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- Dacã tot au fãcut “schimbãri” în
Parcul “Romanescu”, te pomeneºti, Po-
pescule, cã mâine o sã schimbe ºi faþadele
Prefecturii, Primãriei ºi Muzeului de Artã.
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Dupã ce doi pacienþi
din Secþia de Hema-
tologie a Spitalului
Filantropia din Craio-
va au murit în condiþii
suspecte, conducerea
unitãþii sanitare a luat
decizia sistãrii trans-
fuziilor de sânge,
excepþie fãcând doar
urgenþele majore.
Pornind de la cele
întâmplate în noaptea
de vineri spre sâmbã-
tã, Spitalul Municipal
a demarat o anchetã
internã pentru a sta-
bili cauzele care au
condus la acest inci-
dent. În paralel, la
sesizarea unitãþii
sanitare, au fost por-
nite ºi cercetãri ale
Poliþiei. De aseme-
nea, Direcþia de Sã-
nãtate Publicã Dolj a
deschis o anchetã
proprie în acest caz.
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Nu ºtim ce a avut în minte
dascãlul de specialitate de la
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Prahova care a gãsit de cu-
viinþã sã testeze dimensiunea
creativã a unor elevi din cla-
sa a XII-a, presupuse vârfuri
ale generaþiei, calificaþi la
Olimpiada de limba românã,
prin redactarea unui referat
cu iz de. . .  delaþiune.  Iatã
enunþul bulversant al subiec-
tului: «Imagineazã-þi cã te
numeºti Luca Strãjescu ºi
eºti personajul care colectea-
zã cotele þãranilor pentru
stat, din fragmentul extras
din romanul „Moromeþii” de
Marin Preda.

Culmea falsitãþii!
Ne vorNe vorNe vorNe vorNe vor
consumatoriconsumatoriconsumatoriconsumatoriconsumatori
educaþi, dareducaþi, dareducaþi, dareducaþi, dareducaþi, dar
ºi cel mai prostºi cel mai prostºi cel mai prostºi cel mai prostºi cel mai prost
plãtiþi din Europaplãtiþi din Europaplãtiþi din Europaplãtiþi din Europaplãtiþi din Europa

Recentul scandal referitor la
posibile diferenþe de calitate pe piaþa
alimentelor din mai multe state
centrale ºi est-europene, inclusiv
România, are în centru proasta
calitate a produselor oferite la vân-
zare. Producãtorii români afirmã
cã doar consumatorii pot fi cei
care au puterea de a refuza sã
cumpere alimente îndoielnice, ori-
entându-se spre produse mai
scumpe, dar mai sãnãtoase.

Afumai, comunaAfumai, comunaAfumai, comunaAfumai, comunaAfumai, comuna
care se apropiecare se apropiecare se apropiecare se apropiecare se apropie
de normalitatede normalitatede normalitatede normalitatede normalitate

LaboratorulLaboratorulLaboratorulLaboratorulLaboratorul
de Restaurare-de Restaurare-de Restaurare-de Restaurare-de Restaurare-
ConservareConservareConservareConservareConservare
al Muzeuluial Muzeuluial Muzeuluial Muzeuluial Muzeului
Olteniei,Olteniei,Olteniei,Olteniei,Olteniei,
dotat cu un laserdotat cu un laserdotat cu un laserdotat cu un laserdotat cu un laser
performantperformantperformantperformantperformant
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Guvernul a stabilit ce locuinþe

se pot cumpãra prin Programul
„Prima Casã”
Programul ”Prima casã” 2017 va avea alo-

