
membre ale UE pânã la începutul anului 2018, întrucât
regulamentul prevede un termen de 9 luni în care furni-
zorii ºi titularii drepturilor urmeazã sã se pregãteascã
pentru aplicarea noilor norme.

Sãptãmâna trecutã, negociatorii Parla-
mentului European, statelor membre ºi
Comisiei Europene au ajuns la un acord
privind modernizarea normelor UE de-
spre drepturile de autor, propusã de Co-
misie în cadrul Strategiei privind piaþa

unicã digitalã. Datoritã ei, cetãþenii eu-
ropeni vor putea în curând sã profite pe
deplin de abonamentele lor la servicii on-
line pentru filme, evenimente sportive,
cãrþi electronice, jocuri video sau muzicã
atunci când cãlãtoresc în întreaga UE.

cetãþenii europeni. “Am fãcut un
nou pas important pe calea eli-
minãrii barierelor de pe piaþa
unicã digitalã. Le mulþumesc cãl-
duros raportorului Parlamentu-

lui European, domnului Jean-
Marie Cavada, preºedinþiei mal-
teze a Consiliului UE ºi tuturor
celor datoritã cãrora s-a ajuns la
acest compromis. Acum este ne-
cesar sã convenim asupra unui
acord ºi în privinþa celorlalte
propuneri de modernizare a nor-
melor UE în domeniul drepturi-
lor de autor ºi sã asigurãm un
acces mai larg la conþinutul cre-
ativ, la nivel transfrontalier. Con-
tez pe sprijinul Parlamentului
European ºi al statelor membre
în aceastã privinþã”, a subliniat
Andrus Ansip.

Comisia Europeanã a propus
 un regulament

Dupã intrarea în vigoare a nou-
lui regulament, consumatorii care
cãlãtoresc în UE vor avea acces
la serviciile de conþinut online ca

ºi cum ar fi acasã. Prestatorii de
servicii de conþinut online, cum
ar fi Netflix, MyTF1 sau Spoti-
fy, vor verifica în ce þarã îºi are
reºedinþa abonatul, consultând
detaliile de facturare, eventualul
contract de internet sau adresa IP.
Toþi furnizorii care oferã servicii
de conþinut online plãtite vor tre-
bui sã respecte noile reguli. ªi fur-
nizorii care oferã servicii gratui-
te (de exemplu, serviciile online
furnizate de canalele publice de
radio ºi de televiziune) vor putea
decide sã le ofere abonaþilor con-
þinut portabil. În decembrie 2015,
Comisia Europeanã a propus un
regulament pentru a extinde ac-
cesul persoanelor care cãlãtoresc
în UE la conþinutul online. Aceas-
ta era prima propunere legislati-
vã din cadrul Strategiei privind
piaþa unicã digitalã, completatã în
septembrie 2016 de adoptarea
unor norme UE moderne în ma-
terie de drepturi de autor.

Ajutor acordat victimelor terorismului
Pentru a combate ameninþãrile crescute venite

din partea „luptãtorilor strãini” care cãlãtoresc
cãtre zone de conflict în scopuri teroriste ºi a
„lupilor singuratici” care planificã atacuri solitare,
au fost aprobate zilele trecute, la Strasbourg,
la Parlamentul European, noi reguli europene.

sã oprim atacatorii înainte de co-
miterea acestor acte mai curând
decât sã regretãm faptul cã ele
au avut loc. Am obþinut un echi-
libru bun între îmbunãtãþirea se-
curitãþii ºi respectarea drepturi-

lor omului, pentru cã scopul nu
este de a avea siguranþã fãrã
drepturi”, a subliniat raportorul
Parlamentului Monika Hohlmeier
(PPE, DE) în dezbaterea dinain-
tea votului.

Textul, agreat informal cu Con-
siliul în noiembrie 2016, a fost
aprobat cu 498 voturi la 114 ºi 29
abþineri. Lista extinsã de prepara-
tive care vor deveni infracþiuni:
cãlãtorii în strãinãtate pentru a se
alãtura unui grup terorist ºi/sau a
se întoarce în UE cu scopul de a
comite un atac terorist;  recruta-
re pentru terorism; training sau
participarea la training pentru te-
rorism; ajutarea, susþinerea sau
încercarea de a face un atac; in-
stigarea publicã sau lãudarea te-
rorismului, ºi finanþarea teroris-
mului ºi grupurilor teroriste.

18 luni pentru a le transpune
în legislaþia naþionalã

Noua directivã include ºi pre-
vederi care sã asigure o asistenþã
imediatã acordatã victimelor ºi fa-
miliilor lor dupã un atac. De exem-
plu, statele membre UE ar trebui
sã se asigure cã existã servicii de

ajutor care sã ajute familiile sã gã-
seascã spitalele unde se aflã ru-
dele lor ºi sã ajute victimele sã se
întoarcã în þãrile lor de origine,
dacã au fost prinse într-un atac
atunci când se aflau în vizitã în
alt stat UE. Asistenþa ar trebui sã
includã ºi sprijin medical ºi psi-
hologic, precum ºi consiliere pri-
vind aspectele legale ºi financiare
cum ar fi procedurile legale pen-
tru a depune diferite cereri.

Dupã publicarea noilor reguli în

Jurnalul Oficial UE, statele mem-
bre vor avea la dispoziþie 18 luni
pentru a le transpune în legislaþia
naþionalã. Marea Britanie ºi Irlan-
da nu vor face subiectul acestei
directive, dar pot notifica Comi-
sia dacã vor dori sã se alãture ul-
terior. Danemarca nu face subiec-
tul acestei directive. Parlamentul
a mai aprobat ºi noile reguli pri-
vind întãrirea verificãrilor la gra-
niþele externe ale UE, în vederea
îmbunãtãþirii securitãþii interne.
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Dacã se ia în considerare volu-
mul total exploatat în anul 2016 de
Direcþia Silvicã Dolj, de 135.000
metri cubi masã lemnoasã, tãierile
ilegale în fondul forestier de stat
reprezintã 1,1% din aceasta.

În anul 2016 s-au executat 654
controale de fond, dintre care 466
controale în fond forestier public
ºi 188 controale în fond forestier
privat, din totalul lor un numãr de
13 controale fiind dispuse ca ur-
mare a petiþiilor primite la Direcþia
Silvicã Dolj de la alte instituþii sau

Tãierile ilegale de lemn au scãzut semnificativ în 2016Tãierile ilegale de lemn au scãzut semnificativ în 2016Tãierile ilegale de lemn au scãzut semnificativ în 2016Tãierile ilegale de lemn au scãzut semnificativ în 2016Tãierile ilegale de lemn au scãzut semnificativ în 2016
În anul 2016, volumul tãierilor ilega-

le în fondul forestier proprietatea pu-
blicã a statului, administrat de Direcþia
Silvicã Dolj, a scãzut la 1.504 metri cubi,
fiind practic la jumãtate faþã de anul
2015, când s-au înregistrat 3242 metri
cubi . De asemenea, se înregistreazã o

Un nou caz medical a pus în
alertã instituþiile abilitate din Dolj.
Astfel, DSP Dolj a solicitat DSVSA
Dolj sã efectueze o analizã într-un
caz bine determinat, dupã pãrerea
medicilor. Echipa sanitar-veterina-
rã a prelevat proba de lapte ºi pânã
la finalizarea investigaþiilor de la-
borator la IISPV Bucureºti  pe pro-
ba de lapte trimisã s-au dispus
mãsuri de restricþie cu privire la
vânzarea laptelui. Ieri, conform
conducerii DSVSA Dolj, rezultatul
analizei este negativ, iar laptele în
cauzã poate fi consumat.

Planul Naþional de Control pen-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Nu s-a confirmat suspiciunea de E-coli invocatã de DSP DoljNu s-a confirmat suspiciunea de E-coli invocatã de DSP DoljNu s-a confirmat suspiciunea de E-coli invocatã de DSP DoljNu s-a confirmat suspiciunea de E-coli invocatã de DSP DoljNu s-a confirmat suspiciunea de E-coli invocatã de DSP Dolj
Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi pentru

Siguranþa Alimentelor Dolj, urmare a no-
tificãrii emisã de Direcþia de Sãnãtate Pu-
blicã Dolj cu privire la suspiciunea de Sin-
drom Hemolitic Uremic la un copil din
Dolj, a dispus ca o echipã de inspectori sã

se deplaseze în localitatea menþionatã în
alertã. Inspectorii sanitar-veterinari au
identificat producãtorul individual de lapte
de vacã au recoltat proba de lapte, care a
fost trimisã în vederea efectuãrii analize-
lor pentru E.coli verotoxigenã.

tru determinarea prevalenþei Esche-
richia Coli verotoxigenã a fost de-
maratã în data de 16 mai 2016 ºi
s-a desfãºurat pânã la data de 31
decembrie 2016.

Un singur caz de E.coli confir-
mat, în 2016, la o fermã din Dolj

Sã mai precizãm cã, potrivit ra-
portului Institutului de Igienã ºi
Sãnãtate Publicã Veterinarã, în pe-
rioada 16.05.2016 – 30.12.2016,
în cadrul acestui Plan au fost pre-
levate ºi analizate un numãr de
1.484 probe, din urmãtoarele ca-
tegorii de produse: carne ºi produ-

se din carne (sanitaþie carcasã ovi-
ne, sanitaþie carcasã bovinã, carne
tocatã vitã, carne de pui, pulpã de
vitã, mici amestec porc cu vitã,
cârnaþi vitã, carne tocatã mânzat,
cârnaþi, ºniþel mânzat, hamburger
vitã…); lapte ºi produse din lapte
(lapte crud vacã, smântânã pasteu-
rizatã, caºcaval afumat, caº bovi-
nã, telemea din lapte de vacã, brân-
zã telemea, caºcaval afumat…)

Probele au fost recoltate din:
abatoare, magazine alimenta-
re, carmangerii, supermarketuri

ºi dozatoare de lapte.
Echipele de inspectori sanitari

veterinari ºi pentru siguranþa ali-
mentelor au prelevat probe, con-
form planificãrii, din Bucureºti ºi
toate judeþele tãrii. În perioada
menþionatã, buletinele de analizã au
confirmat prezenþa Escherichiei
Coli verotoxigenã la 69 de  probe
prelevate. În Dolj, s-a confirmat
prezenþa la o probã recoltatã din

produsul lapte crud de vacã, la o
fermã din judeþ.

E.coli, un factor de risc
foarte ridicat

Infecþia cu E.coli verotoxigenã
a devenit larg recunoscutã drept
cauza majorã a unei boli de origine
alimentarã, în special în societãþile
industrializate. Aprecierea inspec-
torilor sanitar-veterinari este cã in-
fecþia constituie factor de risc de
un nivel de risc crescut deoarece
procesarea industrialã a alimente-
lor este asociatã expunerii la riscul
reprezentat de E.coli. Infecþia cu
E.coli verotoxigenã poate fi con-
tactatã prin apã sau prin transmi-
tere de la o persoanã la alta; prin
contaminarea fecalã a alimentelor
(igiena umanã necorespunzãtoare)
ºi tratarea termicã necorespunzã-
toare; prin contaminarea legume-
lor ºi fructelor (ca urmare a utili-
zãrii gunoiului de grajd drept în-
grãºãmânt natural) care nu au fost

spãlate abundent cu apã clorinatã.
Apreciem factor de risc de un ni-
vel de risc crescut deoarece cãile
de contaminare sunt multiple.

