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- Eu cred, Popescule, cã-n re-
staurant dau muzica aºa de tare
ca sã nu bãgãm de seamã cât de
slab e vinul.

Ieri, gospodarii comu-
nei Ghindeni au fost invi-
taþi de executivul local sã
participe la dezbaterile
ºedinþiei ordinare de con-
siliu, dar ºi la o adunare
obºteascã. Decizia prima-
rului în funcþie, Florentin
Rãdulescu, de a discuta
probleme locale în faþa a
sute de cetãþeni a fost,
aproape obligatorie am
putea spune, din cauza
gravitãþii situaþiei admi-
nistrative. Concret, edilul
nu are de partea sa o ma-
joritate în rândul consilie-
rilor locali, motiv pentru
care orice proiect de ho-
tãrâre este blocat prin ne-
prezentarea majoritãþii
consilierilor la dezbateri.
În joc este doar bunãsta-
rea locuitorilor, prin
pierderea a peste 200 mi-
liarde de lei vechi cu titlu
de fonduri nerambursabi-
le. Un blocaj instituþional,
deloc inedit, care aratã cât
de mãruntã este gândirea
unora dintre aleºii locali.
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Ca în fiecare an, ºi de aceas-
tã datã, Salonul de agricultu-
rã de la Paris, aflat la a 54-a
ediþie, deschis sâmbãtã, susci-
tã un interes imens, contându-
se, în opinia organizatorilor, pe
un numãr de vizitatori cuprins
între 620.000-650.000. O creº-
tere uºoarã faþã de anul trecut,
când s-au înregistrat 611.000
vizitatori. ªi dacã sâmbãtã, la
inaugurarea marii expoziþii, de
la Poarta Versailles, a fost pre-
zent pentru... opt ore, Fran-
cois Hollande...

În OlteniaÎn OlteniaÎn OlteniaÎn OlteniaÎn Oltenia
consumul deconsumul deconsumul deconsumul deconsumul de
alcool este dublualcool este dublualcool este dublualcool este dublualcool este dublu
faþã de mediafaþã de mediafaþã de mediafaþã de mediafaþã de media
pe þarãpe þarãpe þarãpe þarãpe þarã

În Oltenia, consumul de alco-
ol este de 3,8 litri/lunã/persoanã
- maximul la nivel naþional - în
timp ce la apã ºi bãuturi nealcoo-
lice consumul este de doar 3,5
litri/lunã/persoanã. Urmeazã re-
giunile Nord-Est (Moldova), cu
2,9 litri/lunã/persoanã, ºi Sud-
Muntenia, cu 2,25 litri/lunã/per-
soanã. La polul opus se regãsesc
minimele naþionale, înregistrate în
regiunile Vest (Banat), cu 1,4 litri/
lunã/persoanã...

La Bratovoeºti,La Bratovoeºti,La Bratovoeºti,La Bratovoeºti,La Bratovoeºti,
proiecteproiecteproiecteproiecteproiecte
ambiþioaseambiþioaseambiþioaseambiþioaseambiþioase
de modernizarede modernizarede modernizarede modernizarede modernizare

ªi în 2017…
Distribuþie OlteniaDistribuþie OlteniaDistribuþie OlteniaDistribuþie OlteniaDistribuþie Oltenia
va continuava continuava continuava continuava continua
implementareaimplementareaimplementareaimplementareaimplementarea
procesului deprocesului deprocesului deprocesului deprocesului de
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Ambasadorul SUA,

discuþie despre

“nefericita hotãrâre

a Guvernului

de a face paºi înapoi

în privinþa corupþiei”
Ambasadorul SUA în

România, Hans Klemm, a
declarat, sâmbãtã, cã a fost la
Universitatea Babeº-Bolyal
unde a discutat despre “nefe-
ricita hotãrâre a Guvernului
de a face paºi înapoi în
privinþa corupþiei”, dar ºi
despre “rãspunsul extraordi-
nar al românilor”, afirmând
cã avut întâlniri bune la Cluj.
”Am avut câteva întâlniri
foarte bune, am fost la
Universitatea Babeº-Bolyal
unde am discutat despre
evenimentele din România,
despre nefericita hotãrâre a
Guvernului de a face paºi
înapoi în privinþa unor
prevederi referitoare la
corupþie, despre rãspunsul
extraordinar al românilor,
care constituie o sursã de
inspiraþie ºi din fericire,
pentru decizia ulterioarã a
Guvernului de a retrage acea
legislaþie”, a afirmat amba-
sadorul Hans Klemm, într-o
postare pe pagina de Facebo-
ok a Ambasadei SUA. Hans
Klemm a afirmat cã, la Cluj,
a avut o întâlnire cu prima-
rul Emil Boc, dar ºi cu tineri
antreprenori. ”M-am întâlnit
ºi cu primarul Emil Boc de
la care am aflat cã în 2017
va fi un an important pentru
Cluj. M-am întâlnit cu un
tânãr antreprenor pentru a
afla cum poate sprijini
ambasada dezvoltarea de noi
companii. Antreprenoriatul ºi
transferul de tehnologie
pentru a susþine dezvoltarea
sectorului IT din România”, a
povestit Hans Klemm.
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Ministrul Mediului a vorbit,
într-un interviu pentru MEDIA-
FAX, despre mãsurile pe care mi-
nisterul le are în vedere pentru
reducerea poluãrii, pornind de la
îmbunãtãþirea programelor “Ra-
bla” ºi “Casa Verde” ºi pânã la ini-
þierea unui nou program, “ªcoala
Verde”, care sã transforme insti-
tuþiile de învãþãmânt în unele in-
dependente energetic.

Întrebat de un înlocuitor pen-
tru timbrul de mediu, care nu mai
este în vigoare de la 1 februarie,
Daniel Constantin a declarat cã
existã mai multe variante de lu-
cru. Potrivit unor surse, în dis-
cuþie se aflã rovigneta pentru toþi
conducãtorii auto, dar diferenþia-
tã în funcþie de gradul de poluare
al maºinii ºi stickere colorate, ce
ar urma sã fie lipite pe parbriz,
pentru accesul în anumite zone.
„Faptul cã s-a eliminat aceastã
taxã este un lucru bun pentru cã
oricum fusese declaratã ca o taxã
nu neapãrat ilegalã, dar o taxã care
s-a aplicat în mod discriminato-
riu. (...) În momentul de faþã si-
gur cã preocuparea mea ca mi-
nistru de Mediu nu este aceea de
a pune o nouã taxã, nu este aceea

“Mi-a fost semnalat, la un mo-
ment dat, de cãtre un lanþ de far-
macii cã au discontinuitãþi în
aprovizionarea cu insulinã. ªi pa-

Un seism cu magnitudinea 3,5 a avut loc
ieri dimineaþã, la ora 6.21, în judeþul Vran-
cea, potrivit Institutului Naþional pentru Fi-
zica Pãmântului (INFP). Cutremurul a avut
loc duminicã dimineaþã, la ora 6.21, la o
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Ministrul Mediului, Daniel Constantin, a declarat,
într-un interviu pentru MEDIAFAX, cã intenþioneazã
sã lanseze programul “ªcoala Verde”, care presupune
ca instituþiile de învãþãmânt sã devinã independente
energetic,dar ºi sã creascã suma alocatã de stat pen-

tru achiziþionarea unei maºini electrice.
de a întregi veniturile de la Fon-
dul de Mediu, ci preocuparea mea
este sã încercãm sã construim
pentru noi, pentru copiii noºtri un
mediu mai prietenos, o poluare din
ce în ce mai redusã. Din acest
punct de vedere, sigur trebuie sã
venim cu anumite instrumente, nu
aº spune taxe, mã feresc de aces-
te cuvinte, dar mai multe instru-
mente astfel încât eu ca ministru
al Mediului, noi ca minister sã ne
asigurãm cã poluarea va fi redu-
sã. Am fãcut o analizã în aceste
zile în cadrul grupului de lucru pe
care l-am format ºi vreau sã vã
spun cã deciziile pe care le luãm
sunt ca urmare a consultãrii anu-
mitor oameni care sunt speciali-
zaþi, care lucreazã în aceastã pia-
þã pe fiecare problematicã în par-
te, pe mai multe grupuri de lucru.
Pe grupuri de lucru dedicat fos-
tului timbru de mediu am analizat
ce se întâmplã în toate þãrile Uni-
unii Europene. Sunt trei sisteme
în momentul de faþã, existã anu-
mite þãri care percep o anumitã
taxã la înmatriculare sub o diver-
sã formã. (...). A doua formã este
de impozit care se plãteºte anual
în funcþie de capacitatea cilindri-

cã ºi de emisiile de CO2”
Constantin a mai spus cã exis-

tã ºi a treia formã care este întã-
ritã în momentul de faþã ºi care
reprezintã o taxã suplimentarã de
combustibil, când plãteºti com-
bustibilul o parte din taxa respec-
tivã se duce cãtre Fondul de Me-
diu. Acestea sunt cele trei forme
întâlnite la nivelul Uniunii Euro-
pene. (...) „Analizãm în acest
moment, se pare cã grupul de lu-
cru se îndreaptã deja cãtre o anu-
mitã variantã sper ca în zilele ur-
mãtoare sã vã prezentãm aceastã
variantã finalã. (...) Sã gãsim o
formã, un instrument prin care
sã reducem poluarea, pânã la
urmã chiar pe moment nu plãtim
o taxã vedem cã în timp, poate,
dacã nu ne preocupãm, lucrurile

se întorc împotriva noastrã. Aici,
toatã aceastã problematicã,
aceastã dezbatere, cu situaþia în
care se aflã Bucureºtiul, Iaºul ºi
Braºovul astãzi. Aceaste trei ora-
ºe sunt în procedurã de infrin-
gement tocmai din cauza gradu-
lui ridicat de noxe din atmosfe-
rã. Deci trebuie sã venim cu mã-
suri, iatã cã nu ne-am preocu-
pat la momentul respectiv. Din-
colo de cele trei oraºe, vreau sã
vã spun cã existã alte aglome-
rãri urbane care sunt la limitã
de infringement ºi riscãm sã in-
trãm în perioada urmãtoare ºi cu
acestea în procedurã de infrige-
ment deci sã fim penalizaþi mai
devreme sau mai târziu de Co-
misia Europeanã”, a declarat mi-
nistrul Mediului.

Un cutremur cu magnitudine de 3,5
a avut loc ieri dimineaþã în Vrancea

adâncime de 138,2 kilometri. Sâmbãtã di-
mineaþã, douã cutremure cu magnitudini de
3 ºi, respectiv, 2,9 pe scara Richter au avut
loc în judeþul Buzãu. Primul cutremur, cu
magnitudine de 3 pe scara Richter, a avut

loc la ora 5:18, în judeþul Buzãu, la o adân-
cime de 129,8 kilometri. Cel de-al doilea
seism, de data aceasta cu o magnitudine mai
scãzutã, de 2,9, s-a produs la ora 5:44, tot
în Buzãu, la o adâncime de 133,5 kilometri.

Florin Bodog, ministrul Sãnãtãþii: Un lanþ de farmacii
are o discontinuitate în aprovizionarea cu insulinã

Ministrul Sãnãtãþii, Florin Bodog, a declarat cã
existã un lanþ de farmacii, la nivel naþional, care are

probleme cu aprovizionarea cu insulinã ºi cã mai
mulþi pacienþi au semnalat aceastã problemã.

cienþii mi-au semnat pe reþelele
de socializare cã sunt situaþii în
care trebuie sã umble în câte
douã-trei farmacii pânã gãsesc

tipul de insulinã pe care îl gãsesc.
Asta nu înseamnã cã au rãmas
fãrã insulinã, ci înseamnã cã nu
toate farmaciile sunt aprovizio-
nate cum trebuie cu toate tipu-
rile de insulinã. Pe un blog, a
apãrut o informaþie conform cã-
reia un un milion de pacienþi au
rãmas fãrã insulinã, ceea ce este
complet fals”, a declarat pentru
MEDIAFAX, Florian Bodog, mi-
nistrul Sãnãtãþii.

Ministrul Sãnãtãþii a mai spus
cã se lucreazã la elaborarea unor
norme privind distribuirea de me-

dicamente ºi asigurarea serviciu-
lui public. “Lucrãm la normele
pentru asigurarea serviciului pu-
blic, deci, pentru a asigura nece-
sarul de medicamente intern, în
primul rând. ªi acum existã obli-
gativitatea asigurãrii serviciului
public de cãtre distribuitorii de
medicamente, dar ei îl ignorã, fo-
losindu-se de faptul cã nu e nimic
cuantificat, nu e nimic stabilit cât,
cum, unde, de ce ºi atunci facem
norme pentru asta ca sã limitãm
exportul acesta intracomunitar”, a
explicat Florian Bodog.
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Ca în fiecare an, ºi de aceastã
datã, Salonul de agriculturã de
la Paris, aflat la a 54-a ediþie,
deschis sâmbãtã, suscitã un in-
teres imens, contându-se, în opi-
nia organizatorilor, pe un numãr
de vizitatori cuprins între
620.000-650.000. O creºtere
uºoarã faþã de anul trecut, când
s-au înregistrat 611.000 vizitatori.
ªi dacã sâmbãtã, la inaugurarea
marii expoziþii, de la Poarta Ver-
sailles, a fost prezent pentru... opt
ore, Francois Hollande, pentru
ultima datã ca preºedinte al þãrii,
prilej de a adresa un mesaj de în-
curajare, susþinere ºi solidaritate,
producãtorilor agricoli, astãzi este
anunþatã prezenþa premierului
Bernard Cazeneuve, iar mâine
cea a lui Francois Fillon, Mari-

ne Le Pen ºi alþi oameni politici.
Ce înseamnã agricultura pentru
economia francezã, nu mai tre-
buie demonstrat. Oricum 475.000
de exploatãri, potrivit Ministeru-
lui agriculturii, vin cu o produc-
þie agricolã în valoare de 73 mili-
arde de euro. Alãturi de Germa-
nia ºi Italia, Franþa conteazã de-
cisiv, la nivelul Uniunii Europe-
ne, ca pondere agricolã. Exden-
tul sãu comercial a fost anul tre-
cut de 9,1 miliarde euro. Sã re-
venim. Având ºi nelipsita masco-
tã, anul acesta o vacã bretonã,
cu istoria ei, Salonul de agricul-
turã de la Paris, la actuala ediþie,
este expresia unei teribile revolu-
þii numerice. Plasatã sub semnul
tehnologiei de ultimã orã, ca sã
ne exprimãm astfel, agricultura

francezã aspirã la o deplinã com-
puterizare. Aºa va arãta... ferma
de mâine. Încât Institutul naþio-
nal de cercetare în ºtiinþã ºi teh-
nologie pentru agriculturã oferã,
în cadrul expoziþiei, demonstraþii
convingãtoare, cu o fermã total-
mente computerizatã. Insistã pe
utilizarea tractoarelor dirijate prin
GPS, pe solele destinate culturi-
lor agricole, utilizarea informaþii-
lor obþinute prin satelit pentru
transmiterea denivelãrilor de te-
ren, a dronelor, a staþiilor meteo
de maximã precizie º.a.m.d.. Aºa
ceva, la nivelul Doljului, deþin deo-
camdatã doar Mihai Anghel, An-
dreas Friedman, Costel Iancu,
Petre Petrescu ºi poate mai sunt
ºi alþii de care noi nu avem cu-
noºtiinþã. Numãrul lor este însã

scãzut. Dacã Salonul de agricul-
turã de la Paris constituie o oca-
zie de promovare a unor noi teh-
nologii, producãtorii francezi rã-
mân nemulþumiþi de... prezent, ºi
se despart fãrã regrete de Fran-
cois Hollande, deºi Stephane Le
Foll, ministrul de agriculturã, a
oficializat prelungirea unui ajutor
forfetar, de 250 de euro pentru
comercializarea tineretului bovin.
Genereazã mari nemulþumiri, fãrã
soluþii la îndemânã, negocierile
între marii distribuitori ºi furni-
zorii de carne, produse lactate –
între care se aflã ºi micii produ-
cãtori – reuniþi în cooperative
agricole sau grupuri industriale.
Îngustarea pieþii de desfacere prin
sancþiunile economice aplicate
Federaþiei Ruse, despre care nu

MIRCEA CANÞÃR
se mai vorbeºte, constituie un alt
factor de iritare. 92.000 de ferme
au dispãrut în perioada 2000 –
2015 ºi criza din lumea agricolã,
încã nu a luat sfârºit. Mai nou,
din cauza gripei aviare, au fost
eutanasiate peste 600.000 de raþe
ºi pe acest motiv palmipedele lip-
sesc la expoziþia menþionatã.
Spun organizatorii. Se stã în
schimb promiþãtor în sectorul
bio. Ce vor producãtorii francezi
se subînþelege: viitoarele PAC
(Politici Agricole Comunitare) sã
fie cât se poate de mult în avan-
tajul lor. Statul, la rândul sãu, sã
vinã cu... subvenþii. Mascate sau
nemascate. Adicã, dupã ce cã
sunt departe, sã se depãrteze ºi
mai mult. ªi se poate discuta de-
spre consecinþe.