cat, conform strategiei, un plafon total de
garantare de 2,67 miliarde de lei, din care
2,5 miliarde de lei reprezintã plafonul nou
alocat printr-o Hotãrâre adoptatã astãzi de
Guvern, restul de 175,5 milioane lei repre-
zentând diferenþa rãmasã nealocatã sau
neutilizatã din anul 2016. Normele metodo-
logice de implementare a programului „Pri-
ma casã” au fost modificate în ºedinþa de
ieri, astfel încât sã fie armonizate cu modifi-
cãrile aduse acestui program prin Ordonan-
þa de Urgenþã a Guvernului nr. 97/2016. Ast-
fel, se introduce un nou set de definiþii ale
locuinþelor care se pot achiziþiona/construi
prin Program. Prin locuinþã nouã, în sensul
Programului “Prima casã”, se înþelege ori-
ce imobil care respectã cerinþele pentru a fi
încadrat în categoria imobilelor cu destina-
þia de locuinþã, recepþionat la terminarea
lucrãrilor cu cel mult cinci ani înainte de
data solicitãrii creditului garantat. Locuin-
þele supuse unor lucrãri de intervenþie în
vederea consolidãrii ºi/sau reducerii riscu-
lui seismic cu cel mult cinci ani înainte de
data solicitãrii creditului garantat, vor fi asi-
milate locuinþelor noi, conform unui comu-
nicat de presã al Guvernului. De aseme-
nea, se reglementeazã ca termenul de cinci
ani aplicabil în cazul locuinþelor noi ºi/sau
consolidate sã fie calculat în funcþie de data
efectuãrii recepþiei la terminarea lucrãrilor,
având ca punct final data solicitãrii credi-
tului garantat.
ANAF actualizeazã formularele

utilizate în domeniul colectãrii
creanþelor fiscale
Agenþia Naþionalã de Administrare Fisca-

lã (ANAF) actualizeazã modelele unor for-
mulare utilizate în domeniul colectãrii crean-
þelor fiscale, emise ºi tipãrite prin interme-
diul Unitãþii de imprimare rapidã. Totodatã,
prin acest proiect de act normativ au fost
prevãzute douã noi modele de formulare,
respectiv “Decizie referitoare la obligaþiile
fiscale accesorii reprezentând penalitãþi de
nedeclarare” ºi “Notificare privind obliga-
þiile fiscale restante”, care vor fi tipãrite ºi
transmise debitorilor prin Unitatea de im-
primare rapidã. Documentele supuse dez-
baterii publice prin acest act normativ sunt:
titlu executoriu, somaþie, decizie referitoare
la obligaþiile fiscale accesorii reprezentând
dobânzi ºi penalitãþi de întârziere, decizie
referitoare la obligaþiile fiscale accesorii re-
prezentând penalitãþi de nedeclarare, înºtiin-
þare privind stingerea obligaþiilor fiscale,
adresã de înfiinþare a popririi asupra dispo-
nibilitãþilor bãneºti, adresã de înºtiinþare
privind înfiinþarea popririi, decizie de ridi-
care a mãsurilor de executare silitã asupra
disponibilitãþilor bãneºti ºi notificare pri-
vind obligaþiile fiscale restante.
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Conducerea Senatului a decis,
ieri, sã trimitã cãtre Parchetul de
pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie documentele privind Re-
voluþia din 1989, care au stat la
baza Comisiei de anchetã, chiar
dacã sunt documente clasificate,
urmând ca procurorii sã se ocupe
de declasificarea lor.

„Parchetul de pe lângã ÎCCJ
a cerut documentele privind Re-
voluþia din Decembrie 1989, do-
cumente care au stat la baza Co-
misiei de anchetã a Parlamentu-
lui. Aceste documente cuprind
douã aspect, sunt documente, o
parte, clasificate ºi o parte a do-
cumentelor neclasificate. S-a
luat hotãrârea Biroului Permanent
sã nu mai cerem declasificarea,

Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie (PÎCCJ) aºteaptã motivarea Curþii Consti-
tuþionale referitor la conflictul Guvern-DNA pe
OUG 13, instituþia precizând într-un comunicat
de presã cã motivarea “va fi determinantã pentru
viitorul curs al anchetei”.

Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie a anunþat, într-un comunicat de presã re-
mis ieri MEDIAFAX, cã a luat cunoºtinþã de De-
cizia Curþii Constituþionale privind constatarea exis-
tenþei unui conflict juridic de naturã constituþio-
nalã între Guvern ºi Ministerul Public prin Direc-
þia Naþionalã Anticorupþie, “decizie prin care in-
stanþa de contencios constituþional a constatat cã
«acþiunea PÎCCJ – DNA de a-ºi aroga atribuþia de
a verifica legalitatea ºi oportunitatea unui act nor-
mativ, respectiv OUG nr. 13/2017, cu încãlcarea
competenþelor constituþionale ale Guvernului ºi Par-
lamentului, prevãzute de art. 115 alin 4 ºi 5 din
Constituþia României, respectiv ale Curþii Consti-
tuþionale, prevãzute de art. 146 lit. din Constitu-
þie» a generat un conflict juridic de naturã consti-
tuþionalã între respectivele autoritãþi ale statului”.

“Motivarea Curþii Constituþionale va fi determi-
nantã pentru viitorul curs al anchetei cu privire la
infracþiunile de favorizarea fãptuitorului, prezen-
tarea cu rea-credinþã de date inexacte, Parlamen-
tului sau Preºedintelui României cu privire la acti-
vitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a

Senatorii au decis, ieri, acor-
darea unui spor de risc ºi solici-
tare neuropsihicã de 50% din sa-
lariul de bazã pentru funcþiona-
rii publici, dupã ce judecãtorii
CCR s-au împotrivit prevederii
ca aceste beneficii sã fie incluse
în salariul de bazã, aºa cum vo-
taserã iniþial parlamentarii. Pre-
vederea acordãrii sporului de
risc ºi solicitare neuropsihicã de
50% din salariul de bazã lunar a
fost adoptatã cu 88 de voturi
„pentru”, 11 „împotrivã” ºi o
abþinere.

„Pentru compensarea activitã-
þii specifice, funcþionarii publici
din cadrul Agenþiei Naþionale a
Funcþionarilor Publici beneficia-
zã ºi de un spor pentru risc ºi
suprasolicitare neuropsihicã de

Senatul va trimite Parchetului de pe lângã ÎCCJSenatul va trimite Parchetului de pe lângã ÎCCJSenatul va trimite Parchetului de pe lângã ÎCCJSenatul va trimite Parchetului de pe lângã ÎCCJSenatul va trimite Parchetului de pe lângã ÎCCJ
documente clasificate privind Revoluþia din 1989documente clasificate privind Revoluþia din 1989documente clasificate privind Revoluþia din 1989documente clasificate privind Revoluþia din 1989documente clasificate privind Revoluþia din 1989

noi la Senat, cã sã le transmitem
aºa cum sunt, fiind convins cã
fiind o comisie de procurori, pot

sã citeascã, unii dintre dânºii,
documente clasificate”, a decla-
rat vicepreºedintele Senatului,

Niculae Bãdãlãu.
Parchetul de pe lângã ÎCCJ –

Secþia Parchetelor Militare a soli-
citat, prin intermediul unei scri-
sori, transmiterea unor documente
neclasificate, precum ºi declasi-
ficarea unor acte care au stat la
baza elaborãrii raportului Comisiei
senatoriale de cercetare a eveni-
mentelor din decembrie 1989.

Potrivit unei propuneri a Co-
misiei juridice din Senat, docu-
mentele clasificate vor fi trimise
procurorilor, urmând ca PÎCCJ
sã procedeze la declasificarea lor,
în conformitate cu dispoziþiile le-
gale, acolo unde este necesar,
prin iniþierea demersurilor faþã de
instituþiile emitente ale documen-
telor clasificate.

Sporul de risc ºi solicitare neuropsihicã de 50%
pentru funcþionarii publici a fost trecut de Senat

50%, aplicat la salariul de bazã
lunar”, este amendamentul votat
luni de senatori. Iniþial, se preve-
dea cã sporul pentru risc ºi su-
prasolicitare neuropsihicã de 50%
sã fie aplicat la salariul de bazã
lunar, care se constituie bazã de
calcul pentru sporuri ºi alte drep-
turi care se acordã în raport cu
salariul de bazã.