Rezervorul natural de E. coli
verotoxigenã este tractusul intes-
tinal al animalelor domestice, în
special bovinele, iar alimentele pro-
venite de la acestea, cum ar fi car-
nea tocatã ºi laptele nepasteurizat,
sunt surse majore ale bolii la om.
Un nivel de risc foarte crescut ºi
aici, deoarece probabilitatea trans-
fer în lanþul alimentar a agentului
patogen este foarte crescutã, iar
consecinþele verotoxinei sunt une-
le foarte grave. Morbiditatea ºi
mortalitatea asociate infecþiei cu E.
coli verotoxigenã, în mare ca re-
zultat al SHU, constituie o proble-
mã zoonoticã gravã pentru sãnã-
tatea publicã. Aici, consecinþele
verotoxinei sunt unele foarte gra-
ve. Perioada de incubaþie a îmbol-
nãvirilor cu E. coli verotoxigenã
este de aproximativ 3-5 zile de la
ingestia de alimente contaminate.

persoane fizice ºi 26 controale ca
urmare a controalelor tematice. În
afara controalelor de fond, au fost
executate 85 controale parþiale, din
proprie iniþiativã, ori de câte ori si-
tuaþia a impus acest fapt.

18 infracþiuni constatate
În plus, personalul silvic din ca-

drul Direcþiei Silvice Dolj a fost
implicat, alãturi de alte organe ale
statului (poliþie, jandarmerie, garda
forestierã, etc.), în 2.751 acþiuni de
control al circulaþiei materialului

lemnos în fondul forestier ºi pe dru-
murile publice, în urma cãrora au
fost constatate 18 infracþiuni, 450
de contravenþii ºi s-au aplicat amenzi
în valoare de 999.200 de lei. Toto-
datã au fost confiscaþi 142 de metri
cubi de material lemnos ºi 2.638 de
pomi de Crãciun.

Anul trecut au fost constatate, în
total, 19 infracþiuni silvice, 18 dintre
acestea fiind în curs de soluþionare.
Direcþia Silvicã Dolj administreazã o
suprafaþã de 59.846 hectare fond
forestier proprietate publicã a statu-

lui ºi 7.330 ha fond forestier pro-
prietate privatã, pe bazã de contracte
de prestãri servicii silvice.

La nivel naþional,
22 de angajaþi RNP, agresaþi
Volumul tãierilor ilegale în fon-

dul forestier proprietatea publicã
a statului, administrat de Regia
Naþionalã a Pãdurilor – Romsilva,
a scãzut anul trecut la 47.788 de
metri cubi, cu 16,27% mai puþin
faþã de anul 2015, când s-au în-
registrat 57.080 de metri cubi. La
volumul total exploatat de Rom-
silva, de 8,58 milioane de metri
cubi masã lemnoasã, tãierile ile-
gale în fondul forestier de stat re-
prezintã 0,5%.

În total, în fondul forestier de
stat s-au efectuat anul trecut
14.825 de controale de fond ºi
1.642 de controale parþiale. Anga-
jaþii Romsilva au fost implicaþi, alã-
turi de alte organe ale statului, în
92.776 de acþiuni de control al cir-

culaþiei materialului lemnos, în
urma cãrora au fost constatate
1.171 de infracþiuni, 14.698 de
contravenþii ºi s-au aplicat amenzi
în valoare de 21.323.520 de lei.
Totodatã, au fost confiscaþi 28.367
de metri cubi de material lemnos
ºi 10.324 de pomi de Crãciun. Alte
517 controale au vizat instalaþiile
de debitat materialul lemnos, fiind
aplicate amenzi în valoare de
726.000 de lei, 4.340 de metri cubi
de material lemnos fiind confiscaþi.
Anul trecut au fost constatate, în
total, 1.214 de infracþiuni silvice,
1.150 dintre acestea fiind în curs
de soluþionare. În cursul anului tre-
cut, 22 de angajaþi ai Regiei Naþio-
nale a Pãdurilor – Romsilva au fost
agresaþi în timpul acþiunilor de pazã
a pãdurilor.

Regia Naþionalã a Pãdurilor –
Romsilva administreazã o supra-
faþã de 3,14 milioane de hectare
fond forestier proprietate publi-
cã a statului.

scãdere semnificativã ºi în ceea ce pri-
veºte tãierile ilegale din fondul fores-
tier privat administrat de Direcþia Sil-
vicã Dolj pe bazã de contracte de
prestãri servicii silvice, constatându-se
un volum tãiat ilegal de 163 mc faþã de
cel din anul anterior - 487 mc.
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Având ca obiectiv specific dez-
voltarea unor atitudini ºi practici la
nivelul întregii populaþii aflate într-o

Elevii de gimnaziu ºi liceu se pot înscrie, de astãzi, la etapaElevii de gimnaziu ºi liceu se pot înscrie, de astãzi, la etapaElevii de gimnaziu ºi liceu se pot înscrie, de astãzi, la etapaElevii de gimnaziu ºi liceu se pot înscrie, de astãzi, la etapaElevii de gimnaziu ºi liceu se pot înscrie, de astãzi, la etapa
judeþeanã a Concursului Naþional judeþeanã a Concursului Naþional judeþeanã a Concursului Naþional judeþeanã a Concursului Naþional judeþeanã a Concursului Naþional „Mesajul meu antidrog”„Mesajul meu antidrog”„Mesajul meu antidrog”„Mesajul meu antidrog”„Mesajul meu antidrog”
Agenþia Naþionalã Antidrog (ANA), prin cele 47 de cen-

tre de prevenire, evaluare ºi consiliere antidrog de la nivel
teritorial, a lansat la nivel naþional ediþia a XIV-a a Concur-
sului „Mesajul meu antidrog”, având ca temã „Coloreazã-
þi viaþa altfel... fãrã droguri!”. Aceasta se desfãºoarã în in-
tervalul februarie – iulie 2017, în cadrul instituþiilor din în-

Începe procedura completãriiÎncepe procedura completãriiÎncepe procedura completãriiÎncepe procedura completãriiÎncepe procedura completãrii
normei didacticenormei didacticenormei didacticenormei didacticenormei didactice

În conformi-
tate cu prevede-
rile legale ale
Punctului 5,
conþinute în
Calendarul
mobilitãþii
personalului
didactic de
predare în
învãþãmântul
preuniversitar
pentru anul ºcolar 2017-2018, Anexa nr.19 la Metodolo-
gia-cadru aprobatã prin Ordinul Ministrului Educaþiei
Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice nr.5739/14.11.2016, în
perioada 22 – 28 februarie 2017, se desfãºoarã activitãþi
privind completarea normei didactice a cadrelor titulare
pentru anul de învãþãmânt viitor.

Astfel, dupã cum au fãcut cunoscut reprezentanþii ISJ
Dolj, în perioada cuprinsã în program, pe 22 februarie va
fi afiºatã lista tuturor catedrelor vacante sau rezervate
complete ºi incomplete. În zilele de 23 ºi 24 februarie vor
fi înregistrate cererile pentru completarea normei didacti-
ce, iar pe 27 februarie sunt organizate probele practice/
orale în profilul postului. Pe 28 februarie va avea loc
ºedinþa de repartizare, organizatã de comisia de mobilitate
a personalului didactic din învãþãmântul preuniversitar,
constituitã la nivelul ISJ Dolj.

Cadrele didactice titulare care solicitã completarea normei
cu ore în altã specialitate decât cea pe care sunt titulare
depun cerere de întregire pentru disciplina respectivã, având
documente doveditoare pentru evaluarea activitãþii pe
specialitatea solicitatã(ierarhizarea  în ordinea descrescãtoa-
re a punctajelor se face conform materiei cerute).

Ghid de implementareGhid de implementareGhid de implementareGhid de implementareGhid de implementare
pentru  „ªcoala altfel”pentru  „ªcoala altfel”pentru  „ªcoala altfel”pentru  „ªcoala altfel”pentru  „ªcoala altfel”

Aºa cum se
ºtie, începând
din acest an
ºcolar, Sãptã-
mâna „ªcoala
altfel”  nu mai
are un program
strict, în cadrul
cãruia trebuie
sã se desfãºoa-
re, ci a lãsat la
latitudinea
unitãþilor de învãþãmânt perioada în care se deruleazã.
Pentru a-i îndruma pe profesori, Ministerul Educaþiei
Naþionale a publicat un Ghid de implementare, care sã
vinã în sprijinul cadrelor didactice , pentru ca acestea sã
nu vadã programul numai ca  o provocare, ci , mai ales,
ca o oportunitate de experimentare, de bucurie ºi de
interacþionare „altfel” cu colegii, elevii ºi partenerii din
comunitate, dupã cum a precizat  prof.  Simona Chiriþã,
inspector pentru activitãþi extraºcolare în cadrul Inspecto-
ratului ªcolar Judeþean Dolj.

Astfel, înainte de a stabili acþiunile, profesorii coordo-
natori trebuie sã solicite propuneri din partea elevilor ºi a
pãrinþilor, prin dezbateri, fiºe, chestionare. Cadrele
didactice pot sã solicite diverse tematici, de la dezvoltarea
personalã a elevului, relaþia cu familia ºi prietenii pânã la
voluntariat, activitãþi sportive sau înþelegerea unor feno-
mene fizice sau de altã naturã. Orarul trebuie fãcut
cunoscut pãrinþilor copiilor, iar prezenþa tinerilor la
activitãþi este obligatoriu monitorizatã. La finalul progra-
mului „ªcoala altfel”, beneficiarii (elevi ºi pãrinþi) sunt
chestionaþi cu privire la schimbãrile care au apãrut în
timpul derulãrii proiectului.Grupaj realizat de CRISTI PÃTRU

Activitate pentru incluziune,Activitate pentru incluziune,Activitate pentru incluziune,Activitate pentru incluziune,Activitate pentru incluziune,
la  ªcoala Gimnazialã Specialãla  ªcoala Gimnazialã Specialãla  ªcoala Gimnazialã Specialãla  ªcoala Gimnazialã Specialãla  ªcoala Gimnazialã Specialã

„Sf. Mina”„Sf. Mina”„Sf. Mina”„Sf. Mina”„Sf. Mina”
Pe 22 februarie, la sediul ªcolii Gimnaziale

Speciale „Sf. Mina” din Craiova vor avea loc activi-
tãþi în cadrul proiectului „mRIDGE”, desfãºurat de
instituþia gazdã în parteneriat cu Universitatea din
Craiova. Programul face parte din ERASMUS+ ºi
este coordonat de Universitatea „PaisiiHilendarski”
din Plovdiv (Bulgaria), iar scopul este de a identifica
ºi împãrtãºi celorlalþi unele modalitãþi de utilizare a
tehnologiilor pentru îmbunãtãþirea politicilor privind
reforma de incluziune a grupurilor dezavantajate în
educaþie, dupã cum a precizat prof. Maria Crostina
Constantinescu, director al ªcolii Gimnaziale Specia-
le „Sf. Mina”. La acþiune vor participa reprezentanþi
ai Consiliului Judeþean Dolj, Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj, Universitãþii din Craiova. Elevii ºcolii
vor susþine un program artistic, împreunã cu tineri
ai Colegiului Naþional Pedagogic „ªtefan Velovan”
din Craiova,
iar copiii ºi
cadrele
didactice de
la unitatea
organizatoa-
re vor
realiza o
expoziþie cu
vânzare a
mãrþiºoare-
lor create.