SC TSC TSC TSC TSC Termo Urbanermo Urbanermo Urbanermo Urbanermo Urban
SRL, societatea-SRL, societatea-SRL, societatea-SRL, societatea-SRL, societatea-
rezervã,rezervã,rezervã,rezervã,rezervã,
merge înaintemerge înaintemerge înaintemerge înaintemerge înainte

Primãria Craiova schimbã administratorul la SC Termo
Urban SRL, societatea-rezervã pe care municipalitatea o
creºte în eventualitatea în care operatorul actual de termofi-
care ar intra în faliment. Dupã ce Florin Lungu ºi-a dat
demisia, la sfârºitul lunii, consilierii municipali au votat
numirea fostului consilier juridic al primei societãþii de
termoficare, SC Termo Craiova, în poziþia de administrator.

Lorena Nicoliþã este angajat al pri-
mei regii de termoficare din anul 2000.
De atunci ºi pânã acum a îndeplinit
funcþia de consilier juridic, atât al fos-
tei regii, cât ºi al actualei societãþi. Din
ianuarie 2017, la SC Termo Craiova
SRL, a asigurat servicii de consultanþã
în domeniul resurselor umane. Ea a
fost propunerea Executivului Primã-

riei Craiova pentru funcþia de admi-
nistrator al Termo Urban Craiova
SRL, începând cu data de 23 februa-
rie. Cu excepþia liberalilor, care au fost
împotrivã, consilierii municipali au vo-
tat favorabil pentru desemnarea aces-
teia ca administrator, urmând ca, într-
o ºedinþã urmãtoare a Consiliului Lo-
cal Municipal Craiova, sã se aprobe

ºi contractul sãu de administrare.

Florin Lungu ºi-a dat demisia
Florin Lungu, fostul administra-

tor al SC Termo Urban Craiova
SRL, a plecat din aceastã funcþie
prin demisie. La sfârºitul lunii ianua-
rie, printr-o cerere scrisã, acesta a
adus la cunoºtinþa primarului inte-
rimar, Mihail Genoiu, dar ºi a ce-
lorlalte douã consilii locale asociate
– Consiliul Local Iºalniþa ºi Consi-
liul Local Vârvoru de Jos - cã do-
reºte sã renunþe la funcþie. În de-
misie, Florin Lungu a menþionat cã
nu mai doreºte sã rãmânã pe post
din motive personale, punând în ve-
derea autoritãþilor sã facã ºi demer-
surile legale pentru numirea unui în-
locuitor. Dupã expirarea preavizu-
lui, pe 23 februarie, funcþia de ad-
ministrator al SC Termo ar fi rã-
mas, aºadar, vacantã.

SC Termo Urban funcþioneazã
pe hârtie

SC Termo Urban Craiova SRL

nu trebuie, însã, confundatã cu SC
Termo Craiova SRL - urmaºa re-
giei de termoficare ºi pe care se ºi
face, la momentul actual, furniza-
rea energiei termice cãtre popula-
þie. La sfârºitul lui octombrie 2015,
când se punea problema ca aceas-
tã societate sã intre în faliment,
Primãria Craiova a înfiinþat SC
Termo Urban Craiova SRL, în ca-
drul Asociaþiei de Dezvoltare Inter-
comunitarã Termis Dolj. Cu votul
consilierilor municipali, 20 de pãrþi
sociale au fost cesionate munipiu-
lui Craiova, prin Consiliul Local
Municipal (18 pãrþi sociale), ºi co-
munelor Iºalniþa ºi Vârvoru de Jos
(câte o parte socialã). Reprezen-
tantul municipiului în adunarea ge-
neralã a asociaþilor (AGA) a SC
Termo Urban Craiova SRL este
Nicoleta-Livia Bedelici.

SC Termo Craiova SRL, în
reorganizare

SC Termo Craiova SRL este
prima societate, care a fost înfiin-

þatã pe structura fostei regii ºi prin
intermediul cãreia se încãlzeºte
oraºul ºi se face alimentarea cu apã
caldã a craiovenilor. Pentru o da-
torie de 300 milioane de lei (70
milioane de euro), Complexul Ener-
getic Oltenia a solicitat, în octom-
brie 2015, intrarea în insolvenþã a
SC Termo Craiova SRL. Tribuna-
lul Dolj a admis cererea, iar con-
ducerea societãþii a fost atribuitã
unui administrator judiciar, SC Sio-
max SRL, iar administrator special
a fost numit Dan Magla, unul din-
tre directorii existenþi la Termo.
Administratorul judiciar a întocmit
un plan de reorganizare, pe trei ani,
care se aflã în derulare. Creditori
au acceptat sã renunþe la o parte
din datoriile de recuperat cu con-
diþia sã se respecte calendarul de
plãþi curente ºi de sume restante,
iar cea mai mare reducere a venit
din partea CEO, care a acceptat sã
primeascã 119 milioane de lei în loc
de 299 de milioane de lei.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reamintim cã, pe 5 aprilie 2016,
poliþiºtii Brigãzii de Combatere a
Criminalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova ºi procurorii DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova, cu
sprijinul poliþiºtilor IPJ Dolj ºi al
jandarmilor de la Gruparea de Jan-
darmi Mobilã Craiova, au descins
în mai multe localitãþi din Dolj, dar
ºi în Craiova, în cadrul unei acþi-
uni vizând destructurarea unui grup
infracþional specializat în trafic de
persoane ºi proxenetism. Oamenii
legii au fãcut cinci percheziþii do-
miciliare în Melineºti, Goieºti ºi
Craiova, în urma cãrora au fost
ridicaþi Adrian Marius Dincã, de 23
de ani, Darius Iustin Stoica (28 de
ani), din Craiova, Angelicã Marian
Smarandache (30 de ani) ºi Florin
Daniel Veleanu (36 de ani), din Cra-
iova. În plus, în urma descinderi-
lor au fost ridicate telefoane mobi-
le, documente de transfer bancar,
hard-disk-uri ºi un pistol cu bile
marca Mauser.
Tinerele erau exploatate local,
dar ºi în Germania ºi Austria

Din cercetãrile efectuate de po-
liþiºtii BCCO Craiova s-a stabilit cã,
în perioada decembrie 2015 – mar-

Proxeneþi doljeni condamnaþi definitivProxeneþi doljeni condamnaþi definitivProxeneþi doljeni condamnaþi definitivProxeneþi doljeni condamnaþi definitivProxeneþi doljeni condamnaþi definitiv
Doljenii „sãltaþi” în aprilie anul trecut pen-

tru constituire de grup infracþional organi-
zat, trafic de persoane, proxenetism ºi ºan-
taj, au fost condamnaþi definitiv. Dacã la Tri-
bunalul Dolj primiserã pedepse cuprinse în-
tre 3 ani de închisoare cu suspendare ºi 5
ani de închisoare cu executare (patru dintre
inculpaþi având pedepse cu executare), vi-
neri, 24 februarie a.c., Curtea de Apel a ad-

mis apelurile inculpaþilor, astfel cã unul sin-
gur a rãmas cu 2 ani ºi 3 luni închisoare cu
executare, restul obþinând reducerea ºi sus-
pendarea pedepselor. Procurorii DIICOT –
Seerviciul Teritorial Craiova i-au acuzat pe
cei cinci doljeni cã, în perioada decembrie
2015 – martie 2016, au exploatat sexual în
Craiova, dar ºi în Germania ºi Austria, mai
multe tinere racolate din localitãþi din Dolj.

tie 2016, membrii grupãrii au ra-
colat, transportat ºi exploatat se-
xual în Craiova, dar ºi în Germa-
nia ºi Austria, mai multe tinere din
judeþul Dolj. Cei patru tineri au fost
duºi la sediul DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova, unde, în urma
audierilor, procurorul de caz a dis-
pus reþinerea lor pentru 24 de ore,
pentru comiterea infracþiunilor de
constituire de grup infracþional or-
ganizat, trafic de persoane ºi pro-
xenetism, o zi mai târziu fiind ares-

taþi preventiv pentru 30 de zile.
Procurorii DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova au finalizat cer-
cetãrile, iar pe 27 mai 2016 s-a în-
registrat la Tribunalul Dolj dosarul
în care cei patru arestaþi, împreu-
nã cu un alt „partener”, Mihai
Georgicã Joiþa, au fost trimiºi în
judecatã pentru constituire de grup
infracþional organizat, trafic de
persoane ºi proxenetism. Pe 20
octombrie 2016, Tribunalul Dolj a
pronunþat sentinþa pe fond. Cei

cinci inculpaþi ºi-au recunoscut
faptele ºi au cerut sã beneficieze
de prevederile legale vizând redu-
cerea cu o treime a limitelor de
pedeapsã. Judecãtorii le-au admis
cererile ºi i-au condamnat la pe-
depse cuprinse între 3 ani de în-
chisoare cu suspendare ºi 5 ani de
închisoare cu executare: Darius
Iustin Stoica – 2 ani ºi 10 luni
închisoare cu executare, Adrian
Marius Dincã – 5 ani de închi-
soare cu executare, Angelicã Ma-
rian Smarandache – 3 ani ºi 6
luni închisoare cu executare, Flo-
rin Daniel Veleanu – 3 ani de în-
chisoare cu executare, iar Mihai
Georgicã Joiþa – 3 ani de închi-
soare cu suspendare pe durata
unui termen de încercare de 4
ani. Victimele nu s-au constituit
pãrþi civile, astfel cã inculpaþii n-
au fost obligaþi la despãgubiri, în
schimb judecãtorii le-au confiscat
banii gãsiþi la percheziþii ºi au dis-
pus sã achite fiecare câte 2.500 lei
cheltuieli judiciare.

Inculpaþii au declarat apel, iar
vineri, 24 februarie a.c., Curtea de
Apel Craiova le-a admis apelurile ºi
le-a redus pedepsele. Astfel, Darius
Iustin Stoica a primit  2 ani ºi 10
luni închisoare cu suspendare pe
durata unui termen de încercare
de 4 ani ºi 120 de zile de muncã în
folosul comunitãþii, Adrian Ma-
rius Dincã - 3 ani închisoare cu
suspendare pe durata unui termen
de încercare de 4 ani ºi 120 de zile
de muncã în folosul comunitãþii,
Angelicã Marian Smarandache -
2 ani ºi 3 luni închisoare în regim
de detenþie, Florin Daniel Velea-
nu - 2 ani închisoare cu suspen-
dare pe durata unui termen de
încercare de 4 ani ºi 120 de zile de
muncã în folosul comunitãþii, iar
Mihai Georgicã Joiþa a primit 2
ani închisoare cu suspendare pe
durata unui termen de suprave-
ghere de 3 ani ºi 60 de zile de
muncã în folosul comunitãþii.
Hotãrârea Curþiid e Apel Craiova
este definitivã.

Opt sirieni ascunºi într-un microbuz descoperiþi la PTF Calafat
Poliþiºtii de frontierã de la Punctul de Trecere a Frontierei

(PTF) Calafat au depistat opt cetãþeni sirieni, 5 adulþi ºi 3
minori, ascunºi într-un spaþiu special amenajat într-un
microbuz încãrcat cu peleþi ºi brichete, care intenþionau sã
intre ilegal în România, destinaþia lor fiind Germania.
Migranþii, care le-au declarat poliþiºtilor de frontierã doljeni
cã au plãtit 16.000 de euro pentru a ajunge în Germania,
au fost predaþi poliþiºtilor de frontierã bulgari, împreunã cu
microbuzul ºi cei doi ºoferi, pentru continuarea cercetãrilor
ºi dispunerea mãsurilor legale.

Conform reprezentanþilor Ser-
viciului Teritorial al Poliþiei de Fron-
tierã (STPF) Dolj, sâmbãtã, 25 fe-
bruarie a.c., la ora 01.00, în Punc-
tul de Trecere a Frontierei (PTF)

þional ºi transporta, conform do-
cumentelor, peleþi ºi brichete în
Germania. Acþionând în baza unei
analize de risc, echipa comunã de
control formatã din poliþiºti de
frontierã români ºi bulgari a efec-
tuat un control amãnunþit asupra
mijlocului de transport. Astfel, în
interiorul microbuzului, sub marfa
transportatã, a fost descoperit un
compartiment confecþionat artiza-
nal din pal melaminat în care se

frontierã au procedat la întrerupe-
rea cãlãtoriei persoanelor în cau-
zã, iar conform protocolului româ-
no - bulgar, cetãþenii bulgari, mij-
locul de transport ºi cei opt mi-
granþi au fost predaþi Poliþiei de
Frontierã Bulgare în vederea con-
tinuãrii cercetãrilor ºi dispunerii
mãsurilor legale ce se impun”, a
declarat subcomisar Dãnuþ Rudã-
reanu, purtãtorul de cuvânt al
STPF Dolj.

Calafat, s-a prezentat pentru a in-
tra în þarã cetãþeanul bulgar A.T.,
în vârstã de 33 de ani, la volanul
unui microbuz marca Peugeot Bo-
xer. Acesta era însoþit de un cona-

aflau ascunse opt persoane de sex
masculin, de origine afro-asiaticã.
În cadrul cercetãrilor preliminare,
s-a stabilit cã persoanele în cauzã
sunt cetãþeni sirieni, 5 adulþi ºi 3
minori, cu vârste cuprinse între 15
ºi 30 de ani. Aceºtia au declarat cã
au fost ascunºi în spaþiul special
amenajat într-o zonã din Sofia, in-
tenþionau sã ajungã în Germania ºi
au plãtit pentru ”cãlãtoria” lor suma
de 16.000 de euro. “Poliþiºtii de
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“Media Trip Distribuþie Olte-
nia”, aºa s-a numit intitulat eve-
nimentul derulat pe parcursul a
douã zile, sãptãmâna trecutã, or-
ganizat de conducerea operatoru-
lui de distribuþie a energiei electri-
ce, la care a participat presa scri-
sã ºi vizualã din regiunea noastrã.
Miron Alba, directorul Direcþiei
Strategie ºi Dezvoltare Active a
anunþat motivul schimbãrii de nu-
mirii ºi a creionat planul de inves-
tiþii al societãþii pentru 2017. Ope-
ratorul de distribuþie a decis sã-ºi
schimbe denumirea pentru a se
conforma reglementãrilor comu-
nitare europene ºi celor naþionale.
“Legea Energiei solicitã companii-
lor integrate într-un grup din do-
meniul energiei sã facã separaþia
legalã, funcþionalã ºi contabilã în-
tre activitatea de distribuþie a ener-

Distribuþie Oltenia va continua implementareaDistribuþie Oltenia va continua implementareaDistribuþie Oltenia va continua implementareaDistribuþie Oltenia va continua implementareaDistribuþie Oltenia va continua implementarea
procesului de SMARprocesului de SMARprocesului de SMARprocesului de SMARprocesului de SMART TT TT TT TT Transformationransformationransformationransformationransformation

ªi în 2017…

CEZ este controlat de statul ceh, care deþine aproximativ
70% din acþiuni. Grupul este prezent pe piaþa româneascã
din anul 2005, odatã cu preluarea companiei de distribuþie
Electrica Oltenia SA. 