Guvernul Cioloº a sesizat CCR
, în luna noiembrie 2016, jude-
cãtorii Curþii apreciind cã sporul
pentru risc ºi suprasolicitare ne-
uropsihicã poate fi acordat func-
þionarilor publici, dar fãrã a fi in-
clus în salariul de bazã. Explica-
þia judecãtorilor constituþionali a
fost cã reglementarea respectivã
ar fi introdus un privilegiu în pri-
vinþa modalitãþii de determinare

a salariului de bazã, ajungându-
se la situaþia în care alte sporuri
ar putea sã fie calculate având
drept bazã ºi sporul de risc ºi
suprasolicitare neuropsihicã, ceea

ce echivaleazã cu legiferarea unui
spor la spor.

Senatul este primã camerã se-
sizatã în acest caz, forul decizio-
nal fiind Camera Deputaþilor.

Reacþia Parchetului General care a primit dosarul
OUG13 de la DNA: Aºteptãm motivarea CCR

ascunde sãvârºirea unor fapte de naturã sã aducã
atingere intereselor statului, prev. de art. 8 alin 1
lit. b din Legea 115/1999, sustragerea sau distru-
gerea de înscrisuri, sustragerea sau distrugerea
de probe ori înscrisuri, fals intelectual, ce consti-
tuie obiectul cauzei înregistratã pe rolul Secþiei de
urmãrire penalã ºi criminalisticã din cadrul Par-
chetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Jus-
tiþie, cauzã cunoscutã generic sub denumirea de
«Adoptarea Ordonanþei 13»”, se aratã în comuni-
cat de presã al Parchetului General.

Preºedintele CCR Valer Dorneanu a declarat,
ieri, cã existã un conflict juridic de naturã con-
stituþionalã între Guvern ºi DNA, el arãtând cã
DNA ºi-a arogat competenþe care nu-i reveneau
în ancheta pe OUG 13, potrivit Constituþiei, ex-
cedându-ºi atribuþiile.

„Dacã Parchetul s-ar fi limitat în acþiunea sã
verifice dacã în mod concret s-a sãvârºit vreo
infracþiune (...) , lucrurile s-ar fi derulat în mod
firesc fãrã apariþia unui conflict. DNA a înce-
put însã o acþiune care s-a marcat prin descin-
deri la ministerul Justiþiei, audieri de la cel mai
mic pânã la cel mai mare în legãturã cu felul în
care a fost adoptat un act normativ (OUG 13,
n.r.)”, a spus Dorneanu.

„Practic, DNA s-a apucat sã verifice în ce mã-
surã au fost îndeplinite condiþiile de aprobare a
unei OUG, deci în ce mãsurã s-a întrunt condiþia

extraordinarã, în ce mãsurã acea stare nu putea fi
rezolvatã altminteri, dacã s-a motivat sau nu ur-
genþa, dacã s-au primit toate avizele de la CL,
CSM, lucruri care exced autoritãþii DNA. Aceste
verificãri se fac de cãtre CCR în cadrul controlu-
lui de constituþionalitate”, a adãugat Dorneanu.

El a spus cã toate aceste lucruri s-au fãcut în
timpul desfãºurãrii procesului legislativ, respec-
tiv în timpul în care OUG 13 era trimisã Parla-
mentului care putea sã o aprobe, sã o modifice,
sã o respingã. „Prin aceasta considerãm cã s-a
perturbat buna activitate a Guvernului ºi relaþii-
le care trebuie sã existe între cele trei autoritãþi
– judecãtoreascã, executivã, legislativã”, a adã-
ugat Dorneanu.