Organizãrii motiveazã iniþierea ºi desfã-
ºurarea Concursului Naþional „Mesajul meu
antidrog” prin faptul cã una dintre proble-
mele actuale ale societãþii româneºti o con-
stituie creºterea cererii de droguri îndeosebi
printre elevi. „Rãspândirea consumului abu-
ziv de droguri în rândul populaþiei tinere a
dus la apariþia de reþele de trafic ample pe
teritoriul þãrii noastre ºi este necesarã o in-
tensificare a acþiunilor de prevenire a con-
sumului de droguri”, spun aceºtia.

„Studiul naþional în ºcoli privind  con-

formã de învãþãmânt, prin interme-
diul programelor ºcolare ºi de petre-
cere a timpului liber, în scopul ad-
optãrii unui stil de viaþã sãnãtos, fãrã
tutun, alcool ºi droguri, proiectul re-
prezintã un concurs naþional în ca-
drul cãruia elevii îºi exprimã, într-o
formã de comunicare artisticã sau

prin sport, opiniile ºi atitudinile lor în
legãturã cu consumul de droguri.

Scopul concursului este menþi-
nerea la un nivel scãzut a consu-
mului de droguri (prevalenþa), re-
ducerea cazurilor de noi consuma-
tori (incidenþa) în rândul popula-
þiei din învãþãmântul preuniversi-
tar, iar obiectivul general este creº-
terea nivelului de informare, edu-
care ºi conºtientizare a populaþiei
ºcolare în vederea neînceperii con-
sumului de droguri, în cadrul pro-
gramelor ºcolare, extraºcolare ºi de
petrecere a timpului liber.

Secþiunile ediþiei a XIV-a sunt:
eseu literar, arte vizuale (graficã, de-
sen), film scurt metraj, spot, sport
(la nivel judeþean), iar criteriile de
evaluare a lucrãrilor urmãresc înca-
drarea în cerinþe (tematicã ºi dimen-
siuni), promovarea mesajelor poziti-
ve, originalitatea mesajului ºi a sub-

iectului ales, acurateþea stilului, cla-
ritatea limbajului. Din fiecare judeþ /
sector vor fi selecþionate 10 ºcoli
(atât din mediul urban, cât ºi rural)
cu învãþãmânt gimnazial ºi 5 licee

(atât din mediul urban, cât ºi rural)
ce totalizeazã aproximativ 3.500 de
elevi. Beneficiarii direcþi estimaþi ai
concursului sunt 150.000 de tineri.

MAGDA BRATU

sumul de tutun, alcool ºi droguri” reprezin-
tã participarea României la Proiectul Euro-
pean de Cercetare în ªcoli privind Alcoolul
ºi alte Droguri („The European School Sur-
vey Project on Alcohol and Other Drugs”),
identificat uzual prin abrevierea ESPAD. Stu-
diul se desfãºoarã din 4 în 4 ani, ultimul fi-
ind realizat în 2015.

Potrivit acestuia: «Deºi consumul de tu-
tun în rândul adolescenþilor din România s-
a înscris pe o linie descendentã începând
din 2003, în 2015 se menþine la valori simi-

lare celor observate în studiul anterior, fiind
peste mediile europene, pentru toate perioa-
dele de referinþã: consumul de tutun de-a
lungul vieþii – 51,7% faþã de 45,6% la nivel
european, consumul de tutun în ultimele 30
de zile – 30,1% faþã de 21,4% ºi consumul
de tutun zilnic în ultimele 30 de zile – 19,7%
faþã de 12,4%. Totodatã, se observã valori
mai mari ale consumului de tutun în rândul
bãieþilor, comparativ cu cele înregistrate în
rândul fetelor, însã pentru ambele sexe ado-
lescenþii din România se situeazã peste va-

lorile medii europene».
Proporþia adolescenþilor de 16 ani care au

consumat de-a lungul vieþii vreo bãuturã al-
coolicã este de 77,9%, aflându-se în scãde-
re faþã de studiile anterioare ºi situându-se
în continuare sub media ESPAD în valoare
de 80,3%. Dintre drogurile ilicite, cel mai
mare nivel al consumului este înregistrat de
canabis – 8,1%. Comparativ cu valorile medii
europene, consumul de canabis/haºiº în rân-
dul elevilor de 16 ani din România este de
douã ori mai mic.

vãþãmântul preuniversitar (gimnaziu ºi liceu) din toate jude-
þele þãrii ºi din Bucureºti. Etapa judeþeanã începe astãzi ºi
se deruleazã pânã pe data de 5 mai. „Mesajul meu anti-
drog” este un proiect de prevenire a consumului de droguri
în rândul populaþiei ºcolare din învãþãmântul gimnazial ºi
liceal ºi are loc anual, încã de la înfiinþarea ANA.
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Dezvoltarea programului de ra-
dioterapie ar trebui sã se producã
în contextul în care, de la un an la
altul, numãrul cazurilor nou dia-
gnosticate de cancer a crescut
constant în judeþul Dolj.

Anul trecut, 23.867 de doljeni
figurau în evidenþele medicale cu
afecþiuni oncologice. ªi mai grav
este cã, în fiecare lunã, spitalele
craiovene înregistreazã, în medie,
mai mult de douã sutã de noi ca-
zuri. Cancerul rãmâne o problemã
de sãnãtate publicã, decesele pro-
vocate de aceastã boalã ocupând
locul doi, dupã cele provocate de
bolile aparatului circulator. Anul
trecut, 2.524 de doljeni au aflat cã
suferã de o formã de cancer, ceea
ce înseamnã, în medie, cã în fie-

Printr-un proiect finanþat cu sprijinul
Bãncii Mondiale, Ministerul Sãnãtãþii va
dota, echipa ºi reabilita 12 centre de radio-
terapie în urma cãrora se va dubla capacita-
tea de tratament a pacienþilor cu afecþiuni

oncologice. Anunþul vine în contextul în care
radioterapia este unul din sectoarele cele
mai vitregite din oncologie, având în vede-
re cã existã încã pacienþi pe listele de aºtep-
tare pentru aceste proceduri.

care zi ºapte pacienþi au primit
aceastã veste cruntã.

Plan naþional
de control al
cancerului

România a finalizat un prim
draft al Planului naþional de con-
trol al cancerului (PNCC), docu-
ment elaborat conform recoman-
dãrilor europene pe parcursul
acestei acþiuni comune utilizând
recomandãrile din Ghidul euro-
pean. PNCC este un document
comprehensiv care propune un an-
samblu de mãsuri menite sã asi-
gure controlul cancerului în þara
noastrã. Planul naþional de control
al cancerului are o serie de obiec-

tive. Printre acestea se numãrã în-
tãrirea capacitãþii sistemului de sã-
nãtate de a reduce prevalenþa fac-
torilor de risc ai cancerului prin
promovarea intervenþiilor care sã
favorizeze adoptarea unui stil de
viaþã sãnãtos (reducerea fumatu-
lui, a consumului excesiv de alco-
ol, combaterea sedentarismului ºi
adoptarea unei diete sãnãtoase);
implementarea programelor de de-
pistare precoce activã a cancere-
lor de col uterin, sân ºi colorectal
în conformitate cu ghidurile euro-
pene de asigurare a calitãþii în pro-
gramele de screening organizate la
nivel populaþional; dezvoltarea ca-
pacitãþii sistemului de sãnãtate de
a asigura accesul la servicii medi-
cale de diagnostic ºi tratament,
precum ºi dezvoltarea cercetãrii ºi
inovaþiei în domeniul cancerului;
îmbunãtãþirea monitorizãrii inci-
denþei bolii prin dezvoltarea regis-
trelor regionale de cancer.

PNCC mai conþine un set de
mãsuri care vizeazã domeniile ex-
trem de importante ale dezvoltãrii
resurselor umane, revizuirii ghidu-
rilor ºi protocoalelor de diagnostic
ºi tratament ºi realizarea de inves-
tiþii în infrastructura de diagnostic
ºi radioterapie.

Ministrul Sãnãtãþii, Florian Bo-
dog, a declarat cã în programul
actual de guvernare este prevãzu-
tã creºterea capacitãþii de scree-
ning pentru depistarea bolilor ne-
transmisibile cu impact asupra sã-

nãtãþii publice: cancer col uterin,
cancer mamar, cancer colorectal,
cancer de prostatã, cancer pulmo-
nar, diabet zaharat, boli cardio-vas-
culare, boli pulmonare cronice
prin accesarea fondurilor structu-
rale nerambursabile. De asemenea,
Guvernul României va demara
construcþia a opt spitale regionale,
a unui spital republican, precum ºi
dotarea ºi reabilitarea unitãþilor sa-
nitare existente.

Numãrul de pacienþi
cu cancer va creºte
în urmãtoarele
douã decenii

Aproximativ 30% din decesele
cauzate de cancer au avut la bazã
cinci factori principali de risc, com-
portamentali ºi dietetici: un indice

de masã corporalã crescut, con-
sumul redus de fructe ºi legume,
lipsa exerciþiilor, fumatul ºi con-
sumul de alcool. Fumatul este cel
mai important factor de risc, fiind
cauza a aproximativ 20% dintre
decesele cauzate de cancer ºi a
circa 70% din decesele provoca-
te de cancerul pulmonar. În zo-
nele cu venituri medii ºi mici, in-
fecþiile virale sunt responsabile
pentru circa 20% din decesele
provocate de cancer. Spre exem-
plu, virusul hepatitei B (HBV), vi-
rusul hepatitei C (VHC) ºi anumi-
te tipuri de papilomavirus uman
(HPV) cresc riscul de a dezvolta
cancer hepatic sau de col uterin,
iar infecþia cu HIV este respon-
sabilã, la rândul sãu, pentru un risc
crescut de cancer de col uterin.

RADU ILICEANU

Inspectoratul pentru Situaþii de Ur-
genþã „Oltenia” al Judeþului Dolj parti-
cipã la desfãºurarea campaniei de vo-
luntariat „Salvator din pasiune”, cam-
panie organizatã de Inspectoratul Gene-
ral pentru Situaþii de Urgenþã, având la
bazã beneficiile activitãþilor de volunta-
riat, ca expresie a implicãrii, solidaritã-
þii ºi responsabilitãþii civice ºi valorii
profesionale a acestora, materializatã în
sprijinul acordat comunitãþilor pe tim-
pul situaþiilor de urgenþã, dar ºi pentru
prevenirea lor.