Operatorul de distribuþie a energiei elec-
trice din regiunea Olteniei ºi-a schimbat de-
numirea în Distribuþie Oltenia. CEZ Distri-
buþie a fost operatorul de distribuþie a ener-
giei electrice din regiunea Olteniei încã din
anul 2005 asigurând alimentarea cu energie
electricã a ºapte judeþe: Argeº, Dolj, Gorj,

Mehedinþi, Olt, Teleorman ºi Vâlcea. La fi-
nele sãptãmânii trecute, timp de douã zile,
conducerea Distribuþie Oltenia a organizat
un eveniment intitulat “Media Trip”, la care
au participat jurnaliºti din toatã regiunea,
manifestarea desfãºurând-se în prima zi la
Piteºti ºi cotinuând vineri, la Craiova.

giei electrice ºi cea de furnizare a
energiei electrice, respectiv de
producþie a energiei. Totodatã,
separarea are în vedere denumi-
rea ºi identitatea vizualã a opera-
torului de distribuþie astfel încât
sã se evite confuzia în rândul con-
sumatorilor ca urmare a asemã-
nãrilor dintre denumirile firmelor
cu activitãþi diferite, care fac par-
te dintr-o companie integratã. Re-
glementãrile curente au drept scop
dezvoltarea nivelului de competi-
tivitate de pe piaþa de energie.
Acesta este motivul pentru care
partenerii companiei ºi consuma-
torii finali de energie electricã vor
regãsi compania cu numele social
Distribuþie Energie Oltenia, ºi cel
mai adesea sub sigla Distribuþie
Oltenia, cu un logo nou. Celelalte
date de identificare ale companiei,

incluzând codul de identificare fis-
calã ºi numãrul de înregistrare la
Registrul Comerþului vor rãmâne
neschimbate,  a subliniat directo-
rul Miron Alba.
O investiþie de peste 95 milioane
de euro

Compania va continua proiec-
tele de investiþii, implementând pro-
iectele curente ºi dezvoltând unele
noi. Se va continua implementarea
procesului de SMART Transfor-
mation ºi astfel se va introduce în
era digitalã procesul de distribuþie
a energiei electrice în Oltenia. In-
vestiþia de 95 milioane de euro þin-
teºte sã le ofere utilizatorilor de
energie electricã servicii la standar-
de înalte de calitate ºi siguranþã,
precum ºi posibilitatea ca aceºtia
sã aibã un control sporit asupra
consumului propriu. “Dincolo de
investiþiile în reþeaua electricã vom
continua sã investim ºi în potenþi-
alul uman prin sprijinirea educaþiei
unei noi generaþii de energeticieni
în cadrul programului “Ucenic
electrician”. Acest proiect este de-
dicat elevilor a doua colegii tehno-
logice din Craiova, respectiv Pi-
teºti, care s-au înscris la clasele
cu profil de electrician de joasã ten-
siune”, a mai spus Miron Alba, di-
rectorul Direcþiei Strategie ºi Dez-
voltare Active.
Prezentarea dispeceratelor

Dupã scurta ºi interactiva pre-
zentare a companiei de distribuþie,
a urmat vizita la disceperatele de la
Piteºti - de joasã tensiune ºi de
medie tensiune, iar cele din urmã,
la dispeceratul regional de la Mio-
veni - de înaltã tensiune. Doru
Ursu, directorul Drecþiei Coman-
dã Operaþionalã a explicat cum
funcþioneazã acest sistem integrat,
cum se autoregleazã în caz de dis-
funcþionalitate ºi care este impor-
tanþa sa pentru viaþa economicã ºi
socialã a judeþelor din Oltenia. “Ce
face un dispecerat ?! Nu face alt-
ceva decât sã conducã operativ
reþeaua. Reþeaua trebuie condusã.
Ea este ca un organism viu, unde
tot timpul se întâmplã ceva: sunt
lucrãri în reþea, exploatãri, sunt
creºteri ºi scãderi ale parametrilor
reþelei. Referitor la ceea ce face
dispecerul…Este cel care contro-
leazã zona, are decizia sã schimbe
configuraþii, sã aibã în vedere con-
figuraþia sistemului ºi sã pãstreze
starea instalaþiilor electrice. Dacã
la finele lui 2014 era undeva la 5,3
în medie, întreruperi, pentru un
consumator la vremea respectivã

din CEZ Distribuþie. Am ajuns la
nivelul 3,8 întreruperi într-un an
de zile. Bineînþeles, cã unul dintre
consumatori poate sã nu aibã nici-
un fel de întrerupere într-un an,
pe când alþii pot sã aibã mai multe
întreruperi”, a mai spus Doru Ursu.
Staþia Mioveni - modernizatã
la standard europene

Distribuþie Oltenia (fosta CEZ
Distribuþie) ºi-a planificat investi-
þii de peste 178,32 milioane de lei
din surse proprii în acest an, po-

trivit unui comunicat al companiei.
Cea mai recentã investiþie finaliza-
tã anul acesta este staþia electricã
din Mioveni a cãrei valoare se ridi-
cã la 7,2 milioane de lei cu TVA. 
“Peste 16.700 de clienþi, printre
care ºi Automobile Dacia, benefi-
ciazã începând din luna februarie
de investiþia în cea mai importantã
staþie de transformare din judeþul
Argeº - staþia electricã de la Mio-
veni (pusã în funcþiune în anul
1977). Investiþia în modernizarea
staþiei aduce beneficii consumato-
rilor: creºte gradul de siguranþã în
alimentarea cu energie electricã;
reduce timpul de remediere ºi nu-
mãrul persoanelor implicate în re-
medierea unei avarii - de la mini-
mum 4 persoane înainte de mo-
dernizare, la o singurã persoanã în

prezent; reduce numãrul întreru-
perilor accidentale în alimentarea
cu energie electricã; reduce sem-
nificativ fluctuaþiile de tensiune;
creºte capacitatea de distribuþie a
energiei electrice în concordanþã cu
nevoile din ce în ce mai mari de
consum ale judeþului Argeº”, a mai
directorul Miron Alba.
Proiect pilot “Ucenic Electrician”

Alte investiþii realizate de com-
panie au vizat Colegiul Tehnic
Energetic Craiova, care va avea

un laborator electric modernizat
cu o investiþie de peste 16.000
euro constând în lucrãri de ame-
najare, materiale educaþionale,
echipamente electrice, mobilier ºi
panouri didactice. De altfel, com-
pania deruleazã proiectul pilot
Ucenic Electrician, care se adre-
seazã unui numãr de 48 de elevi
ºi se desfãºoarã concomitent în
Liceul Tehnologic Astra Piteºti,
respectiv Colegiul Tehnic Energe-
tic Craiova, în parteneriat cu In-
spectoratele ªcolare Judeþene
Argeº ºi Dolj ºi Asociaþia ROI.
Programul face parte din strate-
gia de responsabilitate socialã
(CSR) a companiei.  Vineri, 24
februarie, un numãr de trei elevi
ai Colegiului din Craiova au pri-
mit câte un certificate de bursier.
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La Bratovoeºti, sunt semne
clare cã sunt foarte puþini paºi
de urmat pânã la ieºirea dintr-o
nemeritatã rãmânere în urmã
în ceea ce priveºte dezvolta-
rea, þinând cont de potenþialul
imens al zonei. Sunt peste
3.300 de suflete împãrþite în
alte trei sate ( în afara celui de
centru) -  Prunet, Bãdoºi ºi
Georocu Mare - care au, ca
principale activitãþi, agricultu-
ra, grãdinãritul ºi  creºterea
animalelor. Oportunitãþile  sunt
pe mãsurã: modernizare
infrastructurã, posibilitãþi de
închiriere clãdiri ºi terenuri,
modernizarea Staþiunii „Victo-
ria” (binecunoscutã ca Balta
„Geormane”, de la Prunet),
posibilitãþi de colaborare ºi
susþinere din partea adminis-
traþiei publice locale pentru
investitori, sprijinul acordat
tinerilor pentru atragerea
fondurilor europene.

Gospodãrirea
eficientã a comunei,
principalul
obiectiv
al primarului

Primarul  Ion Oancea,
fost vice-primar în legislatura

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

La mai puþin de 25 km de Craiova, o
comunã, Bratovoeºti, face primii paºi de
ieºire dintr-o stagnare care nu i-a fost
beneficã nimãnui. Cu un potenþial imens,
dar nepus în valoare pânã acum, în tota-

litate, localitatea a intrat într-un con de
umbrã, în ultimii ani. Toate neîmpliniri-
le tind sã aparþinã trecutului, deoarece
sunt proiecte de anvergurã aflate ori în
derulare, ori în pregãtire.

trecutã, are gânduri mari
pentru comunitate, cu atât
mai mult cu cât , în anii din
urmã, a fost unul dintre cei

care au accesat, în nume
propriu, fonduri europene
pentru dezvoltarea unor
ferme, devenind exemplu ºi

pentru alþii. Acum, îºi doreºte
modernizarea comunei.
„Principalele mele preocupãri
sunt gospodãrirea eficientã a
localitãþii, folosirea judicioasã
a bugetului, bunãstarea
cetãþenilor, prin dezvoltarea
infrastructurii, atragerea de
Fonduri Europene nerambur-
sabile , în vederea realizãrii
obiectivelor prevãzute în
„Strategia de Dezvoltare
Localã”, atragerea de investi-
tiri, reparararea ºi întreþinerea
drumurilor, eficientizarea
serviciilor Primãriei. Îmi
doresc sã intru în legãturã
directã cu cât mai mulþi
oameni din Bratovoeºti,
deoarece cred cã s-au pierdut
multe ºanse de-a lungul
timpului, pentru modernizare,
sunt convins cã se poate mult

mai mult ,  dacã interesul
cetãþeanului va fi  ascultat
ºi  al te interese vor fi
înlãturate ”, a precizat  Ion
Oancea ,  primarul comunei
Bratovoeºti.

Proiecte
peste proiecte

Intenþiile primarului nu
sunt departe de a fi puse în
practicã, foarte multe proiec-
te fiind aproape de a intra în
vigoare. „Sunt programe de
investiþii gata de demarare.
Astfel, pe fonduri europene,
vor fi realizate mai multe
obiective: drumurile de
exploatare agricolã; reabilita-
rea, dotarea ºi modernizarea
Cãminului Cultural Bratovo-
eºti, pentru promovarea ºi
conservarea patrimoniului

cultural; modernizarea strãzi-
lor rurale, precum ºi extinde-
rea reþelei de alimentare cu
apã în toate satele aparþinã-
toare; construirea unei Pieþe ,
pentru valorificarea produse-
lor agricole (aici, ºi cu o
contribuþie de la bugetul
local). Vrem sã extindem
reþeaua electricã ºi celelalte

utilitãþi în zonele unde s-a
fãcut extindere de teren
intravilan, pentru ca tinerii
din comunã sã-ºi poatã

construi locuinþe, cu donduri
de la bugetul local. De ase-
menea, vom reabilita dispen-
sarul din Bratovoeºti, prin
creerea unei micro-policlinici,
dacã se poate spune aºa, cu
mai multe cabinete medicale
de specialitate. Nu sunt uitate
nici unitãþile de învãþãmânt,
care vor fi modernizate, o
parte din bani venind de la
Uniunea Europeanã”, a mai
spus Ion Oancea.

ªanse mari
de revigorare
a Lacului
de la „Geormane”

Balta de la Geormane a
fost, pe vremuri, „perla”
turismului din zonã. La fiecare
sfârºit de sãptãmânã, în
sezonul estival, plaja era plinã.
De foarte mulþi ani, totul a
fost distrus, este o adevãratã
sãlbãticie, dar, cât de curând,
sunt ºanse sã se reintre în
normalitate, iar zona sã
redevinã un punct de atracþie.
„Suntem în negociere pentru a
prelua cele douã lacuri – de la
Geormane ºi de la Marica.
Vrem sã dezvoltãm ºi sã
modernizãm Staþiunea „Victo-
ria”, fiindcã aici este un
potenþial imens”, a mai menþi-
onat primarul comunei. Dupã
implicarea sa în aceste proiec-
te, sunt ºanse mari de reuºitã.
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Situatã la doar 15 km de Craiova,
comuna Ghindeni este o aºezare
frumoasã, cu peste 2.000 de oameni
harnici. Cu pãmânturi fertile ºi
gospodãrii bine rânduite, cei din
Ghindeni s-au trezit cu o convocare
la Cãminul Cultural din localitate.
La ora 12.00, ieri, aºa cum fuseserã
anunþaþi, localnicii au venit cu mic,
cu mare, în salã. O vreme însoritã,
la început de primãvarã, cu
promisiunea unui an agricol
îndestulãtor, graþie precipitaþiilor
din ultima vreme. Dar optimismul
lor a pierit la momentul aflãrii
motivului adunãrii populare.

Nu vor ei. ªi pace!
În faþa locuitorilor s-au aºezat

primarul, secretarul ºi consilierii
locali. Dar nu toþi unsprezece.
Doar cei ai PSD. Imediat a început
ºi ºedinþa ordinarã a Consiliului
Local Ghindeni. „Este cea de a
patra ºedinþã ordinarã, din aceastã
lunã, prima fiind în data de 07
februarie. Iatã cã, opoziþia liberalã
nu se prezintã la ºedinþã, deºi
consilierii au semnat convocato-
rul. Mai mult, este aceeaºi ordine
de zi pe care o înaintãm consilieri-
lor de atâta vreme. Am dori ºi
noi sã ºtim motivul pentru care
nu vor sã se prezinte. Vã aduc
la cunoºtinþã cã, întreaga
noastrã comunitate riscã sã
piardã peste 200 de miliarde de
lei vechi drept fonduri neram-
bursabile. La punctul 3 al
ordinii de zi avem un proiect de
hotãrâre privind cofinanþarea
obiectivului de investiþii
„Lucrãri de reabilitare reþea de
iluminat public în comuna
Ghindeni”, iar la punctul
urmãtor avem proiectul de
aprobare a indicatorilor
tehnico-economici pentru
acelaºi obiectiv, pentru cã
TVA-ul s-a micºorat de la 20 la
19%. Or, prin neprezentarea
consilierilor, care fac majorita-
tea de decizie în consiliul local,
riscãm sã plãtim miliarde de lei
vechi. Putem cofinanþa doar cu
20%, din totalul de 5 miliarde
de lei vechi cât costã aceastã
investiþie. ªtiþi ºi aþi vãzut cã
toate becurile din comunã sunt
cu led ºi nu a rãmas colþ din

Ieri, gospodarii comunei Ghindeni au fost
invitaþi de executivul local sã participe la dez-
baterile ºedinþiei ordinare de consiliu, dar
ºi la o adunare obºteascã. Decizia primaru-
lui în funcþie, Florentin Rãdulescu, de a dis-
cuta probleme locale în faþa a sute de cetã-
þeni a fost, aproape obligatorie am putea
spune, din cauza gravitãþii situaþiei adminis-
trative. Concret, edilul nu are de partea sa

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

o majoritate în rândul consilierilor locali,
motiv pentru care orice proiect de hotãrâre
este blocat prin neprezentarea majoritãþii
consilierilor la dezbateri. În joc este doar bu-
nãstarea locuitorilor, prin pierderea a peste
200 miliarde de lei vechi cu titlu de fonduri
nerambursabile. Un blocaj instituþional, de-
loc inedit, care aratã cât de mãruntã este
gândirea unora dintre aleºii locali.

localitate neiluminat”, le-a precizat
Florentin Rãdulescu, primarul
comunei Ghindeni, tuturor celor
prezenþi.

Mult mai grav este cã, la fel ca ºi
în comuna Coºoveni, lipsa votãrii
P.U.G.-ului în consiliu local
afecteazã dramatic investiþiile în
localitate, prin aceea cã nu se pot
emite autorizaþii de construire.
Canalizarea, executatã pe doar 10%
din proiectul iniþiat în 2008, are
nevoie acum de un nou impuls
pentru a fi repusã în lucru. Studiul
de oportunitate ºi proiectul tehnic
aºteaptã, în zadar, aprobarea
majoritãþii consiliului local Ghin-
deni.

Ce va urma?
Cum, nici ieri, la cea de-a patra

ºedinþã ordinarã consecutivã de
consiliu local, nu s-a putut vota
vreun proiect de hotãrâre din cauza
neprezentãrii consilierilor – 4 PNL,
1 PSRO ºi 1 ALDE – o soluþie de
ieºi din blocaj o constituie acþiona-
re în instanþã ºi solicitarea dizolvã-
rii consiliului local. „Nu avem
viceprimar, pentru cã nu vor sã ia

act de vacantarea mandatului lui
Pârvu Marin. Acesta din urmã nu s-
a mai prezentat la cinci ºedinþe
ordinare consecutive, motiv pentru
care am iniþiat un proiect de
hotãrâre privind pierderea calitãþii
sale de consilier local ºi declararea
postului vacant. Grav este ºi cã
riscãm sã rãmânem fãrã buget. În
mandatul 2012-2016, când eu ºi
colegii mei din PSD deþineam
majoritatea, nu ne-am opus la
niciun proiect iniþiat de fostul
primar, pentru cã am considerat cã
este în interesul comunitãþii sã
ridicãm nivelul de trai. Noi suntem
vremelnici în aceste funcþii publice,
dar oamenilor trebuie sã le laºi ceva
durabil, în urma ta. Inclusiv
proiectele aflate, acum, în derulare
sunt pornite pe vechiul mandat,
când noi, social-democraþii am avut
majoritatea”, a mai declarat primarul
Florentin Rãdulescu.

O soluþie la dezamorsarea

blocajului ar fi dizolvarea actualu-
lui consiliu local. Totuºi, ar urma
câteva luni bune pânã când o
nouã echipã se va alcãtui ca

majoritate. Or, timpul înseamnã
bani! Fonduri nerambursabile,
proiecte imposibil de iniþiat ºi
un blocaj financiar care ar
încetini ºi mai mult dezvolta-
rea comunei. Edilul din
Ghindeni sperã cã, în cele din
urmã, raþiunea va învinge iar
opoziþia ce deþine majoritatea
în legislativul local va înþelege
cã toate proiectele iniþiate
sunt în beneficiul celor cãrora
le-au cerut votul.

Lucrãri de modernizare
a drumurilor, din martie a.c.