El a spus cã existã conflict juridic între auto-
ritãþi atunci când o putere îºi arogã competenþe
sau atribuþii care, potrivit Constituþiei, revin al-
tei puteri sau nu-ºi exercitã una dintre atribuþii-
le care îi revin prin lege, declinându-ºi compe-
tenþa, precum ºi atunci când între acele autori-
tãþi existã divergenþe cu privire la „întinderea”
atribuþiilor fiecãreia.

CCR a admis luni, cu majoritate, sesizarea
preºedintelui Senatului privind conflictul de in-
terese Guvern-DNA, apãrut în urma declanºã-
rii de cãtre procurorii DNA a unei anchete pri-
vind modul în care a fost elaboratã OUG 13,
între timp abrogatã.
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În cursul dupã-amiezii de vineri,
la Spitalul Filantropia au fost efec-
tuate 12 transfuzii, cu masã eritro-
citarã, masã trombocitarã, trans-
fuzii solicitate de medicul curant.
ªase dintre aceºti pacienþi au în-
ceput sã se simtã rãu, acuzând
dureri gastrice ºi lombare, sindrom
febril ºi frisoane. În jurul orei
23.00, una dintre paciente, o fe-
meie în vârstã de 81 de ani, cu
patologie cardiacã, a decedat, la
puþin timp dupã perfuzie. Câteva
ore mai târziu, la ora 2.00 noap-
tea, a murit ºi un al doilea pacient,
un bãrbat în vârstã de 67 de ani,
bolnav de leucemie acutã mielo-
blasticã. Toþi ceilalþi patru pacienþi
au fost transportaþi la Secþia de
Terapie Intensivã a spitalului, fiind
stabilizaþi, iar în momentul de faþã
prezintã o stare de sãnãtate bunã
ºi vor putea fi externaþi, dupã spu-
sele medicilor.

Conducerea spitalului aºteaptã
rezultatul anchetelor

Conducerea spitalului a organi-
zat, ieri, o conferinþã de presã, în
care a anunþat cã unitatea medicalã
a sesizat toate autoritãþile compe-
tente pentru a se stabili ce anume a
declanºat acest incident. „Am fã-
cut demersurile necesare, anunþând
toate autoritãþile competente, înce-
pând cu DSP-ul, Ministerul Sãnã-

tãþii, Secþia 1 Poliþie, care a solicitat
Medicina Legalã, tocmai pentru cã
concomitenþa acestor evenimente,
chiar dacã nu au fost majore în
momentul sesizãrii lor, ridicã un
semn de întrebare ºi noi trebuie sã
aflãm exact ce s-a întâmplat. ªi
dacã a fost o problemã trebuie sã

Dupã decesul a doi pacienþi,Dupã decesul a doi pacienþi,Dupã decesul a doi pacienþi,Dupã decesul a doi pacienþi,Dupã decesul a doi pacienþi,
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TTTTTransfuziile de sânge, sistate la Spitalul Filantropiaransfuziile de sânge, sistate la Spitalul Filantropiaransfuziile de sânge, sistate la Spitalul Filantropiaransfuziile de sânge, sistate la Spitalul Filantropiaransfuziile de sânge, sistate la Spitalul Filantropia
Dupã ce doi pacienþi din Secþia de Hematologie

a Spitalului Filantropia din Craiova au murit în
condiþii suspecte, conducerea unitãþii sanitare a
luat decizia sistãrii transfuziilor de sânge, excep-
þie fãcând doar urgenþele majore. Pornind de la
cele întâmplate în noaptea de vineri spre sâmbãtã,
Spitalul Municipal a demarat o anchetã internã
pentru a stabili cauzele care au condus la acest
incident. În paralel, la sesizarea unitãþii sanitare,
au fost pornite ºi cercetãri ale Poliþiei. De aseme-
nea, Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj a deschis o
anchetã proprie în acest caz.