Activitatea de voluntariat este o acti-
vitate fãrã scop lucrativ ºi fãrã remune-
raþie. Campania de recrutare a noilor can-
didaþi se va derula pe o perioadã nelimi-
tatã, pe serii de recrutare, începând cu
perioada 20 februarie – 14 aprilie a.c.,
interval de timp structurat în trei etape:
perioadã de recrutare ºi  înscrieri :
20.02.2017 – 10.03.2017; perioadã pen-
tru analiza dosarului:  3.03.2017 –
24.03.2017; perioada destinatã încheie-

ISU Dolj demareazã înscrierile
pentru activitãþile de voluntariat

Reprezentanþii Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã (ISU)
Dolj au dat startul înscrierilor pentru activitãþi de voluntariat la
nivelul judeþului. Toþi cei care doresc sã devinã „Salvatori din

pasiune”, dupã cum este ºi intitulatã campania de recrutare, sunt
aºteptaþi la sediul unitãþii, chiar de astãzi.

rii contractelor de voluntariat este
03.04.2017 – 14.04.2017. Candidaþii
care nu reuºesc sã se înscrie în aceste
perioade, o pot face în seriile urmãtoa-
re, etapele fiind comunicate de fiecare
datã înainte de începerea recrutãrii.

Voluntarul este persoana care înde-
plineºte urmãtoarele condiþii la înscrie-
rea pentru activitatea de voluntariat: vâr-
sta cuprinsã între 16 ºi 65 de ani; este
apt din punct de vedere medical; sã nu
fi fost condamnat pentru sãvârºirea de
infracþiuni cu intenþie; sã nu fi pierdut
anterior calitatea de voluntar în cadrul
serviciilor. În cadrul activitãþii de recru-
tare ºi înscriere candidatul trebuie sã
prezinte un dosar care sã cuprindã ur-
mãtoarele documente: cerere de înscrie-
re; certificat de cazier judiciar (doar
pentru persoanele care au vârsta de pes-
te 18 ani); copie dupã actul de identita-
te; aviz psihologic; act doveditor al ulti-
melor studii absolvite sau în curs de
desfãºurare; adeverinþã medicalã cu

menþiunea „apt pentru efort fizic” sau
„apt pentru muncã”; acordul pãrinþilor/
tutorelui legal, doar pentru persoanele
care au vârsta sub 18 ani.

 Detalii suplimentare legate de acti-
vitatea de voluntariat pot fi obþinute la
numãrul de telefon 0251.510.126, in-
terior 27102, persoanã de contact plt.
adj. Stanca Viorel  sau  accesând site-
ul  Inspectoratului pentru Situaþii de

Urgenþã „Oltenia” al judeþului Dolj –
www.isudolj.ro ºi site-ul  Inspectora-
tului General pentru Situaþii de Urgen-
þã – www.igsu.ro.

Recrutare ºi înscrierea voluntarilor se
efectueazã în perioada sus menþionatã
(20.02.2017 - 10.03.2017) la sediul In-
spectoratului pentru Situaþii de Urgenþã
„Oltenia” al judeþului Dolj.

CARMEN ZUICAN
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Zeci de persoane,

arestate în Turcia

dupã atentatul

atribuit PKK soldat

cu doi morþi

ºi 17 rãniþi
Autoritãþile au arestat 26

de persoane suspectate de
implicare în atentatul comis
vineri searã în sud-estul
Turciei, soldat cu doi morþi
ºi 17 rãniþi ºi atribuit
miºcãrii insurgente separa-
tiste Partidul Muncitorilor
din Kurdistan (PKK),
relateazã site-ul agenþiei
Reuters. Douã persoane,
inclusiv un acopil, au fost
ucise, iar alte 17 au fost
rãnite într-un atac cu
maºinã-capcanã comis
vineri searã în orãºelul
Viranºehir, în provincia
turcã ªanliurfa. Atentatul,
care a vizat o instituþie
judiciarã, a provocat daune
la 14 clãdiri din vecinãtate.
“Au fost arestaþi 26 de
suspecþi”, a transmis un
oficial din cadrul Poliþiei
regionale, atribuind atenta-
tul grupului insurgent
Paridul Muncitorilor din
Kurdistan (PKK).

Un obiect, aruncat

spre coloana care

îl transporta pe

Trump. Incidentul,

anchetat de Secret

Service
Serviciul prezidenþial de

protecþie Secret Service a
iniþiat o investigaþie dupã ce
un individ rãmas neidentifi-
cat a aruncat cu un obiect
spre convoiul preºedintelui
SUA, Donald Trump, rela-
teazã site-ul Politico.com.
Incidentul a avut loc vineri
dupã-amiazã (în cursul
nopþii de vineri spre sâmbã-
tã, ora României) în timp ce
coloana prezidenþialã se
îndrepta dinspre Aeroportul
din Palm Beach spre staþiu-
nea Mar-a-Lago (Florida),
unde Donald Trump va
petrece câteva zile. “Secret
Service poate confirma cã
un obiect a fost aruncat spre
coloana prezidenþialã. Am
lansat o investigaþie, deo-
camdatã nu avem alte
informaþii”, a transmis
sâmbãtã instituþia. Conform
presei americane, o piatrã a
fost aruncatã spre coloana
auto care îl transporta pe
Donald Trump. Nicio
persoanã nu a fost rãnitã.

Cancelarul Germaniei, Angela
Merkel, a constatat sâmbãtã cã
existã o “problemã” cu valoarea
euro, observând cã Banca Centra-
lã Europeanã are politici destinate
unor state mai slabe din zona uniu-
nii monetare, în ceea ce este o re-
acþie la criticile SUA cã Berlinul ar
profita de un euro depreciat. “Si-
gur cã, în momentul de faþã, în
zona euro avem o problemã cu va-
loarea monedei unice”, a declarat
Angela Merkel în discursul rostit
sâmbãtã la Conferinþa pentru Se-
curitate aflatã în curs în oraºul ger-
man Munchen. “Banca Centralã
Europeanã (BCE) are politici mo-
netare care nu sunt adresate Germaniei, ci mai
degrabã adaptate unor þãri precum Portugalia,
Slovenia sau Slovacia. Dacã am avea marca
germanã, am avea cu siguranþã o valoare dife-
ritã de cea pe care o are euro în acest moment.
Dar este vorba de o politicã monetarã indepen-
dentã (a BCE) asupra cãreia eu în calitatea de
cancelar nu am nicio influenþã”, a argumentat
Angela Merkel. ªeful Executivului Germaniei a
fãcut aceste declaraþii în prezenþa vicepreºe-
dintelui Statelor Unite, Mike Pence, aflat la con-
ferinþã, dupã acuzaþiile unui consilier al preºe-
dintelui Donald Trump cã Berlinul ar profita de
un euro depreciat. Jens Weidmann, preºedinte-
le Bãncii centrale a Germaniei, a respins sãptã-
mâna trecutã acuzaþiile Administraþiei Donald
Trump cã Berlinul ar profita de un euro “puter-
nic subevaluat”, argumentând cã firmele ger-

Geert Wilders, liderul formaþiunii popu-
list-naþionaliste Partidul Libertãþii (PVV), a
promis sâmbãtã, la începerea campaniei
electorale, cã va elimina “pleava maroca-
nã” din Olanda, îndemnând cetãþenii sã vo-
teze, în martie, pentru recãpãtarea contro-
lului asupra naþiunii. “Existã multã pleavã
marocanã în Olanda care a transformat strã-
zile în locuri nesigure”, a declarat Geert
Wilders, înconjurat de un puternic dispozi-
tiv de securitate, în cursul unui eveniment
de campanie desfãºurat în zona Spijkenis-

Ministrul britanic de Externe,
Boris Johnson, a criticat apelurile
fostului premier Tony Blair împo-
triva Brexit, acuzându-l cã ofen-
seazã “inteligenþa” alegãtorilor bri-
tanici, în timp ce premierul Sco-
þiei, Nicola Sturgeon, a atras aten-
þia cã ar putea pleda pentru inde-
pendenþa faþã de Marea Britanie.
Fostul premier laburist Tony Blair
a declarat vineri cã “misiunea” sa
este sã îi convingã pe britanici sã
se revolte împotriva ieºirii Marii
Britanii din Uniunea Europeanã.
Blair a argumentat cã cetãþenii au
votat la limitã în favoarea Brexit
„fãrã a ºti exact ce înseamnã acest

Angela Merkel respinge din nou criticile SUA:Angela Merkel respinge din nou criticile SUA:Angela Merkel respinge din nou criticile SUA:Angela Merkel respinge din nou criticile SUA:Angela Merkel respinge din nou criticile SUA:
Existã o “problemã” cu valoarea euroExistã o “problemã” cu valoarea euroExistã o “problemã” cu valoarea euroExistã o “problemã” cu valoarea euroExistã o “problemã” cu valoarea euro

mane sunt bine poziþionate pe pieþele internaþi-
onale pentru cã au produse de calitate. “Firme-
le germane sunt exportatori de succes deoare-
ce sunt bine poziþionate pe pieþele mondiale ºi
reuºesc sã convingã oamenii cu produse ino-
vatoare”, a declarat Jens Weidmann, preºedin-
tele Bundesbank. “Acuzaþia cã Germania ar
profita de pe urma Statelor Unite ºi a altor þãri
utilizând o monedã subevaluatã este mai mult
decât eronatã”, a subliniat Jens Weidmann. Va-
loarea euro este determinatã de factorii pieþe-
lor financiare, fiind influenþatã de politicile eu-
ropene ºi americane, a insistat Jens Weidmann.
“Politica monetarã (a zonei euro -n.red) nu este
determinatã la Berlin, ci mai degrabã la Frank-
furt, de Consiliul de conducere al BCE, sco-
pul fiind stabilitatea în întreaga uniune mone-
tarã”, a explicat Jens Weidmann. Administra-

þia Donald Trump a acuzat la înce-
putul lunii februarie Germania cã
utilizeazã un euro “puternic sube-
valuat” pentru a “profita” de expor-
turi în relaþia cu SUA ºi cu parte-
nerii europeni ai Berlinului. Cance-
larul Angela Merkel a respins ime-
diat ideea, reiterând cã Banca Cen-
tralã Europeanã (BCE) este inde-
pendentã ºi denunþând politicile
Washingtonului. “Principalul obsta-
col în a considera Parteneriatul
transatlantic de comerþ ºi investiþii
(TTIP) drept un acord bilateral este
Germania, care continuã sã profi-
te de pe urma altor þãri din UE ºi
de pe urma Statelor Unite utilizând

o «implicitã marcã germanã» care este puter-
nic subevaluatã”, a declarat Peter Navarro,
ºeful Consiliului prezidenþial pentru Comerþ
Naþional din SUA. “Dezechilibrul comercial
structural al Germaniei în relaþia cu alte þãri ºi
cu SUA evidenþiazã eterogenitatea în cadrul
Uniunii Europene, astfel cã acest acord ar fi
unul de tip multilateral prezentat ca bilateral”,
crede Peter Navarro. Cancelarul Germaniei,
Angela Merkel, a respins imediat acuzaþiile.
“Germania a pledat permanent ca Banca Cen-
tralã Europeanã (BCE) sã aibã politici indepen-
dente, aºa cum de altfel proceda ºi Banca cen-
tralã germanã când nu exista euro”, a declarat
Angela Merkel, citatã de site-ul Tagesschau.-
de. Cancelarul Germaniei a subliniat cã firme-
le germane depun eforturi pentru a fabrica pro-
duse competitive pe piaþa mondialã.