Cu 35 de miliarde de lei
vechi în cont, primãria
Ghindeni se pregãteºte sã
modernizeze drumurile
comunale. Lucrãrile vor avea
o valoare totalã de 72 de
miliarde de lei vechi, diferenþa
provenind de la Ministerul
Dezvoltãrii. Pe 11 martie a.c.
se va decide cine este
câºtigãtorul licitaþiei. „Mai
avem 12 km de drumuri în
extravilan ce trebui moderni-

zate. Vom accesa fonduri în
valoare de 40 mld. lei vechi ºi
pentru acest proiect. Am putea sã
angajãm din forþa de muncã localã.
Dar ºi aici suntem blocaþi de
consilierii din opoziþie. Un
buldoexcavator nou-nouþ stã
inutilizabil pentru cã nu vor sã
aprobe înfiinþarea unei societãþi
locale prin care sã asigurãm
servicii publice. De amintit ºi cã,
lipsa PUG-ului va duce la amenzi
drastice din partea celor de la
Inspectoratul de Stat în Construc-

þii, care ne-au atras atenþia, în
repetate rânduri, cã trebuie sã
actualizãm P.U.G.-ul. Am discutat
cu consilierii ºi pe acest subiect.
Le-am pus harta comunei în faþã. I-
am rugat pe acei consilieri sã
decidã ei unde vor sã extindã
intravilanul comunei. Nici aºa nu
au dorit. Înþelege-i, dacã poþi!” ne-
a mãrturisit edilul din Ghindeni.

Sã mai punctãm cã, toate
gospodãriile de aici sunt racordate

la reþeaua de apã potabilã. Cele 18
fântâni publice au fost reabilitate.
Monitorizarea video a localitãþii va
fi posibilã, în perioada urmãtoare,
tot prin fonduri nerambursabile,
însã numai dacã majoritatea din
consiliul local îºi va da acceptul.

Orgoliul ºi prostia,
într-un dans dezgustãtor

Iatã, aºadar, o nouã mostrã de
mediocritate în actul administrativ,
un nou motiv de a învrãjbi oamenii
între ei, care nici pe departe nu
putem spunã cã dau pe margine de
belºug ºi prosperitate. Înainte de a
fi consilieri locali, cei care nu s-au
prezentat patru ºedinþe consecuti-
ve ar trebui sã se gândeascã cã
lumea se schimbã rapid, nimeni nu
mai are de ce sã batã pasul pe loc ºi
cã ar trebui sã-ºi accepte calitatea
de om, tot mai greu de regãsit în
rândul multor aleºi locali.

A fost o vreme când doar lor,
edililor locali, le era bine ca
localitatea sã stea în mocirlã, sã nu
aducã nicio urmã de investiþii în
confortul semenilor. ªi au acþionat
aºa pentru a cumpãra mai lejer un
pogon de teren, o casã, o vie, o
grãdinã. Interesele, chiar mãrunte,
aºa cum ni se par nouã la prima
vedere, sunt mult mai complicate.
Merg la nivel înalt, strãbat chiar ºi
birourile administraþiei judeþene,
ajungând la lideri centrali din
politicã ºi administraþie. Ne este
greu sã credem cã, dacã s-ar aºeza
la masa dialogului, inclusiv
liberalii ºi social-democraþii, nu s-
ar gãsi o soluþie la grava crizã
administrativã din Ghindeni. Dar,
iatã cã, nu se întâmplã aºa ceva. ªi
ne mai mirãm cã e viaþa grea!
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GEORGE POPESCU

NotãNotãNotãNotãNotã
Restitui cititorilor acestei rubrici un

fragment (doar) dintr-o cronicã consacra-
tã spectacolului de referinþã al lui Silviu
Purcãrete de la Naþionalul „Marin Sores-
cu” adaptatã dupã o celebrã comedie
shakespearianã („Mãsurã pentru mãsu-
rã”), pusã în scenã în 2008 ºi care, dacã
nu mã înºel, încã supravieþuieºte în reper-
toriul scenei din Bãnie. Cronica a apãrut
în revista „Cultura” din Bucureºti în apri-
lie 2008, iar resortul reluãrii unor alegaþii
ce-l privesc întâi de toate pe marele regi-
zor mi se pare a fi o datorie personalã faþã
de publicul sãu craiovean

….Ca în faþa unei terþine danteºti, a unui
vers leopardian („Ce faci tu, lunã, în
cer?...“: propunerea lui Borges pentru „au-
tismul“ exegetic al poetului din Recanati),
ca sã nu mai vorbesc de vreun sonet al lui
Shakespeare, dinaintea unui spectacol al lui
Purcãrete, te refugiezi, rãpus de admiraþia
cãreia uimirea îi refuzã orice explicaþie,
într-o tãcere un pic stranie, un pic iscodi-
toare. Iar când vine vorba de Shakespeare,
fugi disperat spre text ºi, cu nedumerirea
pe umeri, simþi cã ar trebui sã revii în salã,
pentru o re-lecturã.

A spune cã regizorul acesta bântuit de
stihiile Istoriei cãrora englezul dintr-o fa-
milie „respectabilã“ (spun biografii) - care-

a fãcut din târguºorul Stradford-on-Avon
Centrul lumii literare ºi nu numai - i-a de-
venit meºter, ghid, gâde, dar ºi avocat,
martor ºi, în latura cea mai promiþãtoare,
scribologicã, adicã, chiar Dumnezeu, este
un mare regizor e o simplã redundanþã.
Purcarete con-creeazã, la pariu cu iluºtrii
autori pe care-i scoate din bibliotecã în lume:
scena rãmâne doar un pretext ºi un pre-
text (la Textul Lumii) ºi, astfel, spectaco-
lul, o invitaþie la iscodirea de sine. Pur act
de hermeneuticã: un pact (secret) cu Au-
torul, un pact (deschis) cu Spectatorul. O
provocare. Care începe cu o surprizã ºi se
încheie cu o perplexitate.

Ce sã scrii, atunci? Sau, cu o formulã
mai umilã, ce-ar mai fi de spus? Purcãrete
îþi serveºte un spectacol - pe baza unei lec-
turi a lui ºi a viziunilor sale somniace - cu
gestul cu care un podgorean, în dispreþul
cârciumarului din folclorul degradat, îþi ser-
veºte vinul sãu ieºit din iscusinþã ºi din iubi-
re: îl deguºti ºi, eventual, intri în beþie cu
promisiunea regãsirii de Tine, la capãtul la-
birintului lui Minos, nãucit de nãlucirile Pa-
radisului ºi, deopotrivã, ale Infernului, am-
bele filtrate, prin decantãri poetice, printr-o
sitã purgatorialã.

Nu-i, deci, de mirare cã pentru artistul
nostru, imagist ºi vizionar, textul de pornire
devine ºi el un pretext: dar nu, precum la
mulþi dintre regizorii, de ieri ºi de azi, ºi un
prilej de „sfârtecare“, cu rezultatul unei trã-
dãri a sensului adânc ºi suveran, ci în felul
unui diluviu semantic, prin descindere în
sub-textualitatea conservatã la rãcoarea lec-
turii ºi, mai ales, a re-lecturii (iau aici sem-
nificaþia bloom-iana a termenului), în cãuta-
rea Sensului, nu pierdut, ci disimulat; uzat,
derridean ºi de limbã, ca Lange, adicã în
malaxorul social, ca ºi de proasta noastrã
situare faþã de text.

Nici vorbã, cum sugera un critic, de vre-
un pat procustian în care regizorul ºi-ar vârî,
voluntar ºi sardonic, interpreþii: lor, Purcã-
rete le lasã atâta libertate câtã le îngãduie
Lectura pe care el le-o propune, prin cvasi-
totalitatea tehnico-regizoralã a reprezentaþiei.
E aceeaºi libertate la care ne obligã identifi-
carea, în actul re-lecturii, între sensul (acel
Moi lacanian autentic aþipit în adâncul fie-
cãruia din noi) ºi Sensul diseminat de Autor
(de Shakespeare) în text-ura (þesãtura, po-
trivit etimonului latin) operei sale.

Asistam, aºa cum cred cã a fost cazul cu

spectacolul craiovean luând ca reper come-
dia (gravã) „Mãsurã pentru mãsurã“, la un
fel de operaþie de palimpsest: regizorul „ci-
teºte“ textul shakespearean ca pe un perga-
ment de pe care „ºterge“ el însuºi nu ceea
ce ar fi superfluu, ci ceea ce simte-vede cã
nu se subsumeazã viziunii pe care ºi-a for-
mat-o în chiar coºmarul acestei re-lecturi.

El re-citeºte scriind. ªi conturând, în rol
ºi de scenograf, decorul pus sã slujeascã
tocmai proiectul ideatic pus în act: o ima-
gerie, mobilã, menitã sa des-vrãjeascã to-
posul primar, în cazul de fata Viena-Lon-
dra-Parisul etc., cetãþi adicã în care tronau
palate ale Puterii, atinse de pelagra degra-
dãrii la toate palierele ºi sã-l aducã, prin
transplant artistic, în actualitatea noastrã
bufonardã. ªi mojicã.

Nota Bene: nu numai Viena, lovitã de ciu-
mã (la urma urmei, dacã nu ne înºelãm,
Stratford-ul natal al lui Shakespeare fuse-
se, chiar în anii redactãrii textului în discu-
þie, atacat de maladia ce-a stârnit, prin vea-
curi, scriitori ºi pictori de toate neamurile),
ci Palatul ducal - loc al Puterii de totdeauna
ºi, deci, ºi de azi, e þinta autorului ºi, înde-
osebi, a regizorului. (…)

Mãsurã... peste mãsurãMãsurã... peste mãsurãMãsurã... peste mãsurãMãsurã... peste mãsurãMãsurã... peste mãsurã
sau infernul discutabilsau infernul discutabilsau infernul discutabilsau infernul discutabilsau infernul discutabil

de Shakespeare-Purcaretede Shakespeare-Purcaretede Shakespeare-Purcaretede Shakespeare-Purcaretede Shakespeare-Purcarete

Ediþia din acest an a manifes-
tãrilor dedicate valorizãrii ºi pro-
movãrii experienþelor acumulate
de unitãþile de învãþãmânt preu-
niversitar în derularea proiecte-
lor finanþate prin programele eu-
ropene din domeniul educaþiei ºi
formãrii profesionale are o în-
cãrcãturã aparte. În 2017 se îm-
plinesc 30 de ani de la lansarea
unor astfel de programe, 20 de
ani de când România participã la
aceste manifestãri ºi 10 ani de
la aderarea þãrii noastre la Uniu-

Craiova, gazda etapei naþionaleCraiova, gazda etapei naþionaleCraiova, gazda etapei naþionaleCraiova, gazda etapei naþionaleCraiova, gazda etapei naþionale
de proiecte educaþionale europenede proiecte educaþionale europenede proiecte educaþionale europenede proiecte educaþionale europenede proiecte educaþionale europene
Ministerul Educaþiei Naþionale lanseazã cea de-a XI-a ediþie a Concursului

naþional „Made for Europe”, destinat programelor europene din domeniul educa-
þiei ºi formãrii profesionale. Faza finalã a competiþiei va avea loc la Craiova, în

luna aprilie, pânã atunci urmând sã se desfãºoare fazele intermediare.

nea Europeanã. „Faza finalã a
acestui concurs, cuprins în pro-
gramul finanþat de Ministerul
Educaþiei Naþionale, va avea loc
la Craiova, în perioada 26-29
aprilie. Vor fi mai multe etape,
inclusiv cele judeþene, unde aº-
teptãm, din Dolj, cât mai mulþi
participanþi”, a precizat prof.
Ani Drãghici, inspector ºcolar
pentru Proiecte Educaþionale, în
cadrul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj. Conform calen-
darului ºi metodologiei, în pe-

rioada 6-24 martie, vor avea loc
mai multe faze ale competiþiei:
constituirea comisiilor judeþene;
promovarea concursului la nive-
lul instituþiilor de învãþãmânt ºi
în comunitãþile locale; înscrierea
unitãþilor ºcolare care au produ-
se finale rezultate din proiecte fi-
nanþate din fonduri europene,
încheiate în 2016; organizarea
expoziþiei cu realizãrile finale;
etc. Între 24 – 26 martie va avea
loc prezentarea produsului finit
, de cãtre cuplul profesor-elev,

nominalizat, în scris, de cãtre
conducerea instituþiei de învãþã-
mânt, la propunerea membrilor
echipei de proiect, iar pe 28 mar-
tie rezultatele vor fi transmise
Comisiei naþionale. În zilele de
13-14 aprilie, la sediul ISJ Dolj

vor sosi dosarele finaliste ºi va fi
organizatã ºi o expoziþie în acest
sens, pânã pe 25 aprilie. În ulti-
ma zi a etapei naþionale, pe 29
aprilie, va avea loc ºi festivitatea
de premiere a câºtigãtorilor.

CRISTI PÃTRU

Actriþa a declarat: ’’Din cauza sarcinii mele,
nu pot participa la Gala Academiei de Film.
Sunt atât de norocoasã sã mã numãr printre
colegii mei nominalizaþi ºi le urez cel mai fru-
mos weekend.’’ Natalie a absentat, de asemenea,
de la gala Independent Spirit Awards din Santa
Monica, de sâmbãtã searã. Vedeta este însãrcinatã
cu cel de-al doilea sãu copil pe care îl are alãturi de
soþul sãu, Benjamin Millepied, iar anterior a accep-
tat premiul pentru cea mai bunã actriþã la Gala
Oscar din 2011, când era însãrcinatã cu fiul sãu,
Aleph, în vârstã de cinci ani în prezent.

Natalie Portman nu va participaNatalie Portman nu va participaNatalie Portman nu va participaNatalie Portman nu va participaNatalie Portman nu va participa
la decernarea Premiilor Ola decernarea Premiilor Ola decernarea Premiilor Ola decernarea Premiilor Ola decernarea Premiilor Oscarscarscarscarscar

Actriþa în vârstã de 35 de ani, nominalizatã la Oscar la cea mai bunã actriþã pentru
filmul biografic ‘Jackie’, s-a retras de la participarea la ceremonia de galã din Holly-

wood din cauza sarcinii, aceasta fiind însãrcinatã cu cel de-al doilea copil pe care îl are
cu coregraful ºi dansatorul francez Benjamin Millepied.

       Natalie ºi Benjamin nu au pregãtit deocam-
datã o listã de nume posibile pentru noul lor bebe-
luº întrucât sunt de pãrere cã este important mai
întâi sã ‘’facã cunoºtinþã’’ cu copilaºul. Întrebatã
dacã a ales un nume pentru noul membru al fami-
liei, Natalie a declarat recent: ‘’Trebuie sã faci cu-
noºtinþã mai întâi cu copilul. Trebuie sã vezi întâi
bebeluºul ºi apoi îþi vei da seama.’’ Într-o declara-
þie anterioarã despre ‘Jackie’, Natalie a insistat cã
este ’’mândrã de film’’, fiind axat pe viaþa fostei
Prime Doamne a SUA, Jackie Kennedy, dupã asa-
sinarea soþului sãu, preºedintele John F. Kennedy.
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Cursul de TCursul de TCursul de TCursul de TCursul de Tehnicã ºi Artã Fotograficã,ehnicã ºi Artã Fotograficã,ehnicã ºi Artã Fotograficã,ehnicã ºi Artã Fotograficã,ehnicã ºi Artã Fotograficã,
la a 40-a promoþiela a 40-a promoþiela a 40-a promoþiela a 40-a promoþiela a 40-a promoþie

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

La Galeriile de Artã ale Cercului Mi-
litar Craiova se deschide astãzi, ora
19.00, expoziþia celei de a 40-a pro-
moþii de absolvenþi ai Cursului de Teh-

nicã ºi Artã Fotograficã, iniþiat încã din 1999 de Fotoclubul „Mihai Dan-
Cãlinescu”. Actuala serie, cea de a 40-a, are 21 de absolvenþi, care prezintã
aproape 300 de lucrãri alb-negru ºi color din mai toate genurile artei. Potri-
vit col. (r.) Mircea Anghel, coordonatorul cursului, din seriile anterioare,
care au numãrat aproape 800 de absolvenþi ºi care au expus pânã în pre-
zent, pe aceleaºi simeze, aproape 10.000 de imagini, s-au remarcat nume-
roºi tineri. 24 dintre ei au absolvit institute de învãþãmânt superior cu profil
foto în þarã ºi strãinãtate. Foarte mulþi au devenit membri activi ai fotoclu-
bului ºi au câºtigat numeroase premii ºi acceptãri în saloanele naþionale,
dar mai ales cele internaþionale de fotografie. Iar patru dintre ei au obþinut
de curând primele distincþii A.FIAP – Artist al Federaþiei Internaþionale de
Artã Fotograficã. „ªcoala de fotografie craioveanã organizatã de fotoclu-
bul nostru este acum foarte bine cunoscutã în þarã, iar ecourile se fac
auzite ºi peste hotare, fotoclubul având numeroºi membri în juriul saloane-
lor (inter)naþionale de fotografie”, a adãugat Mircea Anghel.