ºtim cum putem sã o rezolvãm. Ieri
(n.r. – duminicã), în urma acestor
evenimente, s-a constituit ºi o co-
misie de anchetã internã pentru a
derula firul acþiunii ºi a vedea dacã
existã vreo verigã slabã. Este în
derulare ºi un control specific al
Direcþiei de Sãnãtate Publicã, prin
inspectori ai instituþiei ºi inspectori
din minister, pentru a se vedea dacã
este doar o concomitenþã neferici-
tã ori sunt niºte cauze care ar pu-
tea fi remediate”, a precizat dr.
Lorena Dijmãrescu, directorul
medical al spitalului.

Dr. Alice Vrâncuþi, managerul
spitalului, a menþionat cã s-a solici-
tat ºi o necropsie a persoanelor de-
cedate pentru a se stabili exact ca-
uza decesului. „Este o anchetã în
desfãºurare, iar rezultatele de la
Anatomie Patologicã ºi Medicinã
Legalã pot sã vinã ºi într-o lunã.
Necropsia s-a fãcut de urgenþã, ieri,
(n.r. – duminicã), fiind solicitatã ºi
de noi. Nu putem sã dãm un rãs-
puns, avem anchete în desfãºurare
ºi am fost rugaþi sã lãsãm organele
competente sã-ºi facã treaba”.

Asistentele susþin cã
au îndeplinit corect manevrele

Dr. Lorena Dijmãrescu a decla-
rat cã transfuziile au fost manevra-
te de cele douã asistente care, în
momentul respectiv, erau pe sec-

þie. Una dintre acestea era o asis-
tentã cu vechime, iar cealaltã, de-
butantã. „Are ºcoalã postlicealã sau
facultate, depinde. Ea s-a înscris
la concurs pe un post de asistent
debutant”, susþine conducerea spi-
talului. „Ele spun cã au îndeplinit
corect manevrele de administrare

a sângelui. S-au fãcut verificãrile
de rigoare, s-a fãcut verificare ºi
la patul bolnavului, au instituit aces-
te transfuzii vizavi de pregãtirea
pacientului înainte de transfuzie. S-
au montat transfuziile, apoi ele au
ieºit din turã. Efectele adverse au
apãrut pe tura urmãtoare. Angaja-
þii spun cã ºi-au fãcut treaba aºa
cum trebuie, conform protocolu-
lui”, a mai spus directorul medi-
cal, menþionând ºi cã, deocamda-
tã, nu s-a dispus nici o mãsurã dis-
ciplinarã. „Orice este posibil, erori
pot sã aparã, ºi umane ºi materia-
le, dar acest lucru îl vom discuta
dupã ce se va finaliza ancheta”,
este de pãrere dr. Dijmãrescu.

Reprezentanþii spitalului neagã
cã ar fi încãlzit sângele în chiuvetã

Potrivit protocoalelor în dome-
niu, sângele este pãstrat la o tem-
peraturã de 4 grade Celsius, fiind

transportat cãtre spital de la Cen-
trul de Transfuzii în geantã frigo-
rificã. În cadrul unitãþii de trans-
fuzii, care funcþioneazã la spital,
sunt obligatorii testele de compati-
bilitate. Atunci când este adminis-
trat, trebuie sã aibã 37 grade Cel-
sius, exact ca temperatura corpu-

lui. Pentru a-l aduce la aceastã tem-
peraturã optimã, se foloseºte un
aparat medical, termostatul. Între-
baþi dacã deþin un astfel de aparat,
reprezentanþii unitãþii medicale au
precizat cã au în dotare un termo-
stat ºi cã a fost folosit. Directorul
medical, Lorena Dijmãrescu, a ne-
gat cã pungile cu sângele ar fi fost
încãlzite impropriu, într-o chiuve-
tã, sub jet de apã fierbinte, de una
dintre asistente.

Raportul DSP Dolj, trimis
cãtre Ministerul Sãnãtãþii

Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj
a demarat o anchetã pentru a sta-
bili exact condiþiile în care au de-
cedat cei doi pacienþi ºi era aºtep-
tat ca un raport al inspectorilor sa-
nitari sã ajungã pe masa ministru-
lui Sãnãtãþii, Florian Bodog, ieri
dupã-amiazã.