Boris Johnson criticã afirmaþiile anti-Brexit ale
lui Tony Blair, dar Scoþia înclinã spre independenþã

lucru”. “Premierul Theresa May ºi
Guvernul nu sunt stãpâni asupra
situaþiei, nu conduc ei autobuzul.
Sunt conduºi”, a acuzat Tony Blair.
Guvernul Theresa May vrea sã de-
clanºeze în martie procedura de
scoatere a Marii Britanii din Uniu-
nea Europeanã. Însã ministrul de
Externe, populistul eurosceptic Bo-
ris Johnson, l-a acuzat pe Tony Blair
cã ofenseazã “inteligenþa” alegãto-
rilor britanici. “Îi îndemn ºi eu pe
britanici sã se revolte ºi sã opreas-
cã televizoarele data viitoare când
Blair vine cu o astfel de campanie
arogantã”, a spus Johnson, citat de
cotidianul The Telegraph.

Geert Wilders promite, la începerea campaniei electorale,
cã va elimina “pleava marocanã” din Olanda

se din Rotterdam. “Dacã vreþi sã vã recã-
pãtaþi þara, trebuie sã o faceþi din nou naþi-
unea poporului olandez, votând cu un sin-
gur partid”, a spus Wilders, liderul formaþi-
unii populiste eurosceptice Partidul Liber-
tãþii (PVV, extremã-dreapta). Geert Wilders,
care trãieºte într-o locuinþã secretã dupã ce
un militant islamist l-a ucis în 2004 pe regi-
zorul Theo van Gogh, sperã cã ascensiu-
nea populismului la nivel global îl va pro-
pulsa la putere dupã scrutinul parlamentar
programat în Olanda pe 15 martie.
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METEO

În mare
parte
înnoratluni, 20 februarie - max: 6°C - min: -3°C

$
1 EURO ........................... 4,5194 ............. 45194
1 lirã sterlinã................................5,2680....................52680

1 dolar SUA.......................4,2442........42442
1 g AUR (preþ în lei)........169,4280.....1694280

Cursul pieþei valutare din 20 februarie 2017 - anunþat de BNR
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Camera de cãmin

Se difuzeazã la HBO, ora 22:05

Filmul o urmãreºte pe Vi-
vian, o studentã stângace
care are probleme mari cu
respectul de sine, dar care
se tranformã într-o frumu-
seþe seducãtoare, perfectã,
cu ajutorul noilor sãi co-
legi de cãmin. Când începe
sã se îndoiascã de motivele
prietenilor ei, Vivian desco-
perã un rãu inimaginabil pe
holurile cãminului...

Rãzboiul lumilor

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 22:30

Scenariul se bazeazã pe
reactualizarea romanului lui
H.G. Wells cunoscut drept
prima povestire de tip SF
despre invadarea pãmântului
de forþe extraterestre, poves-
te devenita clasicã.
Subiectul este lupta extraor-
dinarã a umanitãþii pentru a-
ºi asigura viitorul pe Pãmânt
vãzutã prin ochii unei familii
americane care vrea sã su-
pravieþuiascã...

Asasinii cibernetici
Se difuzeazã la Pro Cinema,

ora  22:30

Anul 2078. Pe o planetã înde-
pãrtatã, exploatatã minier de
oameni, mãcinatã de un dece-
niu de razboaie, oamenii de
ºtiinþã au creat arma perfectã:
o maºinãrie tãioasã, capabilã
sã se multiplice singurã, cu-
noscutã ca Screamers. Con-
struitã pentru a îndeplini o
singura misiune, aceea de a
ucide orice inamic...

sursa: cinemagia.ro

LUNI - 20 februarie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Eurovision. Semifinaliºtii!
09:00 A doua emigrare (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Ediþie specialã
10:55 Carpaþii, Plãmânul

Europei
11:00 Ediþie specialã
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Ultima ediþie
13:30 Amintiri din infern
14:00 Telejurnal
15:10 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Întrebãri ºi rãspunderi
18:25 Eurovision. Semifinaliºtii!
18:35 Perfect imperfect
19:20 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:20 Eurovision. Semifinaliºtii!
22:30 A doua emigrare
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect!
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:25 Perfect imperfect (R)
02:00 Perfect imperfect (R)
02:40 Telejurnal (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Naturã ºi sãnãtate (R)
08:30 Jurnal de secol
08:40 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo (R)
2016, Coreea de Sud, Dramã
09:50 Filler
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:25 Carpaþii, Plãmânul

Europei
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360°-GEO
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 Duelul pianelor (R)
15:30 Muºatinii
1971, România, Dramã
17:30 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã
18:40 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Teatru TV
21:10 În clasã
2008, Franþa, Dramã
23:30 Cap compas (R)
00:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
01:25 Carpaþii, Plãmânul

Europei
01:30 În clasã (R)
2008, Franþa, Dramã
03:40 E vremea ta! (R)

TVR 2

07:35 Întors pe dos
09:15 Eu, Earl si sfarsitul ei
11:00 Viaþa secretã a albinelor
12:50 Mica sirenã: Începuturile

lui Ariel
14:10 Brooklyn
16:00 Pe platourile de filmare
16:30 Þestoasele Ninja 2
18:20 Angry Birds - Filmul
20:00 Marile minciuni nevinovate
21:00 Fetele
21:30 Punct ºi de la capãt
22:05 Camera de camin
23:25 O rãscumpãrare de un

miliard
01:10 Australia

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Masterchef
22:30 Rãzboiul lumilor
2005, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF
01:00 ªtirile Pro Tv
01:30 Masterchef (R)
03:15 Vorbeºte lumea (R)
05:15 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
07:00 Îngeri pãzitori (R)
08:00 Pentru cã te iubesc (R)
09:15 Totul pentru tine (R)
10:30 Senora (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Mereu lângã tine (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 Totul pentru tine
18:00 Intrigi in Paradis
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Dragoste cu imprumut
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Totul pentru tine (R)
01:00 Dragoste cu imprumut (R)
02:45 Moºtenirea (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:15 Îngeri pãzitori (R)
05:00 Doctorul casei
06:00 Inimã de frate (R)

07:00 La Mãruþã (R)
08:15 Copilãria lui Kermit (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 În ritm de step 2 (R)
14:00 Matilda (R)
16:00 La bloc
18:15 Ishtar
20:30 Pe muchia dreptãþii
22:30 Asasinii cibernetici
00:45 Prietenie cu folos (R)
02:45 Cine A.M.

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
20:30 Chefi la cuþite
23:30 Xtra Night Show
01:00 Demonii lui Da Vinci
2013, SUA, Aventuri, Dramã,

Fantastic, Istoric, Mister
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Testul de rezistenþã (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
23:00 WOWBiz
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Kosem (R)
2015, Turcia, Dramã, Istoric
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Focus 18 (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:00 Teleshopping
13:00 Pitici ºi tãtici
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Camera de râs
15:30 Mama mea gãteºte mai bine

(R)
16:30 Focus
17:00 Mondenii
2006, România, Comedie
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai bine
20:30 Austin Powers ºi organizaþia

secretã
1997, SUA, Comedie, Crimã, SF
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Austin Powers ;i organizaþia

secretã (R)
1997, SUA, Comedie, Crimã, SF
02:30 Mama mea gãteºte mai bine

(R)
03:15 Focus 18 (R)
04:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
04:30 Mondenii
2006, România, Comedie
05:30 Apel de urgenþã (R)
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Breaking Bad
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
23:00 1000 Ways to Die
2008, SUA, Comedie, Horror
23:30 Magazin UEFA Europa

League
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bataie! Local

Kombat
01:00 Orã exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)
06:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO
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Anunþul tãu!
CONVOCATOR Al Adunãrii Ge-

nerale Ordinare a Acþionarilor Socie-
tãþii CLÃDIREA  PROIECT S.A. Cu
sediul în Craiova, str. Ion  Maiores-
cu, nr. 4, demisol, cam. D1, jud. Dolj
CUI 2291704, înmatriculatã la ORC
Dolj sub nr. J16/130/1991. Administra-
torul Unic al societãþii CLÃDIREA
PROIECT S.A., (“Societatea”), con-
voacã  Adunarea Generalã Ordinarã
a Acþionarilor, la data de 23.03.2017,
ora11.00, la sediul Societãþii din Cra-
iova, str. Ion  Maiorescu, nr. 4, demi-
sol, cam. D1, jud. Dolj la care sunt
îndreptãþiþi sã participle toþi acþiona-
rii Societãþii înregistraþi în Registrul
Acþionarilor al societãþii CLÃDIREA
PROIECT S.A. la sfârºitul zilei de
23.02.2017 (data de referinþã), având
urmãtoarea: ORDINE DE ZI 1. Prelun-
girea mandatului Administratorului
Unic al Societãþii. 2. Stabilirea unei
indemnizaþii suplimentare pentru Ad-
ministratorul Unic al Societãþii. 3. Mo-
dificarea indemnizaþiei lunare a Ad-
ministratorului Unic al Societãþii. 4.
Modificarea actului constitutiv al so-
cietãþii în sensul menþionãrii perioa-
dei mandatului Administratorului
Unic al Societãþii. In caz de neintru-
nire a cvorumului la data convocã-
rii, se reconvoacã Adunarea Gene-
ralã Ordinarã a Acþionarilor în ace-
leaºi condiþii cu aceeaºi ordine de zi
pentru data de 24.03.2017, ora 11.00,
la sediul Societatii. Acþionarii pot
participa la ºedinþa Adunare Gene-
ralã Ordinarã a Acþionarilor personal
sau prin reprezentanþi, în baza unei
procuri speciale, conform dispoziþii-
lor legale, modelul procurii putând fi
disponibil la sediul societãþii mai sus
indicat. Un exemplar original al pro-
curii de reprezentare se depune la se-
diul societãþii, cel târziu cu 48 de ore
înainte de adunare. Administratorul
Unic al Societatea CLÃDIREA PRO-
IECT SA CIUCIU ION-CONSTANTIN.

Anunþul tãu!