Poveºti „de culise”,Poveºti „de culise”,Poveºti „de culise”,Poveºti „de culise”,Poveºti „de culise”,
cu actriþa Genicu actriþa Genicu actriþa Genicu actriþa Genicu actriþa Geni
MacsimMacsimMacsimMacsimMacsim

În Salonul Medieval al Casei de Cul-
turã „Traian Demetrescu” are loc as-
tãzi, de la ora 18.00, o nouã întâlnire
din cadrul proiectului „În culisele sce-
nei, în culisele vieþii”. Invitatã este
actriþa Geni Macsim, de la Teatrul Na-
þional „Marin Sorescu” din Craiova,
care, potrivit organizatorilor, „va povesti
lucruri mai puþin cunoscute din viaþa ºi
activitatea sa, iar la finalul întâlnirii va
dialoga cu publicul”. Moderator: Cor-
nel Mihai Ungureanu. Geni Macsim a
absolvit cursurile Universitãþii de Artã
Teatralã din Târgu Mureº (clasa Cãlin Florian ºi Cornel Popescu) în 1994,
an în care a fost angajatã ca actriþã a Naþionalul craiovean. A interpretat
zeci de roluri pe scenã sub conducerea unor cunoscuþi regizori, a partici-
pat la festivaluri internaþionale în Marea Britanie, Coreea de Sud, Germa-
nia, Franþa, Grecia, Ungaria, Polonia, precum ºi la festivaluri naþionale. De
asemenea a apãrut în douã filme: „Cortul”, în regia lui Bogdan Cristian
Drãgan, ºi „Cele ce plutesc”, regia Mircea Daneliuc.

Despre Marin Sorescu, la „AdunareaDespre Marin Sorescu, la „AdunareaDespre Marin Sorescu, la „AdunareaDespre Marin Sorescu, la „AdunareaDespre Marin Sorescu, la „Adunarea
Poeþilor ºi a SpectActorilor Craioveni”Poeþilor ºi a SpectActorilor Craioveni”Poeþilor ºi a SpectActorilor Craioveni”Poeþilor ºi a SpectActorilor Craioveni”Poeþilor ºi a SpectActorilor Craioveni”

Prima reuniune din 2017 în cadrul pro-
iectului „Adunarea Poeþilor ºi a SpectAc-
torilor Craioveni” este anunþatã pentru
mâine, 28 februarie, de la ora 17.00, la
Sala „Ia te uitã!” a Teatrului Naþional din
Craiova. Potrivit moderatorului Nicolae
Coande, poeþii craioveni se vor întâlni
«pentru a discuta, citi, polemiza, dacã e
cazul, pe marginea volumului de „Sone-
te” (Ed. ART, 2016), de Marin Sorescu».
Îngrijitã de fratele poetului, prof. univ. dr.
George Sorescu, ediþia cuprinde 239 de
sonete, apãrute iniþial în mai multe cãrþi
ale autorului: „Singur printre poeþi”, „Des-
cântoteca”, „Fântâni în mare”, „Apã vie,
apã moartã”, „Ecuatorul ºi polii”, „Poezii
alese de cenzurã”, „Efectul de piramidã”,
„Scrinteala vremii”. «Sorescu este un
sonetist care creºte de la volum la volum,

de o manierã care-i devine proprie, cu acel sunet specific poeziei sale chiar ºi
când trebuie sã se supunã canonului specific. Apogeul pare sã fie atins odatã
cu sonetele mâhnite scrise în perioada când este bãnuit de afiliere la Miºcarea
Transcendentalã (1982)», spune poetul Nicolae Coande.

Gala Premiilor UNITER se desfãºoarã anual, înce-
pând din 1991, acordând distincþiile Uniunii pentru
fiecare an calendaristic încheiat. Decernarea premii-
lor se face dupã principiul nominalizãrilor stabilite de
un juriu de selecþie. Dintre aceste nominalizãri, un alt
juriu decide, în seara Galei, prin vot secret, câºtigãto-
rul fiecãrui premiu. Dupã ce, ani buni, a fost organi-
zatã la Bucureºti, ediþia din 2013 a fost gãzduitã de
somptuoasa salã a Teatrului Naþional „Vasile Alec-
sandri” din Iaºi, ediþia din 2014 – de Palatul Culturii
din Târgu Mureº ºi ediþia din 9 mai 2016 a fost trans-
misã în direct din Sala Mare a Teatrului „Regina Ma-
ria” din Oradea, Gala ajunge în 2017 la Timiºoara.

Pentru „Cel mai bun spectacol”, avute în vedere
sunt, de aceastã datã, „Amadeus” – direcþia de scenã
Victor Ioan Frunzã, la Teatrul Metropolis Bucureºti
(nominalizare ºi pentru „Cea mai bunã regie”); „Ar-
tists Talk” – un spectacol de Gianina Cãrbunariu, la
ARCUB; „PASÃREA RETRO se loveºte de bloc ºi
cade pe asfaltul fierbinte” – scenariul ºi regia Radu
Afrim, la Teatrul Naþional Târgu-Mureº – Compania
„Tompa Miklos” (nominalizare ºi pentru „Cea mai bunã
scenografie”, Irina Moscu). Între cei mai buni regi-
zori au fost apreciaþi ºi Yuri Kordonsky („În adân-
curi”, la Teatrul Maghiar de Stat Cluj) ºi Bobi Pricop
(„O întâmplare ciudatã cu un câine la miezul nop-
þii”, la Teatrul Naþional „I.L. Caragiale” din Bucu-

Al treilea an în care TAl treilea an în care TAl treilea an în care TAl treilea an în care TAl treilea an în care Teatrul Naþionaleatrul Naþionaleatrul Naþionaleatrul Naþionaleatrul Naþional
din Craiova nu are nici o nominalizaredin Craiova nu are nici o nominalizaredin Craiova nu are nici o nominalizaredin Craiova nu are nici o nominalizaredin Craiova nu are nici o nominalizare

la Premiile UNITla Premiile UNITla Premiile UNITla Premiile UNITla Premiile UNITER!ER!ER!ER!ER!
Pentru al treilea an consecutiv, producþiile

Teatrului Naþional „Marin Sorescu” nu au
intrat în atenþia Uniunii Teatrale din Româ-
nia atunci când a venit vorba de selecþia naþi-
onalã în vederea recompensãrii creativitãþii
ºi performanþei. Aºadar, instituþia craioveanã
nu are nici o nominalizare la nici una dintre
secþiunile Galei Premiilor UNITER, care, la

aceastã a XXV-a ediþie, se va desfãºura la
Teatrul Naþional „Mihai Eminescu” din Timi-
ºoara, pe data de 8 mai a.c. Juriul de nomina-
lizãri a fost alcãtuit din criticii de teatru Mo-
nica Andronescu, Alice Georgescu ºi Mircea
Morariu, iar spectacolele selectate au avut
premiera în perioada 1 ianuarie – 31 decem-
brie 2016.

Astãzi ºi mâine, 28 februarie, în intervalul orar 13.30-14.30, la Galeriile
„Cromatic” ale Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Cul-
turii Tradiþionale Dolj se vor desfãºura ateliere de creaþie popularã în cadrul
proiectului „Micul artist popular, pe urmele bunicilor”, participanþi fiind
copii dezavantajaþi social de la Centrul „Best Life” al Arhiepiscopiei Craiovei.

„Vom veni în întâmpinarea primãverii prin confecþionarea unui simbol al
acestui frumos anotimp – mãrþiºorul, folosindu-ne de hârtie, aþã ºi lipici,
îndemânare ºi imaginaþie. În cea de-a doua întâlnire cu copiii vom aduce
culoare prin realizarea unor flori din cartoane de ouã ºi a unor fluturi din
hârtie”, au precizat voluntarele implicate în proiect, Corina Matei, Camelia
Bãnicã ºi Irina Matei, masterande ale Facultãþii de Litere din cadrul Univer-
sitãþii din Craiova.

Proiectul „Micul artist popular, pe urmele bunicilor” a fost demarat în
anul 2015 ºi a constat în derularea mai multor serii de ateliere la Galeriile
„Cromatic” sau în ºcoli din Craiova, care au mediat întâlnirea copiilor cu
îndeletnicirile satului tradiþional. Potrivit organizatorilor, „aceºtia au devenit
la rândul lor meºteri iscusiþi în transformarea scoarþei de copac, frunzelor,
pãnuºilor, boabelor de grâu sau porumb, a usturoiului, în simboluri ale artei
tradiþionale, pãpuºi din pãnuºi, animale din ograda bunicilor, au fãcut cunoº-
tinþã cu versul ºi cântecul popular”.

Ateliere de creaþie popularã pentru copii,
la Galeriile „Cromatic”

reºti), iar între cei mai buni scenografi – Adrian Da-
mian („Iarna”, la Teatrul „Nottara” Bucureºti) ºi
Dragoº Buhagiar („Cafeneaua”, la Teatrul Naþional
„Vasile Alecsandri” din Iaºi). Cei mai buni actori în
roluri principale vor fi selectaþi dintre Alina Petricã,
Ana Ularu ºi Mihaela Trofimov, Andrei Huþuleac, Ci-
prian Nicula ºi Richard Bovnoczki, cu toþii pentru roluri
din spectacole puse în scenã la teatre bucureºtene.
Lista completã a nominalizãrilor se regãseºte pe site-
ul www.uniter.ro.

Conform statutului, Senatul UNITER acordã în
cadrul Galei Premiul pentru întreaga activitate (actri-
þã, actor, scenografie, criticã ºi istorie teatralã, regie);
Premiile Speciale (pentru spectacolul de circ, pentru
teatrul de copii, pentru coregrafie în arta spectacolu-
lui, pentru teatrul de pãpuºi ºi marionete, pentru tea-
trul de revistã, pentru muzicã de teatru, pentru per-
formanþã în domeniul nonverbal); Premiul de Exce-
lenþã. De asemenea, mai sunt decernate Premiul ME-
CENA, Premiul Special al Preºedintelui UNITER, Pre-
miul pentru „Cea mai bunã piesã româneascã a anu-
lui”, Premiul Consiliul Britanic.

Trofeul care însoþeºte premiile este opera artistului
plastic Ion Bitzan. Devenitã, în timp, unul dintre cele
mai importante evenimente ale lumii noastre teatrale,
Gala este transmisã în direct, prin colaborare cu tele-
viziunea ºi radiodifuziunea publice.
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Efectele abuzului de bãuturã
sunt vizibile mai ales în mediul ru-
ral, având ca efect violenþa domes-
ticã. Mai îngrijorãtor, consumul de
alcool în rândul minorilor este tot
mai ridicat în România, iar vârsta
medie la care tinerii încep sã con-
sume aceste bãuturi a scãzut pânã
la 14 ani. Potrivit datelor UNICEF
din 2013, 42% din minorii români
cu vârste cuprinse între 10 ºi 12
ani au consumat alcool cel puþin
o datã. Procentul este mai mare
în rândul bãieþilor – 57%. Vârsta
medie la care românii încep sã
consume alcool este de 14 ani.
10% din cei intervievaþi au decla-
rat cã au început sã consume al-
cool la mai puþin de 14 ani ºi pes-
te 30% între 15 ºi 19 ani. Minorii
au cunoºtinþe limitate asupra efec-
telor pe care le are consumul de
alcool asupra sãnãtãþii lor fizice ºi
mentale.

Conform unei estimãri prezen-
tate de Ministerul Sãnãtãþii, în Ro-
mânia mor anual peste 17.000 de
oameni  din cauza consumului de

Poliþiºtii doljeni de la Rutierã au acþionat,
vineri searã, dar ºi în cursul zilei de sâmbã-
tã, pe principalele artere rutiere din munici-
piul Craiova, dar ºi pe sectoarele de dru-
muri naþionale ºi europene din judeþ cu risc
accidentogen ridicat, în scopul prevenirii ºi
combaterii evenimentelor rutiere cauzate de

Poliþiºti din cadrul Secþiei 3 Poliþie Craio-
va au fost sesizaþi, vineri dupã-amiazã, de
agenþi de pazã ai centrului comercial Auchan
cu privire la faptul cã a fost depistat un tâ-
nãr care a sustras mai multe bunuri din ma-
gazin. Poliþiºtii craioveni ajunºi la faþa locu-
lui, l-au identificat pe Robert ªtefan, de 27
de ani, din Bucureºti care a sustras produse
de peste 1.000 lei. Pe numele
bucureºteanului a fost întoc-
mit dosar de cercetare penalã
sub aspectul sãvârºirii infracþi-
unii de furt, prejudiciul fiind
recuperat în totalitate ºi resti-
tuit reprezentanþilor societãþii
comerciale. În urma extinde-
rii cercetãrilor, poliþiºtii craio-
veni au reþinut în sarcina bãr-
batului o altã infracþiune de
furt din acelasi centru comer-
cial, faptã comisã în data de
20 februarie a.c.. De aseme-
nea, din cercetãri a rezultat

În Oltenia consumul de alcool este dubluÎn Oltenia consumul de alcool este dubluÎn Oltenia consumul de alcool este dubluÎn Oltenia consumul de alcool este dubluÎn Oltenia consumul de alcool este dublu
faþã de media pe þarãfaþã de media pe þarãfaþã de media pe þarãfaþã de media pe þarãfaþã de media pe þarã

În Oltenia, consumul de alcool este de
3,8 litri/lunã/persoanã - maximul la nivel
naþional - în timp ce la apã ºi bãuturi neal-
coolice consumul este de doar 3,5 litri/
lunã/persoanã. Urmeazã regiunile Nord-
Est (Moldova), cu 2,9 litri/lunã/persoanã,

ºi Sud-Muntenia, cu 2,25 litri/lunã/per-
soanã. La polul opus se regãsesc minime-
le naþionale, înregistrate în regiunile Vest
(Banat), cu 1,4 litri/lunã/persoanã, Bucu-
reºti-Ilfov, cu 1,7 litri/lunã/persoanã, ºi
Nord-Vest, cu 1,8 litri/lunã/persoanã.

alcool, iar peste jumãtate dintre
aceºtia mor în perioada activã a
vieþii lor (între 20 ºi 64 de ani).
Mortalitatea la vârsta adultã (20-
64 de ani), atribuitã consumului
de alcool în România este de trei
ori mai mare la bãrbaþi, respectiv
de 1,5 ori mai mare la femei. În-
tre cauzele de mortalitate atribui-
te consumului de alcool se numã-
rã accidentele, bolile cardiovascu-
lare ºi ciroza hepaticã.
Aplicaþie împotriva abuzului de
alcool

Asociaþia Evolve, în parteneriat
cu Asociaþia Bloggerilor Olteni, au
dezvoltat aplicaþia mobilã „Abuz
Alcool” în cadrul proiectului
„Stop abuzului de alcool”. Aceas-
ta se adreseazã utilizatorilor An-
droid ºi permite raportarea zone-
lor în care au loc abuzuri cauzate
de consumul excesiv de alcool.
Poate fi descãrcatã gratuit de pe
Google Play, iar utilizatorii pot ra-
porta dintr-o locaþie (sau de la 70
de metri în jurul acesteia) semna-

lizând  o problemã ºi dând check-
in pe harta zonei respective. Pro-
iectul este câºtigãtorul din judeþul
Dolj al programului de responsa-
bilitate socialã HEINEKEN pentru
Comunitãþi, ediþia 2016, dezvol-
tat de compania HEINEKEN în
parteneriat cu Asociaþia CSR Nest.

Proiectul ºi-a propus informa-
rea, conºtientizarea ºi sensibiliza-
rea grupului þintã, reprezentat de
350 de elevi din opt unitãþi de în-
vãþãmânt din mediul rural ºi ur-
ban din judeþul Dolj, asupra pro-
blemelor provocate de abuzul de
alcool precum ºi dezvoltarea de
abilitãþilor de viaþã sãnãtoasã ne-
cesare în adoptarea deciziilor co-
recte ºi responsabile în privinþa
consumului de alcool.

Proiectul s-a desfãºurat în opt
localitãþi din judeþul Dolj - Craio-
va, Breasta, Bucovãþ, Valea Stan-
ciului, Sadova, Cerãt, Lipovu,
Teslui ºi a cuprins activitãþi deru-
late în ºcoli privind impactul ne-
gativ al consumului de alcool în
rândul minorilor.

O hartã a zonelor de risc
Aplicaþia mobilã „Abuz Alcool”

permite ataºarea unor fotografii ºi
raportarea cãtre autoritãþi, prin
completarea datelor personale.
Dupã instalarea aplicaþiei ºi rapor-
tarea mai multor abuzuri, se va în-
tocmi o harta de risc a locaþiilor în
care au loc abuzuri în legãtura cu
alcoolul. Totodatã, utilizatorii apli-
caþiei mobile „Abuz Alcool” au po-
sibilitatea sã raporteze un abuz sau
sã vadã harta zonelor de risc ºi sã
evite astfel de locuri.

La acestea se  adaugã o campa-
nie informativã (online ºi offline)
prin care publicul a fost informat
cu privire la riscurile consumului
abuziv de alcool. În campania in-
formativã au fost implicate ºi per-
sonalitãþi din domenii diverse care
susþin aceastã cauzã (bloggerul
Cristian China-Birta cunoscut în
mediul online drept Chinezu, Cipri-
an Ogarcã – craioveanul care a

câºtigat MasterChef, Generaþia
Folk, Loredana Dinu – campioanã
olimpicã la Rio, Cãtãlin Safta – in-
structor dans sportiv ºi Nataºa
Raab – actriþã la Teatrul Naþional
„Marin Sorescu”). Clipurile video
cu mesajele pentru susþinerea pro-
iectului pot fi vizionate pe site-ul
STOP Abuzului de Alcool.