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

CONVOCATOR al Adunãrii Ge-
nerale Extraordinare a Acþionari-
lor Societãþii CLÃDIREA PROIECT
S.A. Cu sediul în Craiova, str. Ion
Maiorescu, nr. 4, demisol, cam. D1,
jud. Dolj CUI 2291704, înmatricula-
tã la ORC Dolj sub nr. J16/130/1991.
Administratorul Unic al societãþii
CLÃDIREA PROIECT S.A., (“So-
cietatea”), convoacã Adunarea Ge-
neralã Extraordinarã a Acþionari-
lor, la data de 23.03.2017, ora 10.00,
la sediul Societãþii din Craiova, str.
Ion  Maiorescu, nr. 4, demisol, cam.
D1, jud. Dolj la care sunt îndreptã-
þiþi sã participe toþi acþionarii So-
cietãþii înregistraþi în Registrul Ac-
þionarilor al societãþii CLÃDIREA
PROIECT S.A.  la sfârºitul zilei de
23.02.2017 (data de referinþã),
având urmãtoarea: ORDINE DE ZI
5. Aprobarea  schimbarii sediului
social al societãþii. 6. Modificarea
actului constitutiv al societãþii în
sensul menþionãrii noului sediu al
societãþii. In caz de neîntrunire a
cvorumului la data convocãrii, se
reconvoacã Adunarea Generalã
Extraordinarã a Acþionarilor în ace-
leaºi condiþii cu aceeaºi ordine de
zi pentru data de 24.03.2017, ora
10.00, la sediul Societãþii. Acþiona-
rii pot participa la ºedinþa Aduna-
rea Generalã Extraordinarã a Acþi-
onarilor personal sau prin repre-
zentanþi, în baza unei procuri
speciale, conform dispoziþiilor le-
gale, modelul procurii putând fi dis-
ponibil la sediul societãþii mai sus
indicat. Un exemplar original al
procurii de reprezentare se depu-
ne la sediul societãþii, cel târziu cu
48 de ore înainte de adunare. Ad-
ministratorul Unic al Societatea
CLÃDIREA PROIECT SA CIUCIU
ION-CONSTANTIN.

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.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!
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CASE

Vând casã în co-
muna Apele Vii, ju-
deþul Dolj, din cãrã-
midã (anul con-
strucþiei: 1967), 3
camere (cu sobe
de teracotã, par-
chet ºi mobilã),
douã holuri ºi bu-
cãtãrie; anexe gos-
podãreºti ºi beci; te-
ren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu
viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate
de racordare la re-
þeaua publicã de
alimentare cu apã.
Preþ: 50.000 lei, ne-
gociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna
Periºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toa-
te utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

OFERTE DE SERVICIU
Angajãm educa-
toare, învãþãtoare.
Relaþii la telefon:
0785/113.154.
Femeie internã.
Telefon: 0765/
789.333.

PRESTÃRI SERVICII
Emailez cãzi im-
pecabil. Telefon:
0744/119.516.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Croitor, instalator,
modific repar haine
de damã ºi bãrbat,
repar instalaþii sani-
tare ºi gaze. Tele-
fon: 0766/304.708.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament
2 camere semide-
comandat Calea
Bucureºti, etaj-1.
Telefon: 0769/
274.704.
3 - 4 CAMERE

Apartament 4
camere deco-
mandate vis-a-
vis de Liceul de
Chimie. Telefon:
0763/609.681;
0766/ 257.887.

Vând casã în jude-
þul Dolj, comuna Ca-
lopãr, sat Dîlga din
cãrãmidã, anexe
gospodãreºti ºi beci,
grãdinã, vie. Tele-
fon: 0735/923.982;
0351/410.383.

TERENURI
Vând teren comuna
Bucovãþ- Dolj. Tele-
fon: 0745/ 936.321
Vând teren Podari,
intravilan Craiova,
str. Nicolae Roma-
nescu. Telefon:
0722/ 943.220.
Vând 10 ha pãdu-
re 90-110 ani co-
muna Bãrbãteºti-
Gorj. Telefon:
0722/ 943.220.
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând pãdure sal-
câm 7800 mp în
comuna Albeni-
Gorj, 7000 lei. Tele-
fon: 0770/ 303.445.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier
ªimnicu de Jos,
utilitãþi- la DJ, ca-
dastru. Telefon:
0744/563.823.

CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonie-
rã. Telefon: 0745/
589.825.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE
Cumpãr apartament
2 camere. Telefon:
0745/589.825.

AUTO
Vând Renault Sym-
bol 2005, motorinã,
140.000 km, preþ
2500Euro. Telefon:
0743/644.990.
Vând GOLF, motor
1,4, 16V, 75 C ºi
AC distribuþie ºi
pompã de apã
nouã, km 216.000.
1700E negociabil.
Telefon: 0768/
440.441.
Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar -
de nouã, super în-
treþinutã, toate con-
sumabilele schim-
bate recent, fãrã nici
un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând Cielo al doi-
lea proprietar din
anul 1995. Telefon:
0742/023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica,
groapã boltitã –
placã metalicã 2
locuri. Telefon:
0744/208.585.
VÂND semãnã-
toare pãioase, Cra-
iova, stare excepþi-
onalã. Telefon:
0742/176.320.
Vând bicicletã
damã nouã (oca-
zie) 150 lei. Tele-
fon: 0770/687.578

Vând coº fum me-
talic din þeavã D
200 mm, menghi-
nã instalator, apo-
metru apã normal,
aragaz 3 ochiuri.
Telefon: 0767/
153.551.
Vând aparat de
facut pâine elec-
tric Alasca – 70
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând convenabil
1(un) calorifer ta-
blã 1,20/0,60 foar-
te puþin folosit,
sau la schimb cu
un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând triploc, ar-
bore motor Dacia
106, vând arc
spate Dacia 5 lo-
curi, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând dãrac de
lânã, motor Tn 10
CP, motor electric 9
kw, cântar 200 kg,
ºabloane de impri-
mat steag UE.
0723/684.511.
Vând maºinã de
cusut. Telefon:
0740/611.136.
Vând frigider stare
bunã de funcþiona-
re. Telefon: 0724/
065.756.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.

Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea du-
blã, cãrucior handi-
cap, TV color 102
cm, sobã teracotã,
2 picioare schelã
metalicã. Telefon:
0761/853.192.
Vând maºinã de
cusut, aspirator,
fotolii, scaune ta-
piþate, pat dublu,
comodã, masã,
saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Drujbã electricã
EINªEL lanþ rezer-
vã- 200lei, cruce
albã scrisã 1200/
400- 80 lei, covor
persan 200/1800
bine întreþinut –
100 lei, televizor
color cu telecom-
andã. Telefon:
0770/303.445.
Vând 2 fotoli i
VINTAGE, 1 bi-
bliotecã, 1 vitrinã
micã unde poþi
pune un aparat
de radio cu picup
ºi o noptierã pen-
tru telefon. Pre-
þuri mici. Telefon:
0729/684.222.
Vând TV Color D
102 cm, pat me-
canic, centralã
Bosch, sobã te-
racotã, cãrucior
handicap, polizor
2500 W, diafilm,
schelã metaicã.
Telefon: 0768/
083.789.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................
Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 20 februarie 2017

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

PRIMÃRIA ORAªULUI DÃBULENI, JUDEÞUL DOLJ

a n u n þ ã:

Primãria oraºului Dãbuleni organizeazã concurs de recrutare pentru ocupa-
rea urmãtoarelor funcþii publice de execuþie vacante:

1. inspector, clasa I, debutant în cadrul Compartimentului agricol;
2. inspector, clasa I, debutant în cadrul Compartimentului contabilitate;
3. inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Public

de Menþinere ºi Utilizare Pajiºti;
4. consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului

resurse umane ºi personal al Serviciului investiþii;
5. poliþist local, clasa I, debutant în cadrul Compartimentului disciplinã în

construcþii, afiºaj stradal al Direcþiei Poliþia Localã Dãbuleni, în data de
21.03.2017, ora 1000, proba scrisã ºi în 23.03.2017, ora 1200 interviul.

Dosarele se primesc în termen de 20 de zile de la data publicãrii în Monito-
rul Oficial, Partea a III-a, la secretariatul Primãriei oraºului Dãbuleni.

Condiþii de participare la concurs:
- îndeplinirea condiþiilor generale prevãzute la art. 54 din Legea nr.

188/1999, (r2);
Condiþii specifice:
I. pentru postul de inspector debutant din cadrul Compartimentului

agricol:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv  studii

superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã, în domeniul de
licenþã – agronomie.

II. pentru postul de inspector debutant din cadrul Compartimentului conta-
bilitate:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv  studii su-
perioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã în domeniul de licenþã
- economie.

III. pentru postul de inspector superior din cadrul Serviciului Public de Men-
þinere ºi Utilizare Pajiºti:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv  studii su-
perioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã în domeniul de licenþã
- agronomie.

- minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor;
IV. pentru postul de consilier asistent din cadrul Compartimentului resurse

umane ºi personal:
-  studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv  studii

superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã;
- minim un 1 vechime în specialitatea studiilor;
V. pentru postul de poliþist local debutant din cadrul Compartimentului dis-

ciplinã în construcþii, afiºaj stradal:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv  studii su-

perioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã.
Relaþii suplimentare la telefon: 0251/334317.

Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând 2 TV Color
Nei, Royal, tele-
comandã, defecte
- 100 RON. Tele-
fon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând bicicletã co-
pii – 50 lei, expre-
sor cafea 100 lei,
maºinã de spãlat
50 lei. Negociabil.
Telefon: 0351/
181.202.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mo-
bil EBODA, cutii
pãstrare arma-
ment mic ºi cartu-
ºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie
argãsite, combinã
muzicalã Stereo
205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc nego-
ciabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w.
Telefon: 0351/
809.908.

Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând cort 4 per-
soane, 2 comparti-
mente ºi verandã,
douã aragaze vo-
iaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/
801.619; 0351/
410.383.
Vând bocanci din
piele, cu carâmb
înalt, mãrimea 43,
canistre aluminiu
20 litri noi,cârlige
pentru jgheaburi
acoperiº,  loc de
veci Sineasca,
douã gropi supra-
puse. Telefon:
0251/427.583.
Vând baloþi lucer-
nã, uruitoare cerea-
le ºi bicicletã copii
pentru vârsta de 7
ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând maºinã cu-
sut, frigider, ºifoni-
er, canapea, fotolii,
scaune, bibliotecã,
aspirator, masã,
saltea copil. Tele-
fon: 0770/298.240.

Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cãrã-
midã din demolãri.
Telefon: 0722/
943.220.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
mensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Apartament 2 ca-
mere, excepþional,
etaj 2, decoman-
dat, ultracentral
(Primãrie), complet
dotat ºi mobilat, mi-
crocentralã, aer
condiþionat, bal-
coane închise ter-
mopan, igienã ºi li-
niºte deplinã, 220
E. Telefon: 0722/
956.600.

DIVERSE
Gãsit cartelã interfon
ºi cheie uºã. Tele-
fon: 0740/ 515.044.
CÃMIN bãtrâni 999
RON. Înscrieri ºi
relaþii contracte în-
treþinere: 0766/
673.666.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Fãrã vreun punct obþinut în tu-
rul de la Ploieºti (1-3), voleibaliº-
tii de la SCM “U” Craiova le-au
plãtit cu aceeaºi monedã praho-
venilor, ba repurtând un succes
ºi mai clar, 3-0, sâmbãtã, la Poli-
valentã. Totuºi, trupa lui Dan Pas-
cu n-a avut un meci deloc uºor,
mãcar în primele douã seturi, în
care situaþia a balansat în multe
rânduri: 25-23, 25-22. Manºa fi-
nalã a prezentat un echilibru pânã
la cel dintâi timp tehnic (8-7), pen-
tru ca mai apoi Licã ºi compania
sã nu le mai lãse nicio speranþã
oponenþilor (14-9, 16-10, 19-14),
punând capãt partidei cu un 25-
20. O izbândã cu atât mai preþioasã
cu cât a venit la doar tri zile dis-
tanþã dupã succesul din Liga Cam-
pionilor cu ACH Ljubljana, 3-1, de
asemenea, în Bãnie.

La finele înclãeºtãrii cu Trico-
lorul, tehnicianul Dan Pascu a declarat:
„A fost un meci foarte greu, pentru cã
bãieþii sunt extrem de obosiþi. Apreciez
cã au avut tãria sã revinã când erau con-
duºi ºi sã lupte pentru o victorie de trei
puncte. Nu a fost un joc strãlucit, dar

VVVVVoleibaliºtii s-au revanºat în faþa Ploieºtiuluioleibaliºtii s-au revanºat în faþa Ploieºtiuluioleibaliºtii s-au revanºat în faþa Ploieºtiuluioleibaliºtii s-au revanºat în faþa Ploieºtiuluioleibaliºtii s-au revanºat în faþa Ploieºtiului

este un succes meritat, care ne apropie
de primele echipe din clasament.”

În proxima etapã, sâmbãtã, Craiova va evo-
lua pe terenul ultimeia clasate, Piatra Neamþ.

Fetele au ciupit un set lui Dinamo
Capitive în subsolul ierarhiei, cu doar

trei puncte acumulate, voleibalistele au
cedat cu 1-3 în fieful lui Dinamo. Pe se-
turi a fost: 14-25, 19-25, 25-23, 16-25.
Runda viitoare (sâmbãtã), jucãtoarele lui
Daniel Sãvoiu vor juca tot în deplasare,
cu SCM Piteºti.

DIVIZIA A1 (M) – ETAPA A 18-A
SCM “U” CRAIOVA – LMV Tricolorul Ploieºti

3-0, CS ªtiinþa Bacãu – CSM Bucureºti 3-1, ACS
Municipal Zalãu – CS Unirea Dej 3-0, CS ªtiinþa
Explorãri Baia Mare – CS “U” Cluj 3-0, VCM LPS
Piatra Neamþ – CS Caransebeº 0-3. Partida derby,
dintre CSA Steaua Bucureºti ºi CS Arcada Galaþi,
se joacã astãzi.

Clasament
1. Galaþi* 42 7. Baia Mare 21
2. Zalãu 41 8. Caransebeº 21
3. CRAIOVA 40 9. Bacãu 18
4. Steaua* 40 10. Dej 16
5. Ploieºti 35 11. “U”Cluj 13
6. CSM Buc. 31 12. Piatra N. 3
* - un joc mai puþin.

DIVIZIA A1 (F) – ETAPA A 18-A
CS Dinamo Bucureºti – SCM “U” CRAIOVA 3-

1, VC Unic LPS Piatra Neamþ – CS ªtiinþa Bacãu
3-0, CS Alba Blaj – ACS Penicilina Iaºi 3-0, CSM
Bucureºti – CSU Medicina CSS Tg. Mureº 3-0,
CSM Târgoviºte – CSU Galaþi 3-0, CSM Lugoj –
SCM Piteºti 3-1

Clasament
1. Blaj 51 7. Lugoj 23
2. Târgoviºte 44 8. Iaºi 21
3. CSM Buc. 44 9. Tg. Mureº 20
4. Bacãu 38 10. Piteºti 14
5. Dinamo 35 11. Galaþi 5
6. Piatra N. 26 12. CRAIOVA 3

Baschetbalistul lui SCM “U”
Craiova, Jamar Abrams, a fost
desemnat MVP-ul All Star Game-
ului disputat, sâmbãtã searã, la Si-
biu, dupã ce a înscris 35 de punc-
te ºi a avut un indice al eficienþei
de 45. Presãrat cu nenumãrate
execuþii tehnice de excepþie din
partea celor mai buni jucãtori din
Liga Naþionalã, meciul demonstra-
tiv dintre selecþionatele Nordului ºi
Sudului a dat câºtig de cauzã celei
din urmã, scor 119-109. Formaþia
din Bãnie a mai avut un reprezen-
tant la aceastã partidã, este vorba
despre Darius Hargrove.

Sud: Jamar Abrams (35 punc-
te), Vincent Hunter II (29), Cãtã-
lin Baciu (22), Cameron Long (12),
Marko Sutalo (6), Iulian Orbeanu
(5), Marius Runkauskas (3), Io-

“Craioveanul” Jamar Abrams,
MVP-ul All Star Game-ului

nuþ Drãguºin (3), Octavian Popa
Calotã (douã), Adrian Guþoaia
(douã), Mihail Paul, Darious Har-
grove. Antrenori: Hristu ªapera,
Claudiu Fometescu.

Nord: Kyndal Dykes (29 punc-
te), Kevin Hardy (23), Andrei Man-
dache (11), Igor Mijajlovic (9),
Roland Torok (8), Bogdan Popes-
cu (8), Lazar Laszlo (7), Ousmane
Barro (6), Goran Martinic (3), Vlad
Moldoveanu (3), Titus Nicoarã
(douã), Filip Adamovic. Antrenori:
Cristian Achim, Mihai Silvãºan.

Pe de altã parte, concursul de
aruncãri de la distanþã a fost câºti-
gat de Marius Runkauskas. Bas-
chetbalistul echipei Steaua CSM
EximBank a transformat 19 din
cele 25 de încercãri. Învinºii litua-
nianului în acest concurs au fost

Marko Sutalo (18; Dinamo), Igor
Mijajlovic (16; CSU Sibiu) ºi Vlad
Moldoveanu (15; U-BT Cluj). În
schimb, Kevin Hardy (CSU Sibiu)
ºi-a adjudecat pentru al doilea an
consecutiv concursul de slam
dunk, la care au mai participat
Cãtãlin Baciu (Steaua CSM Exim-
Bank), Jamar Abrams (SCM ”U”
Craiova) ºi Kyndall Dykes (”U” BT
Cluj). Juriul acestui concurs a fost
format din legende ale baschetului
sibian, ºi anume Mircea Vulc, Fla-
viu Stoica, Gheorghe Dãian ºi Flo-
rin Apostu.

All Star Game-ul s-a disputat
ulterior consumãrii fazei “Final 8”
a Cupei României, competiþie în
care U-BT Cluj ºi-a apãrat trofeul,
graþie unei izbânzi dramatice re-
puratate, vineri, în faþa lui BC

Mureº, scor 79-78. Între cele opt
team-uri prezente la Sibiu s-a aflat
ºi SCM “U” Craiova, eliminatã
chiar în deschiderea turneului de
Steaua CSM Eximbank (63-83).
Tot contra echipei din Capitalã vor
juca bãieþii lui Vladimir Vuksano-
vic ºi în urmãtoarea etapã de cam-

pionat, ultima a sezonului regu-
lat. Meciul va fi în Bãnie, vineri,
de la ora 17:15, în direct la Digi
Sport. Cele douã combatante se
plaseazã pe locuri diametral opu-
se în ierarhie: alb-albaºtrii sunt
penultimii, în vreme ce bucureº-
tenii ocupã treapta secundã.

CSO Filiaºi (locul 4 în C3) a
remizat, scor 2-2, într-o partidã de
verificare disputatã, sâmbãtã, pe
stadionul „Chimia” din Iºalniþa, în
compania divizionarei D Tractorul
Cetate (campioana en-titre a Dol-
jului ºi plasatã actualmente pe lo-
cul 5 în elita judeþeanã).

Oaspeþii au deschis scorul prin
Sârbu (16 pen.), gol ce avea sã
rãmânã singular pe tabelã, pânã la
pauzã. S-a fãcut apoi 1-1, Neacºu
(58) punctând tot dintr-o loviturã
de pedeapsã. Cosmin Fruntelatã
(79) a adus în avantaj trupa lui Flo-
rin ªoavã, cu un ºut de la 10 me-
tri, dupã o pasã a lui Neacºu, iar
rezultatul final a fost satbilit de Jil-
cu (82).

Filiaºi: Mogoºanu – Ciocârlã,
Bogdanovici, Tereche, Neacºu –

DIGI SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga

I: ACS Poli Timiºoara – CSM Iaºi,
Dinamo – FC Botoºani.

DIGI SPORT 2
9:00, 17:00 – TENIS (F) – Tur-

neul de la Dubai, în Emiratele Ara-
be Unite / 22:00 – FOTBAL – Cupa
Angliei: Sutton Utd – Arsenal /
0:00 – TENIS (M) – Turneul de la
Rio de Janeiro, în Brazilia.

DIGI SPORT 3
17:00 – HANDBAL (F) – Liga

Naþionalã: CSM Bucureºti – “U”
Cluj / 18:30 – VOLEI (M) – Divi-
zia A1: Steaua – CS Arcada Ga-
laþi / 21:30 – TENIS (M) – Tur-
neul de la Rio de Janeiro, în Bra-
zilia.

DIGI SPORT 4
21:45 – FOTBAL – Campiona-

tul Spaniei: Malaga – Las Palmas.
DOLCE SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
I: ACS Poli Timiºoara – CSM
Iaºi, Dinamo – FC Botoºani.

DOLCE SPORT 2
17:00 – HANDBAL (F) – Liga

Naþionalã: CSM Bucureºti – “U”
Cluj / 22:00 – FOTBAL – Cupa
Angliei: Sutton Utd – Arsenal.

DOLCE SPORT 3
21:45 – FOTBAL – Campiona-

tul Spaniei: Malaga – Las Pal-
mas.

DOLCE SPORT 4
21:30 – TENIS (M) – Turneul

de la Rio de Janeiro, în Brazilia.
EUROSPORT 2
21:15 – FOTBAL – Liga se-

cundã germanã: TSV 1860 Mun-
chen – FC Nurnberg.

LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: Di-

namo – FC Botoºani.
LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I: ACS

Poli Timiºoara – CSM Iaºi.

Remizã amicalã între Filiaºi ºi Cetate
Georgescu, Borhot, Duriþã, Cru-
ºoveanu – Stanca, Bãlan. Au mai
intrat: Munteanu, Papa, Fruntela-
tã. Antrenor: Florin ªoavã.