«Sperãm cã proiectul „Stop
abuzului de alcool” a tras un sem-
nal de alarmã privind gravitatea
acestei probleme. Aºteptãm sã ve-
dem cã aplicaþia mobilã îºi aratã
roadele ºi sã asistãm la reducerea
fenomenului comercializãrii alco-
olului cãtre minori. Site-ul ºi apli-
catia mobilã vor fi disponibile ºi
dupã terminarea proiectului ºi în
timp, sperãm ca statisticile referi-
toare la consumul de alcool în Dolj
sã scadã mai ales în rândul tineri-
lor», a precizat Andrei Boiangiu,
preºedintele Asociaþiei „Evolve”.

RADU ILICEANU

Bucureºtean în arestul IPJ DoljBucureºtean în arestul IPJ DoljBucureºtean în arestul IPJ DoljBucureºtean în arestul IPJ DoljBucureºtean în arestul IPJ Dolj
pentru furt ºi încãlcareapentru furt ºi încãlcareapentru furt ºi încãlcareapentru furt ºi încãlcareapentru furt ºi încãlcarea

obligaþiilor controlului judiciarobligaþiilor controlului judiciarobligaþiilor controlului judiciarobligaþiilor controlului judiciarobligaþiilor controlului judiciar
Un bucureºtean de 27 de ani,

prins la furat în Craiova, la Auchan,
a ajuns în arestul IPJ Dolj, dupã ce
s-a constatat cã faþã de el fusese
dispusã mãsura controlului judiciar,
între obligaþiile care i-au fost
impuse fiind ºi aceea de a nu intra
în magazine care comercializeazã
produse electronice.

faptul cã, faþã de persoana în cauzã Parche-
tul de pe lângã Judecãtoria Sectorului 2 Bu-
cureºti dispusese mãsura controlului judi-
ciar, între obligaþiile pe care trebuia sã le res-
pecte fiind ºi aceea de a nu se deplasa în
incinta magazinelor care comercializeazã
aparaturã electronicã. Pentru încãlcarea
obligaþiilor impuse prin mãsura controlului
judiciar, s-a dispus reþinerea pentru 24 de
ore a bucureºteanului. Acesta a fost intro-
dus în Centrul de Reþinere ºi Arest Preven-
tiv din cadrul I.P.J. Dolj, iar în cursul zilei
de sâmbãtã a fost prezentat Judecãtoriei
Craiova, care a respins propunerea de ares-
tare preventivã, însã procurorii Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Craiova au formulat
contestaþie, care urmeazã sã se judece sãp-
tãmâna aceasta la Tribunalul Dolj.

Razie rutierã de amploare în tot judeþulRazie rutierã de amploare în tot judeþulRazie rutierã de amploare în tot judeþulRazie rutierã de amploare în tot judeþulRazie rutierã de amploare în tot judeþul
Poliþiºtii tuturor formaþiunilor

de poliþie rutierã de pe raza judeþului
Dolj au fost angrenaþi, la acest
sfârºit de sãptãmânã, într-o razie
de amploare, oamenii legii punând
accent pe combaterea principalelor
cauze generatoare de accidente de
circulaþie. Astfel, au fost aplicate
178 de amenzi, din care 119 pentru
depãºirea vitezei regulamentare ºi
s-au întocmit trei dosare penale, douã
pentru alcool la volan ºi unul pentru
conducere cu permisul suspendat.

nerespectarea regimului legal de vitezã, tot-
odatã urmãrindu-se ºi prevenirea acciden-
telor produse pe fondul consumului de al-
cool. În plus, poliþiºtii rutieri au acþionat ºi
pentru conºtientizarea conducãtorilor auto
cu privire la riscurile la care se expun în
momentul în care se urcã la volan, deºi au
consumat bãuturi alcoolice. „La acþiune au
participat poliþiºti din cadrul Biroului Ru-
tier Craiova, Biroului Drumuri Naþionale
ºi Europene, precum ºi din cadrul celorlate
formaþiuni de poliþie rutierã de pe raza ju-
deþului Dolj, pe timpul raziei fiind consta-
tate 3 fapte de naturã penalã, precum ºi 178
de abateri contravenþionale la regimul cir-
culaþiei pe drumurile publice, din care 119
depãºiri ale regimului legal de vitezã, pen-
tru sancþionarea cãrora au fost aplicate
amenzi în valoare totalã de peste 52.000
lei”, dupã cum ne-a declarat inspector prin-
cipal Cãtãlin Dochia, purtãtorul de cuvânt al

Inspectoratului de Poliþie Jude-
þean Dolj. În timpul derulãrii
acþiunii, poliþiºtii au reþinut în
vederea suspendãrii dreptului de
a conduce autovehicule pe dru-
murile publice 5 permise de
conducere. Poliþiºtii au întocmit
dosare penale pe numele unui
craiovean de 37 de ani depistat
în trafic, la volan, deºi avea per-
misul de conducere suspendat
de pe 16 februarie a.c., dar ºi
pe numele altor doi doljeni, de
39, respectiv 46 de ani, prinºi
conducând pe drumurile publi-
ce cu 0,80, respectiv 0,46 mg/
l alcool pur în aerul expirat.
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Donald Trump a anunþat cã nu
va participa la Dineul Asociaþiei
Corespondenþilor de la Casa Albã
din data de 29 aprilie, fiind primul
preºedinte american din ultimii 36
de ani care nu asistã la acest eveni-
ment, relateazã presa internaþiona-
lã. “Nu voi participa la Dineul Aso-
ciaþiei Corespondenþilor de la Casa
Albã, anul acesta. Vã rog transmi-
teþi tuturor urãrile mele de bine ºi
sã aveþi o searã plãcutã!”, a scris
preºedintele Trump, pe contul sãu
de Twitter. Preºedintele american
a fãcut acest anunþ la o zi dupã ce
Casa Albã a interzis prezenþa repre-
zentanþilor mai multor instituþii me-
dia la o conferintã de presã infor-
malã. Mai mult, Trump a acuzat
anumite instituþii media cã rãspândesc “ºtiri
false” ºi cã sunt “duºmanul poporului”. La
scurt timp dupã anunþul preºedintelui, ºeful
Asociaþiei Corespondenþilor de la Casa Albã,

Cel puþin 28 de rãniþi,
dupã ce un vehicul a intrat în mulþime,
la New Orleans

Cel puþin 28 de persoane au fost
rãnite dupã ce un vehicul a intrat în
mulþimea care asista la o paradã
desfãºuratã în oraºul american New
Orleans, a anunþat Poliþia, care a
adãugat cã un suspect a fost reþinut în
acest caz, ºoferul vehiculului aparent
fiind în stare de ebrietate. Jeff Elder,
directorul serviciului de urgenþe al
oraºului a declarat cã 21 de persoane
au fost spitalizate în urma incidentului,
cinci fiind în stare gravã. ªapte oameni
au refuzat sã fie internaþi. Michael
Harrison, ºeful Departamentul de
Poliþie din New Orleans, a declarat cã
suspectul este anchetat pentru cã ar fi
condus în stare de ebrietate, însã nu
exclus în mod categoric ipoteza unui
act terorist, spunând doar cã pare sã fie
un caz de conducere a unui vehicul în
stare de ebrietate. Printre rãniþi se aflã
inclusiv copii în vârstã de 3-4 ani, a
mai precizat Elder, dar ºi un ofiþer de
poliþie. Incidentul s-a produs în una
dintre cele mai aglomerate nopþi ale
evenimentului Mardi Gras, cu mii de
persoane asistând la parada care s-a
desfãºurat pe strãzile oraºului New
Orleans. Un martor ocular a declarat
pentru presã cã ºoferul camionetei
pãrea sã nu fie conºtinent de ceea ce
tocmai fãcuse.

Angela Merkel: Germania trebuie
sã-ºi îndeplineascã angajamentele
privind cheltuielile în cadrul NATO

Cancelarul german Angela Merkel a
afirmat sâmbãtã cã Germania trebuie
sã-ºi sporeascã cheltuielile în dome-
niul apãrãrii pentru a îndeplini
angajamentele luate în cadrul NATO,
relateazã agenþia de ºtiri Reuters.
“Obligaþiile trebuie îndeplinite ºi alþii
ne vor cere acest lucru, ºi cred cã au
dreptate cã ºi Germania trebuie sã-ºi
îndeplineascã obligaþiile”, a declarat
cancelarul german cu ocazia unui
eveniment electoral în circumscripþia
ei din Stralsund. Dupã alegerea lui
Donald ca preºedinte al Statelor Unite,
Germania se aflã sub presiune crescu-
tã pentru a atinge þinta cheltuielilor de
apãrare în cadrul NATO, convenitã de
cãtre toate cele 28 de state membre ale
Alianþei Nord-Atlantice în 2014.

Doi suspecþi, anchetaþi pentru
cã ar fi plãnuit sã comitã atacuri
teroriste în Franþa

Un tribunal francez a aprobat
arestarea ºi incuplarea a douã persoa-
ne despre care existã suspiciuni cã
planuiau sã comitã atacuri teroriste în
Franþa, sau ar fi încercat sã ajungã în
Siria, potrivit unei surse judiciare. Cei
doi suspecþi au fost reþinuþi marþi,
împreunã cu o a treia persoanã, în
oraºele Clermont-Ferrand, Marsilia ºi
în regiunea Parisului. Cei doi sunt
acuzaþi de conspiraþie pentru a comite
un act terorist ºi posesie ilegalã de
arme. Cea de-a treia persoanã a fost
eliberatã. Existã o posibilã legãturã
între cei doi ºi persoanele arestate în
urma unui raid al poliþiei în oraºul
Montpellier pe data de 10 februarie,
atunci când patru persoane au fost
arestate sub suspiciunea cã pregãteau
un atentat iminent pe teritoriul
Franþei.

Premierul turc Binali Yildirim ºi-a ex-
primat susþinerea pentru reforma consti-
tuþionalã ce prevede sporirea atribuþiilor
prezidenþiale, afirmând cã aceasta va con-
solida puterea ºi stabilitatea Turciei. ªeful
Guvernului de la Ankara a susþinut sâm-
bãtã un discurs cu ocazia primei mani-
festaþii a Partidului Justiþiei ºi Dezvoltãrii
(AKP) în cadrul campaniei pentru refe-
rendumul privind amendamentele consti-
tuþionale care prevãd consolidarea atribu-
þiilor preºedintelui. “Pentru o Turcie pu-
ternicã, o stabilitate durabilã, decizia noas-
trã este ...Da”, a declarat Yildirim în faþa
mai multor mii de susþinãtori ai partidului
de guvernãmânt, care au scandat înde-
lung “Da”. “Facem primii paºi pe calea
unei stat turc puternic”, a adãugat pre-
mierul. În cazul în care amendamentele

O persoanã a murit ºi alte douã au fost
rãnite, dupã ce un individ a intrat cu maºina
în pietonii aflaþi într-o piaþã din centrul ora-
ºului german Heidelberg, autorul incidentu-
lui fiind ulterior împuºcat de poliþiºti în timp
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a comunicat cã evenimentul va avea loc chiar
ºi fãrã prezenþa lui Donald Trump. “(Di-
neul) a fost ºi continuã sã fie o celebrare a
Primului Amendament ºi a rolului impor-

tant jucat de o presã indepen-
dentã în viaþa unei republici sã-
nãtoase”, a declarat Jeff Ma-
son, preºedintele Asociaþiei Co-
respondenþilor de la Casa Albã.
Evenimentul a fost prima oarã
organizat în anul 1921, iar Cal-
vin Coolidge a fost primul pre-
ºedinte american care a parti-
cipat la dineu, în 1924. De
atunci, participarea preºedinþi-
lor americani la acest eveniment
a devenit o tradiþie, însã au fost
ºi câteva excepþii. În 1972, pre-
ºedintele Richard Nixon a re-
fuzat sã participe la dineul din
acel an, iar în anul 1978, Jim-
my Carter ºi-a motivat absenþa
de la eveniment spunând cã este

epuizat, potrivit Washington Post. Nici Ro-
nald Reagan nu a participat la ediþia din 1981
a evenimentului, fiind rãnit, dupã ce toc-
mai scãpase dintr-o tentativã de asasinat.

Un mort ºi doi rãniþi, dupã ce un bãrbat a intrat
cu maºina în pietoni în oraºul german Heidelberg

ce încerca sã fugã de la locul faptei, a anun-
þat Poliþia. Autoritãþile suspecteazã cã auto-
rul atacului ar avea probleme psihice. Una
dintre persoanele rãnite în atacul comis sâm-
bãtã în orãºelul german Heidelberg a dece-

dat, a anunþat poliþia regionalã, precizând cã
autorul este un german în vârstã de 35 de
ani. Victima care a decedat este un bãrbat în
vârstã de 73 de ani care fusese rãnit grav în
atacul intenþionat cu maºinã din Heidelberg.
Celelalte douã persoane rãnite nu sunt în
stare gravã, fiind un bãrbat din Austria în
vârstã de 32 de ani ºi o femeie din Bosnia-
Herþegovina de 29 de ani. Autorul atacului
este un cetãþean german care, aparent, nu
ar avea legãturi cu organizaþii teroriste.
Autoritãþile suspecteazã cã bãrbatul care a
lovit un grup de persoane într-o zonã pie-
tonalã din oraºul german Heidelberg ar avea
probleme psihice, deocamdatã neexistând
indicii cã incidentul ar avea caracter tero-
rist, afirmã surse din cadrul anchetei citate
de revista Bild. Incidentul a avut loc sâm-
bãtã dupã-amiazã în zona Pieþei Bismarck
din orãºelul Heidelberg, în apropiere de
Stuttgart. Potrivit concluziilor preliminare
ale anchetei, un individ a intrat intenþionat
cu un autoturism închiriat într-o zonã pie-
tonalã, unde a lovit un grup de oameni.

Binali Yildirim, premierul Turciei, afirmã cã sporirea
atribuþiilor prezidenþiale va consolida puterea þãrii

constituþionale sunt aprobate, preºedintele
Turciei va avea prerogative sporite, sis-
temul constituþional transformându-se în
unul de tip prezidenþial. Astfel, ºeful sta-
tului va putea emite ordonanþe de urgen-
þã, declara stare de urgenþã, numi miniºtri
ºi dizolva Parlamentul. Postul prim-minis-
trului va fi înlocuit de unul sau mai mulþi
vicepreºedinþi. Recep Erdogan ar putea
rãmâne în aceste fel la putere pânã în 2029.
Recep Tayyip Erdogan susþine cã refor-
mele vor conferi stabilitate politicã în Tur-
cia, adãugând cã sunt necesare pentru a
permite o gestionare mai eficientã a ame-
ninþãrilor teroriste, în timp ce opoziþia
denunþã amplificarea tendinþelor autorita-
riste ale lui Erdogan. Referendumul pri-
vind reforma constituþionalã este progra-
mat sã aibã loc pe data de 16 aprilie.
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METEO

Înnoratluni, 27 februarie - max: 17°C - min: 4°C

$
1 EURO ........................... 4,5169 ............. 45169
1 lirã sterlinã................................5,3549....................53549

1 dolar SUA.......................4,2669........42669
1 g AUR (preþ în lei)........172,3556.....1723556

Cursul pieþei valutare din 27 februarie 2017 - anunþat de BNR
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Marile minciuni nevinovate

Se difuzeazã la HBO, ora 20:00

Bazat pe cartea cu acelaºi
nume scrisã de Liane Moriarty,
Big Little Lies/Marile minciuni
nevinovate spune povestea
unei comunitãþi din Monterey,
California, unde se petrece o
crimã. Acþiunea filmului gravi-
teazã în jurul rivalitãþilor ºi
secretelor celor trei personaje
principale: casnica Madeline
Mackenzie, geloasã pe soþia
mai tânãrã a fostului ei soþ...

X-Men

Se difuzeazã la Pro Tv, ora  22:30

Cyclops, Jean Grey ºi
Storm sunt copiii erei ato-
mice, homo superior, veriga
urmãtoare în lanþul evolutiv
uman. Fiecare dintre ei s-a
nãscut cu o mutaþie geneti-
cã unicã, manifestatã la
pubertate prin niºte puteri
supranormale: Cyclops
(James Marsden) poate
emite din priviri un fascicul
energetic capabil sã stra-
pungã munþi...