Cetate: Sãlceanu – Dragomires-

cu, Ilie, A. Dicu, Cârstea – Sârbu,
D. Stoica, Tobã, Vasilicã – Jilcu,
Mangu. Au mai intrat: Sodoleanu,
Guþoi, Amza, Ghiþã. Antrenor:
Cristi Vasilicã.
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1. Viitorul 23 15 3 5 34-20 48
2. FCSB 24 13 6 5 32-20 45
3. Craiova 23 12 4 7 33-22 40
4. Gaz Metan 24 10 8 6 35-25 38
5. CFR Cluj 24 12 7 5 39-22 37
6. Dinamo 23 9 5 9 35-32 32
7. Astra 22 9 5 8 22-25 32
8. Botoºani 23 8 5 10 27-26 29
9. Voluntari 24 8 5 11 30-36 29
10. CSMP Iaºi 22 7 5 10 23-24 26
11. Chiajna 23 5 6 12 14-28 21
12. Pandurii 23 6 7 10 23-36 19
13. ACS Poli 23 6 6 11 22-35 10
14. ASA 23 5 4 14 18-34 10

Pandurii ºi CFR Cluj sunt penalizate cu 6 puncte, ASA este
penalizatã cu 9 puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a 24-a

CFR Cluj – ASA 2-0
Au marcat: Sorsa 57, Al. Pãun 67.
FC Voluntari – Gaz Metan 1-0
A marcat: Ivanovic 67.
„U” Craiova – Steaua 1-2
Au marcat: Zlatinski 33 – pen. / Pintilii 24, Enache 79.
Meciurile Pandurii – Chiajna ºi Astra – Viitorul s-au jucat asearã.
ACS Poli – CSMP Iaºi, astãzi, ora 18
Dinamo – FC Botoºani, astãzi, ora 20

Schimbarea la faþã a Craiovei la
pauza meciului cu Steaua este sus-
pectã, iar mulþi dintre spectatori au
acuzat cã a fost blat ºi cã ne-am
întors pe vremea lui Mititelu, când
ne luptam cu Dinamo ºi cedam in-
variabil în faþa echipei lui Becali. Ca
ºi echipa lui Mititelu, actuala Uni-
versitatea n-a câºtigat niciun meci
cu Steaua, reuºind doar un 0-0, pe
vremea lui Cârþu ºi Sãndoi, din cele
7 întâlniri directe. Preocuparea pen-
tru acest derby a fost mai degrabã
la capitolul imagine, cu hashtag-uri
pe tricouri, cu sponsor pe piept în
premierã, cu mascota în acþiune, cu
coregrafie ºi alte „diversiuni”. La
final însã am avut impresia cã a fost
doar un voal care sã ascundã mize-
ria din repriza a doua, praf în ochii
celor care chiar aveau speranþe cã
se pot bucura de un succes cu Stea-
ua dupã 15 ani. Pânã la urmã, che-
lului îi lipsea tichia de mãrgãritar ºi
juveþilor hashtag-urile pe tricouri.

Prima reprizã, ªtiinþa a abordat-
o în nota actualului sezon, adicã
ofensiv, spectaculos, fiind superi-
oarã Stelei. Dacã Zlatinski trans-
forma ºi primul penalty, ne puteam
imagina uºor un alt scenariu pânã
la pauzã, cu alb-albaºtrii surcla-
sând echipa lui Becali. Numai cã
repriza a doua a Craiovei a fost de
coºmar. Stilul de joc a fost ca pe
vremea lui Cârþu, dar mãcar atunci
rezultatul scuza jocul inestetic.
Craiova a sacrificat meciul de la
Botoºani pentru a-l pierde pe cel
cu Steaua ºi s-a menajat în repriza
a doua a meciului cu Steaua pro-
babil pentru a pierde ºi cu Dinamo
ºi în cele din urmã poate pentru a
pierde play-off-ul. La Botoºani a
fost gheaþã, acum ne-a fost greaþã
de ceea ce am vãzut în repriza a
doua. Craiovenii au refuzat pur ºi
simplu sã mai joace, iar Mulþescu
a refuzat pur ºi simplu sã facã
schimbãri. Ne-a minþit la conferin-
þa de presã cã-l ia în calcul pe
Mateiu, iar apoi s-a ferit sã-l bage
ºi pentru câteva minute, fiindcã e

#Complex #Penalty#Non-combat#Neputinþã #Schimbãri #Play-off-out

Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –
FCSB 1-2FCSB 1-2FCSB 1-2FCSB 1-2FCSB 1-2

Au marcat: Zlatinski 38 – pen. / Pintilii 23, Enache 80.
Severin, stadion: „Municipal”, spectatori: 15.000.
Universitatea Craiova: Calancea 5 – Dimitrov 6, Kelic 6, Acka

6, Briceag 6 – Popov 6, Zlatinski 6 – Nuno Rocha 5, Bãluþã 7 (75
Fajic) 4, Bancu 5 – Ivan 7. Antrenor: Gigi Mulþescu.

FCSB: Niþã 7 – Bãlaºa 5 (46 Enache) 8, Tamaº 5, Moke 5, Mom-
cilovic 6 – Ov. Popescu 6, Pintilii 8 (75 Muniru) 6 – Jakolis 6, Vl.
Achim 6 (63 Fl. Tãnase) 5, William de Amorim 7 – Alibec 7. Antre-
nor: Laurenþiu Reghecampf.

Arbitru: Ovidiu Haþegan 7.
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Universitatea Craiova a avut
o prestaþie horror în repriza a doua a
derby-ului de la Severin ºi a pierdut,

ca de obicei, cu Steaua
reprezentat de Ana Maria Prodan.
Mateiu n-ar fi adus vreun plus, mai
ales cã Popov a fãcut un meci bun,
dar ipocrizia celor din staff-ul Cra-
iovei lasã un gust amar. ªtim cã de
obicei Mulþescu uitã sã facã schim-
bãri, dar de aceastã datã lipsa sa
de reacþie a fost inexplicabilã, în
condiþiile în care echipa juca prost
ºi nu fãcea decât sã arunce mingi-
le pe Ivan, care era încadrat per-
manent de 3 adversari. În primul
rând, e absurd sã nu treci pe foaie
jucãtori ofensivi precum Gustavo
ºi chiar Mãzãrache. În al doilea
rând, cum e posibil sã nu faci toa-
te schimbãrile ºi sã aduci jucãtori
proaspeþi în teren, fie ei ºi mijlo-
caºi defensivi, în condiþiile în care
echipa era sufocatã, nu reuºea sã
treacã de centrul terenului. Când a
schimbat, Mulþescu parcã a vrut
sã spunã „Aþi vrut schimbare, pof-
tim schimbare!” fiindcã ni l-a tri-
mis pe Fajic, nimeni altul decât un
Rambe alb ºi l-a schimbat pe Bãlu-
þã, deºi Rocha ºi Bancu au fost
catastrofe, Bancu ºi Calancea pu-
tându-ºi revendica la comun cele
douã goluri. A doua schimbare a
venit în minutul 90, parcã pentru a
trage de timp în favoarea Stelei, iar
a treia schimbare nu a mai venit
defel. Mulþescu putea sã apeleze la
3 modificãri mãcar pentru a pro-
mova iniþiativa celor de la marke-
ting, cu hashtag-urile de pe tricouri.

Ca pe timpul lui Mititelu?
În 2009, Craiova lui Mititelu mai

avea nevoie de 1 punct în ultimele
pentru a se califica în cupele euro-
pene, dar a pierdut, suspect, parti-
dele cu Steaua ºi FC Vaslui, cele
douã obþinând în schimb califica-
rea. De aceastã datã, Universitatea
a avut patru meciuri la dispoziþie
pentru a câºtiga douã puncte care
sã o ducã în play-off, iar pe prime-
le douã le-a pierdut. De primul nici
nu a fost interesatã, deºi era cel mai
accesibil, cel cu Botoºaniul. Sâm-

bãtã viitoare urmeazã un derby cu
un Dinamo resuscitat de venirea lui
Contra, iar apoi partida cu Gazul de
la Severin s-ar pitea juca pe viaþã ºi
pe moarte la Severin.

Transferuri ratate, pânã ºi Felix
Grigore le nimerea mai bine!
Universitatea a fãcut achiziþii

proaste în acest sezon. Paradoxal,
singurul jucãtor dintre cei nou-ve-
niþi care a arãtat cã ºtie fotbal, Gus-
tavo, nu a fost nici mãcar rezervã
cu Steaua. De Rambe ne-am lãmu-
rit repede ºi credeam cã am scãpat
la fel de repede, dar Fajic nu este
altceva decât un Rambe alb. Am vã-
zut pe youtube cã bosniacul nu se
descurcã defel cu mingea la picior,
dar în meciul cu Steaua am consta-
tat cã nici în jocul aerian nu e redu-
tabil, deºi are aproape 2 metri. De
Bucuricã ne-am lãmurit la Botoºani.
Sã aduci un jucãtor de 31 de ani care
sã joace mai prost ca orice junior
din Academie înseamnã cã ori n-ai
nicio treabã cu fotbalul, ori te joci
cu niºte comisioane. Dimitrov e un
jucãtor decent, care se dãruieºte, dar
nu se comparã cu Pleaºcã, un ol-
tean pe care Craiova l-a refuzat ºi a
ajuns la Steaua. De Barthe nu ºtim
decât nu a mai jucat în ultimul an ºi
nici la Craiova nu a debutat, în timp
ce Drãghici a fost adus ca sã com-
pleteze lotul echipei secunde.

Arbitraj foarte bun
pentru un meci cu Steaua

Ambele penalty-uri au fost corect
acordate de Haþegan, Tamaº faultân-
du-i ca un începãtor pe Ivan ºi Ban-
cu. Extrem de rare sunt partidele în
care Universitatea sã primeascã într-
un meci cu Steaua douã lovituri de
pedeapsã, chiar dacã ar exista cir-
cumstanþe de acordare a lor. Haþe-
gan s-a simþit însã „vinovat” ºi nu
l-a eliminat pe Tamaº, care merita
galben la ambele faze, ºi nici pe
Ovidiu Popescu, pentru intrarea
criminalã la Kelic. Per total însã,
arbitrajul a fost în regulã, mai ales
cã aproape la fiecare derby ªtiinþa
a fost dezavantajatã evident.

Atmosferã superbã
Încep sã devinã obiºnuite titlu-

rile celor de club cu „Am câºtigat
în tribune, am pierdut pe teren”.
Atmosfera de la Severin a fost de-
osebitã, fanii au venit din toatã Ol-
tenia ºi numai. Le va fi greu juve-
þilor sã mai aducã atâþia oameni la
meci în curând. S-a jucat cu casa
închisã ºi au fost doar 15.000 de
spectatori fiindcã nu s-au vândut
mai multe bilete, inexplicabil. Rãz-
leþ, a mai apãrut câte un stelist
printre „lei”, cu riscurile asuma-
te, respectiv al câtorva înjurãturi,
flegme sau scatoalce. La începu-
tul jocului, o coregrafie frumoa-
sã, cu cartoane albe ºi albastre,

s-a desfãºurat pe stadion. Ea a
fost pusã la cale de club, nu de
suporteri, ceea ce nu e tocmai în
regulã. Tot de club a fost conce-
put ºi mesajul derulat la tribuna a
II-a: „Numai stele cãzãtoare într-
un fotbal care moare, Doar iubi-
rea alb-albastrã a rãmas sã strãlu-
ceascã”.

Galeria Craiovei i-a luat în coli-
mator pe cei din staff-ul FCSB,
cãrora le-au dedicat mesajele:
„Gigi, Ana ºi cu Reghe, trei curve
fãrã pereche” ºi „Meme, sã îl sugi
pe Kuku!”, acesta din urmã dupã
ce Stoica încercase sã ironizeze
eºecul ªtiinþei de la Botoºani prin
postarea pe fb: „Kuku, Cucu ºi
Muºat, pe Craiova au îngheþat!”