Godzilla

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  22:30

Dupã ce francezii au realizat
teste cu bombe atomice în
Pacificul de Sud, o ciudatã
creaturã a pãrãsit adâncurile
unde dormita ºi a tulburat liniº-
tea mai multor zone. Chemat sã
investigheze gravitatea acestei
situaþii, omul de ºtiinþã Niko
Tatopolous ajunge la concluzia
cã este vorba despre o uriaºã
reptilã iradiatã...

sursa: cinemagia.ro

LUNI - 27 februarie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
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 (R)
13:30 Amintiri despre infern
14:00 Telejurnal
15:10 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Întrebãri ºi rãspunderi
18:30 Vorbeºte corect! (R)
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. Finaliºtii!
22:30 A doua emigrare
23:00 Ora de ºtiri
23:55 La bani mãrunþi
00:00 România 9 (R)
01:30 Perfect imperfect (R)
02:45 Telejurnal (R)
03:25 Sport (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
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
21:50 Jurnal de secol
22:10 Copiii sunt bine-mersi
2010, SUA, Comedie, Dramã
00:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
01:25 Carpaþii, Plãmânul

Europei
01:30 Copiii sunt bine-mersi (R)
2010, SUA, Comedie, Dramã
03:20 Poate nu ºtiai

TVR 2

08:10 Zootropolis
10:00 Zoolander no. 2
11:40 Garderobierul
13:30 Noi suntem Marshall
15:40 Labirintul: Încercãrile

focului
17:50 Pe platourile de filmare
18:20 Sexul, batã-l vina!
20:00 Marile minciuni nevinovate
21:00 Fetele
21:30 Punct ºi de la capãt
22:00 Douã lozuri
23:25 Viciu inerent
01:50 Atac de Ziua Naþionalã

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 Câine de luptã
2017, SUA, Acþiune
22:30 X-Men
2000, Canada, SUA, Acþiune,

SF, Thriller
00:30 ªtirile Pro Tv
01:00 Lista neagrã
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Mister, Thriller
02:00 Lecþii de viaþã (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ

07:00 Îngeri pãzitori (R)
08:00 Singurã pe lume (R)
09:15 Totul pentru tine (R)
10:30 Senora (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Cum mi-am întâlnit

fericirea (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Singurã pe lume
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 Singurã pe lume (R)
04:15 Îngeri pãzitori (R)
05:00 Doctorul casei
06:00 Inimã de frate (R)

07:00 La Mãruþã (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Bossa Nova
13:45 Buddy (R)
15:30 La bloc
17:45 Silverado
20:30 Clubul vrãjitoarelor
22:30 Godzilla
01:15 Vagabondul milionar (R)
03:30 Cine A.M.
06:30 Silverado (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:30 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 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
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 Numãrãtoare inversã
1997, SUA, Acþiune
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Numãrãtoare inversã (R)
1997, SUA, Acþiune
02:30 Secretul lui Nemesis (R)
1985, România, Acþiune,

Comedie
04:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
05:30 Mondenii
2006, România, Comedie
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping07:00 Stiri Sport.ro

09:00 Ora exacta in sport (R)
10:00 Stiri Sport.ro
10:45 Ora exacta in sport
12:00 Stiri Sport.ro
13:00 Ora exacta in sport (R)
14:00 Ora exacta in sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
21:00 Ora exacta in 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 Stiri Sport.ro
00:30 Da-i bataie! Local Kombat
01:00 Ora exacta in sport (R)
03:00 La bloc
2002, Romania, Comedie
05:00 Ora exacta in sport (R)

SPORT.RO
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Anunþul tãu!
U.J.C.C. DOLJ, cu sediul în

Craiova , strada Unirii, nr. 50
închiriazã spaþii pretabile pen-
tru cabinet stomatologic, me-
dic de familie, sediu firmã, salã
fitness etc. Relaþii la telefon:
0251/ 533.830, între orele 8- 16,
sau la telefon: 0769/016.925.

FOTBAL CLUB U. CRAIO-
VA S.A.- in faliment, CUI
14725165, prin lichidator ju-
diciar AGENÞIA DE INSOL-
VENÞÃ SPRL, cu sediul in Bu-
curesti, Str. B. P. Hasdeu, nr.
12, sector 5. Vinde prin licita-
þie publica TEREN INTRAVI-
LAN suprafata 10353 mp, si-
tuat in Craiova, str. Calea Se-
verinului, nr. 27 B, nr. cad.
21038, CF Craiova nr. 51121.
Licitatia are loc in data de
29.03.2017, ora 13.00, la sediul
lichidatorului judiciar. Pret de
pornire: 536.700 lei+TVA.
Daca bunul nu se adjudeca,
licitatia se va relua in aceleasi
conditii, pana la adjudecare
in data de 05.04.2017,
12.04.2017, 19.04.2017. Docu-
mentatia inscrierii la licitatie
(inclusiv dovezile de plata a
garantiei si caietului de sar-
cini) se va depune la sediul
lichidatorului judiciar cu cel
puþin 24 ore inainte de data
organizarii licitatiei.Informatii
suplimentare la sediul lichi-
datorului judiciar sau la tele-
fon 021.319.45.56 sau www.a-
gentiadeinsolventa.ro.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la te-
lefon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2
camere semideco-
mandat Calea Bucu-
reºti, etaj-1. Telefon:
0769/274.704.
2 decomandate, 1/4,
lângã Pelendava. Te-
lefon: 0751/030.120.
3 - 4 CAMERE
Apartament 4 camere
decomandate vis-a-vis
de Liceul de Chimie.
Telefon: 0763/609.681;
0766/ 257.887.

CASE

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul con-
strucþiei: 1967), 3 ca-
mere (cu sobe de tera-
cotã, parchet ºi mobi-
lã), douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospodã-
reºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grã-
dinã cu viþã-de-vie ºi
pomi fructiferi; fântânã
în curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbunã-
tãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.

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

AUTO
Vând Renault Symbol
2005, motorinã, 140.000
km, preþ 2500Euro. Te-
lefon:  0743/644.990.
Vând GOLF, motor
1,4, 16V, 75 C ºi AC
distribuþie ºi pompã de
apã nouã, km 216.000.
1700E negociabil. Te-
lefon: 0768/440.441.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.

Vând urgent casã 6 ca-
mere cu 4500 mp cur-
te, grãdinã, vie, Livezi-
Podari, drum naþional,
asfalt, puþ american.Te-
lefon:0722/266.718,
0251/522.579
Vând casã în judeþul
Dolj, comuna Calo-
pãr, sat Dîlga din cã-
rãmidã, anexe gos-
podãreºti ºi beci, grã-
dinã, vie. Telefon:
0735/923.982; 0351/
410.383.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãl-
zire centralã, reabilita-
tã termic sau schimb
cu apartament 3 ca-
mere. Telefon: 0746/
498.818.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.

Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.

TERENURI
Vând teren comuna
Bucovãþ- Dolj. Telefon:
0745/936.321.
Vând teren Podari, in-
travilan Craiova, str. Ni-
colae Romanescu. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând 10 ha pãdure
90-110 ani comuna
Bãrbãteºti- Gorj. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând pãdure salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni - Gorj, 7000 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi- la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.

PRIMÃRIA COMUNEI  MALU MARE
JUDEÞUL DOLJ

STR. PRIMÃRIEI  NR. 7, COM. MALU MARE , JUD. DOLJ,
COD POSTAL 207365,TELEFON ªI FAX  0251446145, 0251446065
Adrese  e-mail: primariamalumare@yahoo.com

În conformitate cu prevederile art. 1 ªi art. 7 alin. 1 din Hotãrârea nr. 286/2011
modificatã ªi completatã cu Hotãrârea nr. 1027/2014, Primãria Comunei Malu Mare,
judeþul Dolj organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarelor funcIii
contractuale de execuþie vacante, din cadrul Centrului Social ,,Sf.Andrei” Comu-
na Malu Mare, judeþul Dolj: Spãlãtoreasã- 2 posturi, Paznic- 1 post.

Condiþii generale de participare la concurs:
Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale prevãzute de art. 3 din Regu-

lamentul- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.

Condiþiile specifice de participare la concurs:
· Pentru funcþia contractualã de execuþie - Spãlãtoreasã:
- Studii generale, aviz psihologic, fiºã medicina muncii.
· Pentru funcþia contractualã de execuþie- Paznic:
- Studii generale, aviz psihologic, fiºã medicina muncii, autorizaþie fochist ISCIR.

Concursul se organizeazã la sediul Primãriei Malu Mare, judeþul Dolj în data de 22
martie 2017, ora 1000 proba scrisã, ºi în data de 24 martie 2017, ora 1400,
interviul.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primãriei Malu Mare, judeþul Dolj, în termen
de 10 zile lucrãtoare de la data publicãrii prezentului anunþ în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, respectiv pânã la data de 13 martie 2017.

Bibliografia stabilitã se afiºeazã la sediul Primãriei Malu Mare, judeþul Dolj.
Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Primãriei comunei Malu Mare din com.

Malu Mare, str. Primãriei nr. 7, telefon 0251446145, 0251446065 ºi la secretarul
comisiei de concurs, telefon 0757063505.



14 / cuvântul libertãþii luni, 27 februarie 2017publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

luni, 27 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:

Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/ 208.585.
VÂND capre româ-
neºti, preþ negociabil.
Tel.0747.963.794.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon: 0771/
558.572.
Vând toc fereastrã so-
lid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu giur-
giuvele duble. Telefon:
0351/ 809.908.
Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fi-
brã, butoi salcâm- 10
vedre, cârlige jghea-
buri de apã la casã noi.
Telefon: 0767/153.551

VÂND semãnãtoare
pãioase, Craiova, sta-
re excepþionalã. Tele-
fon: 0742/176.320.
Vând bicicletã damã
nouã (ocazie) 150 lei.
Telefon: 0770/687.578
Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calori-
fer de fontã folosit. Te-
lefon: 0720/231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106, vând
arc spate Dacia 5 lo-
curi, sãpun de casã,
bobinatoare electrica.
Telefon: 0745/589.825.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.

Vând dãrac de lânã,
motor Tn 10 CP, mo-
tor electric 9 kw, cân-
tar 200 kg, ºabloane
de imprimat steag UE.
0723/684.511.
Vând frigider stare
bunã de funcþionare.
Telefon: 0724/065.756.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã te-
racotã, 2 picioare
schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea
relaxa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color
cu telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTAGE,
1 bibliotecã, 1 vitrinã
micã unde poþi pune un
aparat de radio cu pi-
cup ºi o noptierã pen-
tru telefon. Preþuri mici.
Telefon: 0729/684.222.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metaicã.
Telefon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON.
Telefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând bicicletã copii –
50 lei, expresor cafea
100 lei, maºinã de spã-
lat 50 lei. Negociabil.
Telefon: 0351/181.202.

Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare ar-
mament mic ºi cartu-
ºe, piese Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argãsite,
combinã muzicalã Ste-
reo 205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2 cu
toc negociabil, 3 arzã-
toare gaze sobã- 150 w.
Telefon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619;
0351/410.383.
Vând bocanci din pie-
le, cu carâmb înalt,
mãrimea 43, canistre
aluminiu 20 litri noi,câr-
lige pentru jgheaburi
acoperiº,  loc de veci
Sineasca, douã gropi
suprapuse. Telefon:
0251/427.583.

Vând baloþi lucernã,
uruitoare cereale ºi bi-
cicletã copii pentru vâr-
sta de 7 ani. Telefon:
0764/779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Apartament 2 camere,
excepþional, etaj 2, de-
comandat, ultracentral
(Primãrie), complet
dotat ºi mobilat, micro-
centralã, aer condiþio-
nat, balcoane închise
termopan, igienã ºi li-
niºte deplinã, 220 E.
Telefon: 0722/956.600.

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

O lacrimã ºi un
gând în amintirea
unui soþ, pãrinte ºi
bunic de neînlo-
cuit. Azi se împli-
nesc 4 ani de la

trecerea în eterni-
tate a celui mai iu-
bitor ºi devotat soþ,
tatã ºi bunic, Colo-
nel CONSTANTIN
DINDIRICÃ.

SALAME RANIM prin împuter-
nicit ELKATAA RAID A.S.anunþã
elaborarea primei versiuni a pla-
nului: ELABORARE P.U.Z. PEN-
TRU CONSTRUIRE 3 BLO-
CURI DE LOCUNIÞE COLEC-
TIVE D+P+8E CU SPAÞII CO-
MERCIALE LA PARTER ªI
PARCARE LA DEMISOL în Cra-
iova, str. Paºcani nr.7 ºi declanºa-
rea etapei de încadrare pentru
obþinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a
planului se poate realiza la se-
diul APM Dolj, str. Petru Rareº
Nr.1, Craiova, judeþul Dolj ºi la
sediul titularului str. Împãratul
Traian, Nr.51, Municipiul Cra-
iova, judeþul Dolj.

Comentarile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul APM
Dolj în termen de 18 zile calen-
daristice de la data prezentului
anunþ.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

SCM “U” Craiova s-a rãzbu-
nat pe Steaua, dupã eliminarea
suferitã, în urmã cu aproape
douã sãptãmâni, în sferturile
Cupei României, câºtigând cu un
dramatic 81-79 (14-18, 23-22,
15-12, 29-27), vineri searã, la
Sala Polivalentã, într-un meci
contând pentru ultima rundã a
sezonului regulat din Liga Naþi-
onalã. Aceasta a reprezentat ºi
cea mai impozantã victorie sta-
gionalã a alb-albaºtrilor, restul,
în numãr de trei, fiind obþinute
în comapania echipelor cu care
se vor bate în grupa valoricã B,
Mureº, Dinamo ºi Galaþi, toate
depãºite în partidele din Bãnie.

Izbânda contra bucureºtenilor
era mai mult decât importantã în
perspectiva încercãrii de a prinde
unul dintre cele douã locuri care
duc în fazele eliminatorii ale com-
petiþiei.

Cel mai bun realizator al Cra-
iovei, cu Steaua, a fost Jamar
Abrams, americanul reuºind 18
puncte. Au urmat, în ordine: Da-
rius Hargrove ºi Cãtãlin Burlacu
– ambii cu câte 15 puncte, Iuri
Fraseniuc (12p), Tayloe Taylor
(9p), Travis Bureau (6p), Flo-
rin Popa ºi Vladislav Solopa –
ambii cu câte 3 puncte. Au mai
jucat Christopher Lee ºi Mihai
Gavrilã.

„A fost o victorie foarte im-
portantã pentru noi. Încercãm sã
urcãm în clasament ºi conteazã fie-

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 22-A: SCM “U” CRAIO-
VA – Steaua CSM EximBank Bucureºti 81-79, U-Banca Transilvania Cluj – CS
Dinamo Bucureºti 96-79, BC Mureº Tg. Mureº – BCM U Piteºti 93-77, CSM
CSU Oradea – CS Phoenix Galaþi 73-63. BC SCM Timiºoara ºi BC CSU Sibiu
au stat.

Clasament
1. U-BT Cluj 16/2 34 6. Oradea 9/9 27
2. Steaua 12/6 30 7. Mureº 8/10 26
3. Sibiu 12/6 30 8. Dinamo 5/13 23
4. Timiºoara 10/8 28 9. Galaþi 5/13 23
5. Piteºti 9/9 27 10. CRAIOVA 4/14 22
Dupã aceastã etapã, ultima a sezonului regulat, clasamentul se împarte în

douã: Top 6 ºi grupa valoricã B (locurile 7-10). Echipele vor juca din nou
duble fiecare cu fiecare, iar locurile 7 ºi 8 vor avansa ºi ele în faza urmãtoare,
cea a sferturilor de finalã, unde vor juca locurile 1 cu 8, 2 cu 7, 3 cu 6 ºi 4-5
(dupã sistemul cel mai bun din 5 jocuri). Cât priveºte retrogradarea, dupã
retragerile lui Muncipal Ploieºti (chiar în startul sezonului) ºi Olimpic Baia
Mare (sãptãmâna trecutã; toate rezultatele i-au fost anulate), nimeni nu va
mai lua drumul ligii secunde.

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 19-A: CSU Danubius
Galaþi – SCM CRAIOVA 24-31, CSM Bucureºti – “U” Cluj 34-22, CSM Ro-
man – ASC Corona Braºov 29-23, CSM Unirea Slobozia – HCM Rm. Vâlcea
24-25, HC Zalãu – HC Dunãrea Brãila 28-25, CSM Bistriþa – CS Mãgura
Cisnãdie 30-15.

Clasament
1. CSM Buc.* 48 7. Braºov 19
2. Brãila 34 8. Bistriþa 18
3. Zalãu 32 9. “U” Cluj 15
4. CRAIOVA 29 10. Cisnãdie 14
5. Vâlcea 28 11. Galaþi* 11
6. Roman 25 12. Slobozia 8
* - un joc în plus (17).

VOLEI (M) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 19-A: VCM LPS Piatra Neamþ – SCM
“U” CRAIOVA 0-3, CSM Bucureºti – CS ªtiinþa Explorãri Baia Mare 3-0, CS
“U” Cluj – ACS Municipal Zalãu 0-3, CS Caransebeº – CS ªtiinþa Bacãu 2-3,
CS Unirea Dej – CSA Steaua Bucureºti 2-3, CS Arcada Galaþi – LMV Tricolo-
rul Ploieºti 2-3.

Clasament
1. Steaua 45 7. Caransebeº 22
2. Zalãu 44 8. Baia Mare 21
3. CRAIOVA 43 9. Bacãu 20
4. Galaþi 43 10. Dej 17
5. Ploieºti 37 11. “U”Cluj 13
6. CSM Buc. 34 12. Piatra N. 3

VOLEI (F) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 19-A: SCM Piteºti – SCM “U” CRA-
IOVA 3-1, CSU Galaþi – CSM Bucureºti 0-3, CS ªtiinþa Bacãu – CS Alba Blaj 0-
3, ACS Penicilina Iaºi – CSM Lugoj 3-2, CSU Medicina CSS Tg. Mureº – VC
Unic LPS Piatra Neamþ 3-1: Partida CSM Târgoviºte – CS Dinamo Bucureºti
se joacã astãzi.

Clasament
1. Blaj 54 7. Lugoj 24
2. CSM Buc. 47 8. Iaºi 23
3. Târgoviºte* 44 9. Tg. Mureº 23
4. Bacãu 38 10. Piteºti 17
5. Dinamo* 35 11. Galaþi 5
6. Piatra N. 26 12. CRAIOVA 3
* - un joc mai puþin.

Baschetbaliºtii, revanºã dramaticãBaschetbaliºtii, revanºã dramaticãBaschetbaliºtii, revanºã dramaticãBaschetbaliºtii, revanºã dramaticãBaschetbaliºtii, revanºã dramaticã
în faþa Steleiîn faþa Steleiîn faþa Steleiîn faþa Steleiîn faþa Stelei

care succes pe care îl obþinem”, a
spus principalul marcator, Jamar
Abrams.

„Am crezut în noi ºi muncim
zilnic sã obþinem victorii. Astãzi
(n.r. vineri) am gestionat foarte
bine finalul de meci cu o forþã a
baschetului românesc. Mã bucur
cã i-am fãcut fericiþi pe supor-
teri ºi pe copiii care au fost as-
tãzi în salã”, a afirmat ºi Cãtãlin
Burlacu.

Primul meci din grupa valoricã
B va fi teoretic ºi cel mai greu,
SCM “U” evoluând, în proximul
weekend, în fieful lui BC Mureº.

Alte douã victorii
în contul echipelor

craiovene,
plus nelipsitul eºec
Mare favoritã a disputei din de-

plasare cu Danubius Galaþi, for-
maþia femininã de handbal a ob-
þinut un succes reconfortant,
sâmbãtã: 31-24 (14-11). Au mar-
cat: Nikolic (9 goluri), Zamfir
(7), ªelaru (5), Andrei (3), Lan-
dre (2), Ianãºi, Trifunovic, Api-
pie, Burlachenko ºi Zaremba –
toate cu câte un gol.

„Apãrarea ºi fazele rapide au
fãcut diferenþa în acest meci. Ne-
am apãrat ºi am atacat destul
de bine. Sunt mulþumit cã am
câºtigat ºi ne gândim la urmã-
torul meci cu HC Zalãu”, a de-
clarat tehnicianul Bogdan Bur-
cea. Derby-ul cu Zalãul va fi

sâmbãtã, de la ora 16:00, la Sala
Polivalentã.

Tot sâmbãtã, voleibaliºtii au
obþinut, la rându-le, o izbândã fa-
cilã în Moldova, 3-0 pe terenul
“lanternei” Piatra Neamþ. Pe se-
turi, scorul a fost 25-14, 25-16,
25-20.

“Obiectivul nostru a fost sã
obþinem o victorie scurtã, pen-
tru ca jucãtorii sã mai nu acu-
muleze obosealã în perspectiva
partidele viitoare. A fost un suc-
ces facil în faþa unui adversar
care s-a strãduit sã evolueze cât
mai bine”, a comentat antreno-
rul Dan Pascu.

Pentru SCM “U” urmeazã un
meci teribil, contra lui Belchatow,
în Liga Campionilor. Încleºtarea
va fi miercuri, în Polonia, iar alb-
albaºtrii au nevoie de-o victorie
pentru a fi siguri cã-ºi vor conti-
nua parcursul în competiþie. Meci
tare ºi la revenirea în Divizia A1,
Licã ºi compania primind în we-
ekend vizita Arcadei Galaþi.

Finalmente, fetele de la volei
au cedat pentru a 18-a oarã în
acest sezon, 1-3 (13-25, 19-25,
25-20, 14-25), de asemenea sâm-
bãtã, pe parchetul lui SCM Pi-
teºti. „Din punct de vedere tac-
tic ºi motivaþional, a fost cel mai
frumos meci jucat pânã acum.
Oscilãm, alternãm momentele
foarte bune de apãrare cu lipsa
de asumare a responsabilitãþii în
atac ºi nu gestionãm pragmatic
finalurile de set”, a spus antre-
norul principal, Daniel Sãvoiu.
Runda viitoare, craiovencele joa-
cã acasã cu Penicilina Iaºi.

DIGI SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Concordia Chiaj-

na – Astra, CSM Iaºi – CFR Cluj.
DIGI SPORT 2
12:00, 17:00 – TENIS (M) – Turneul de la Dubai

(Emiratele Arabe Unite) / 21:45 – FOTBAL Italia –
Serie A: Fiorentina – Torino / 0:00, 4:00 – TENIS (F)
– Turneul de la Acapulco (Mexic).

DIGI SPORT 3
18:00 – VOLEI (F) – Divizia A1: CSM Târgoviºte

– Dinamo / 2:00 – TENIS (F) – Turneul de la Acapul-
co (Mexic).

DOLCE SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Concordia

Chiajna – Astra, CSM Iaºi – CFR Cluj.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DOLCE SPORT 2
12:00, 17:00 – TENIS (M) – Turneul de la Du-

bai (Emiratele Arabe Unite).
LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: CSM Iaºi – CFR

Cluj.
LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I: Concordia Chiajna

– Astra.
EUROSPORT 1
22:00 – FOTBAL Anglia – Premier League: Lei-

cester – Liverpool.
EUROSPORT 2
21:15 – FOTBAL Germania – 2.Bundesliga:

Sankt Pauli – Karlsruher.
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1. Viitorul 25 16 3 6 39-21 51
2. Steaua 24 13 6 5 32-20 45
3. Craiova 25 12 4 9 35-26 40
4. Gaz Metan 24 10 8 6 35-25 38
5. Dinamo 25 11 5 9 38-33 38
6. CFR Cluj 24 12 7 5 39-22 37
7. Astra 23 10 5 8 23-25 35
8. Botoºani 25 9 5 11 30-28 32
9. Voluntari 25 8 6 11 30-36 30
10. CSMP Iaºi 23 7 5 11 24-26 26
11. Chiajna 24 6 6 12 15-28 24
12. Pandurii 25 6 7 12 24-40 19
13. ACS Poli 25 7 6 12 24-41 13
14. ASA 25 5 5 15 18-36 11

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 25-a

ASA – FC Voluntari 0-0
Viittorul – Timiºoara 5-0
Au marcat: Morar 11, 22, 30, Chiþu 35, Fl. Coman 55.
Dinamo – Craiova 2-1
Au marcat: Nemec 6, 14 / Gustavo 74.
FC Botoºani – Pandurii 3-1
Au marcat: M. Roman 11, Kuku 65, Golofca 80 / Negruþ 20.
Meciul Gaz Metan – Steaua s-a jucat asearã.
Chiajna – Astra, astãzi, ora 18
Iaºi – CFR Cluj, astazi, ora 20.30

Joi, restanþã
CSMP Iaºi – Astra, ora 20.30

Alb-albaºtrii n-au fost pregãtiþi
mental pentru un derby cu Dina-
mo, dupã cum au început meciul.
ªi nici Mulþescu. De aceastã datã,
antrenorului i-au ieºit schimbãrile,
dar n-a nimerit echipa de start.
Mingote n-avea ce sã caute între
buturi, Bucuricã nu dã randament
nici pe postul sãu, cu atât mai pu-
þin în banda opusã, Kelic e pe mã-
sura lui Nemec doar fizic, nu ºi ca
valoare, iar Mateiu pãrea pierdut pe
imaº ºi s-a întors rapid pe bancã.
În acelaºi timp, Mãzãrache a fost
periculos doar ca vârf, de unde a
ºi avut singura ocazie a reprizei
secunde, însã Mulþescu l-a forþat
în bandã, spre fericirea lui Filip,
care a scãpat astfel de coºmarul
Ivan, cel care-l devastase în ulti-
mele douã confruntãri directe.

ªtiinþa a început de la 0-2 der-
by-ul, dupã ce Nemec i-a pãcãlit pe
rând pe Kelic ºi Popov. Scorul l-a
trezit ºi pe Mulþescu, iar cel care
nu a prins nici mãcar banca de re-
zerve cu FCSB, Gustavo, a fost tri-
mis sã repare startul execrabil. ªi
intrarea decarului ºi-a pus ampren-
ta pe joc. Trei bare într-un minut
au fost la poarta lui Penedo, autori,
pe rând: Ivan, Bãluþã ºi Romera.
Însã izbucnirea de orgoliu a Craio-
vei n-a durat ºi la pauzã „câinii ro-
ºii” aveau avantaj confortabil.

În partea a doua, oltenii au
prestat mai bine, ºi fiindcã nu mai
aveau nimic de pierdut, iar dinamo-
viºtii nu mai aveau de ce sã iasã la
joc, preferând contrele. Penedo a
respins „capul” lui Mãzãrache, dar
ºi penalty-ul bãtut prost de Ivan.
Noroc cu reacþia lui Gustavo, cel
care scosese lovitura de la 11 metri
ºi a readus cu stângul sãu speranþa
în peluza cu 1.000 de olteni. De-
geaba, fiindcã iureºul din ultimul
sfert de orã n-a adus ºi ocazii la
poarta lui Penedo, cea mai mare
ºansã de gol a reprizei secunde
având-o tot gazdele, prin Hanca,
mijlocaºul nimerindu-l din 6 metri
pe Mingote. Dacã Gustavo ºi Bart-
he au intrat foarte bine, Nuno Ro-
cha a fost penibil în minutele care
i-au fost rezervate. Craiovenii au
pierdut derby-ul fiindcã nu au in-
trat motivaþi pe teren ºi nici primul
„11” n-a fost cel mai potrivit. În
schimb, Dinamo a fost croitã dupã
chipul ºi asemãnarea antrenorului
Contra, care, pe margine, a fost mai
activ decât au fpst pe teren unii din-
tre jucãtorii lui Mulþescu.

Dinamo – Universitatea Craiova 2-1Dinamo – Universitatea Craiova 2-1Dinamo – Universitatea Craiova 2-1Dinamo – Universitatea Craiova 2-1Dinamo – Universitatea Craiova 2-1
Au marcat: Nemec 5, 14 / Gustavo 73.
Arena Naþionalã, spectatori: 10.000.
Dinamo: Penedo 7 – Romera 6, Nedelcearu 6, Dielna 7, Filip 7 –

Busuladzic 6, Nistor 7 – Hanca 7, Palic 7 (60 Mahlangu) 6, Bumba 6
(66 Bawab) 5 – Nemec 8 (77 Oliva). Antrenor: Cosmin Contra 7.

Universitatea: Mingote 5 – Bucuricã 5, Popov 6, Kelic 4 (46 Bart-
he) 6, Briceag 6 – Mateiu 4 (24 Gustavo) 7, Zlatinski 6, Bãluþã 6 –
Ivan 6, Mãzãrache 5 (75 N. Rocha) 4, Bancu 6. Antrenor: Gheor-
ghe Mulþescu 5.

Arbitru: Istvan Kovacs 6.

Universitatea Craiova a pierdut
derby-ul cu Dinamo, ajungând la 3
eºecuri consecutive ºi au mari
emoþii în privinþa play-off-ului

Liga I – etapa 26
Sâmbãtã

ACS Poli - Chiajna, ora 18
FCSB – ASA, ora 20.30

Duminicã, ora 20.30
Craiova - Gaz Metan
CFR Cluj - Viitorul
Astra - Botoºani
Pandurii - Dinamo

Luni, ora 20.30
Voluntari – CSMP Iaºi

Calcule pentru play-off ºi pentru
locaþia meciului cu Gaz Metan

Ca sã ajungã în play-off, Craio-
va trebuie sã batã pe Gaz Metan în
ultima etapã. I-ar ajunge ºi egalul,
dacã asearã medieºenii nu au câº-
tigat cu FCSB. Dacã Gazul e cali-
ficatã înaintea ultimei runde, ªtiin-
þei îi este suficient un punct, cu
condiþia ca Dinamo sã nu câºtige
cu Pandurii la mai mult de 3 go-
luri. În alte condiþii, Universitatea
depinde de rezultatele contracan-
didatelor la play-off. Din pãcate,
cel mai bun jucãtor al Craiovei în
derby-ul cu Dinamo, Gustavo, este
suspendat pentru ultima etapã.

Partida cu Gaz Metan nu se poate
disputa în Bãnie deoarece este pro-
gramatã duminicã seara, la aceeaºi
orã cu alte meciuri cu implicaþie
pentru play-off. La Severin are prio-
ritate Pandurii, iar Craiova ar putea
juca acolo doar dacã gorjenii ac-
ceptã sã dispute în altã parte, res-
pectiv la Bucureºti sau Mioveni,
meciul cu Dinamo. În caz cã Pan-
durii nu vor accepta, Universitatea
– Gaz Metan se va disputa pe Are-
na Naþionalã. Asta deºi o variantã
mult mai bunã pentru craioveni ar
fi Mioveniul, unde este un teren
excelent, la o distanþã mai micã de
Craiova, cu tribunele aproape, însã
se pare cã oficialii Craiovei nu iau
în considerare aceastã soluþie.

Mulþescu, neinspirat
ºi sabotat de unii jucãtori

Gigi Mulþescu s-a plâns de
maniera de arbitraj, de stoperii
Acka ºi Kelic, care au declarat
forfait pe rând, înainte de meci,
respectiv la pauzã, ºi, ca de obi-
cei, de ratãri. „A fost meciul cu
ritmul cel mai bun din tot cam-
pionatul. Ambele echipe au fost
preocupate sã atace. Jocul s-a
schimbat dupã mutãrile pe care
le-am fãcut, din pãcate ratãrile
ne-au privat de cel puþin un
punct. Arbitrul a fost total pe
dinafarã, a permis jocul foarte
dur al lui Dinamo în primele 30
de minute. Meciul a fost foarte
disputat, meritam un punct. La
pauzã îl schimbasem pe Mãzã-
rache cu Nuno Rocha, dar Kelic
m-a încurcat, mi-a spus cã e ac-
cidentat ºi cã nu mai poate sã
iasã pe teren. Unii dintre jucãto-
rii aflaþi la final de contract au

început sã mã dezamãgeascã,
deºi eu le-am spus cã voi conta
pe ei. Acka mi-a zis târziu, îna-
inte de joc, cã e accidentat. Eu
spun de o lunã cã sunt îngrijorat
pentru play-off. Mai am o etapã
în care sã câºtigãm. Nu am fost
dominaþi total în ultimele me-
ciuri, dar am avut meciuri grele,
cu echipe foarte bune. Urmeazã
un alt meci decisiv pentru noi” a
spus Gigi Mulþescu.

Bãluþã: „Suntem de râsul lumii!”
Alex Bãluþã a recunoscut cã pri-

ma reprizã a fost modestã ºi cã ºan-
sele la play-off au scãzut. „E o mare
dezamãgire. Am pierdut pe mâna
noastrã, n-am arãtat nimic în prima
reprizã. Ne-a mai rãmas un meci.
Dacã nu ne calificãm în play-off,
vom avea parte de o mare dezamã-
gire. Dacã am fi început meciul aºa
cum am început a doua reprizã, al-
tul ar fi fost scorul. Nu are rost sã
dãm vina pe ghinion. Am pierdut 3
meciuri la rând, suntem de râsul
lumii! Trebuie sã câºtigãm jocul cu
Gaz cu orice preþ. Le mulþumesc
fanilor care au venit alãturi de noi.
I-am dezamãgit. Nu putem decât
sã le arãtãm meciul viitor, pe teren,
cã vrem sã îndreptãm lucrurile“, a
spus Alex Bãluþã.

Andrei Ivan nu era cel desem-
nat sã batã penalty-ul ºi a ratat, aºa
cum a fãcut-o ºi în Cupa Ligii, la
CFR Cluj. La final, cãpitanul Cra-
iovei a declarat: „Am luat gol foar-
te repede, ne-au dominat în prima
reprizã. Noi am dominat total re-
priza secundã, dar fotbalul se joa-
cã pe goluri. Noi am dat într-o fazã
trei bare, cred cã am avut ghinion.
Zlatinski bate de obicei penalty, dar
am vrut sã dau eu ºi asta a fost.
Suntem cu moralul la pãmânt. Sunt
foarte supãrat ºi sperãm sã câºti-
gãm cu Gaz Metan. Trebuie sã ne
revenim pânã sãptãmâna urmãtoa-
re pentru cã avem un meci capital.
Nici nu vreau sã mã gândesc cã
nu vom intra în play-off. O sã ne
dãm viaþa pe teren sã câºtigãm cu
Mediaº“, a declarat Andrei Ivan.
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