„În cursul zilei de sâmbãtã, Di-
recþia de Sãnãtate Publicã Dolj a
fost sesizatã prin sistemul de aler-
tã rapidã cã existã ºase cazuri de
reacþii adverse la transfuzii în Cli-
nica de Hematologie a Spitalului
Clinic Municipal Filantropia. În
data de 24 februarie a.c. au fost
transfuzaþi 12 pacienþi, iar ºase din-
tre ei au prezentat reacþii adverse,
doi cu forme grave. Este vorba de
o femeie cu diagnostic anemie cro-
nicã ºi un bãrbat cu leucemie acu-

tã mieloblasticã, anemie secunda-
rã care au decedat. Ceilalþi patru
pacienþi au fost izolaþi la ATI, fiind
stabilizaþi ºi, în prezent, cu stare
generalã bunã. Conform legislaþiei
în vigoare, s-a constituit o comi-
sie mixtã formatã din inspectori
DSP ºi ai reþelei de transfuzii san-
guine care vor efectua o anchetã
privind aceste cazuri. Un prim ra-
port va fi trimis în aceastã dupã-
amiazã (n.r. – ieri dupã-amiazã)
cãtre Ministerul Sãnãtãþii”, a pre-
cizat dr. ªtefan Popescu, purtãto-
rul de cuvânt al Direcþiei de Sãnã-
tate Publicã Dolj.

ªi Inspectoratul de Poliþie Dolj
a confirmat cã Secþia 1 de Poliþie
Craiova a fost sesizatã de repre-
zentanþi ai Spitalului Municipal „Fi-
lantropia”cu privire la faptul cã doi
pacienþi ai unitãþii medicale au mu-
rit, vineri, în condiþii suspecte.

„Este vorba despre o femeie în
vârstã de 81 ani ºi un bãrbat în
vârsta de 67 ani. Conducerea Spi-
talului a sesizat cã cei doi au dece-
dat în condiþii suspecte. Se aºteaptã
efectuarea necropsiilor, în urma
cãrora se va stabili cauza decesu-
lui celor doi pacienþi”, a declarat
agent-ºef adjunct Amelia Barbu din
cadrul Biroului de Presã al IPJ Dolj.
Pânã la efectuarea necropsiei, Po-
liþia a încadrat cazurile ca moarte
suspectã.
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Reamintim cã fapta s-a petre-
cut duminicã, 30 octombrie 2016,
în jurul orei 18.00, în oraºul Dã-
buleni. Potrivit reprezentanþilor
Parchetului de pe lângã Judecãto-
ria Craiova, care au coordonat cer-
cetãrile în cauzã, în sarcina incul-
patului, Vasile Zdurcea, de 48 de
ani, s-a reþinut cã, în timp ce-ºi
conducea autoturismul marca Mer-
cedes, înmatriculat în Bulgaria, pe
strada „Simion Bãrnuþiu” din loca-
litate, a fost oprit pentru control,
de un echipaj format din doi agenþi
de poliþie. Unul dintre poliþiºti (Mi-
hai Ovidiu Dugãeºescu) l-a testat
pe Zdurcea cu aparatul etilotest,
rezultând o concentraþie de 0,89
mg/l alcool pur în aerul expirat,
astfel cã bãrbatul a fost urcat în
maºina Poliþiei ºi dus la Spitalul
Orãºenesc Dãbuleni în vederea re-
coltãrii de probe biologice pentru
stabilirea alcoolemiei.

„În incinta Spitalului Oraºului
Dãbuleni, inculpatul a refuzat pre-
levarea de mostre biologice ºi a
înjurat-o, a agresat-o fizic pe per-
soana vãtãmatã, a lovit-o cu co-
tul în zona toracicã ºi cu pumnul
în zona feþei, adresându-i, totoda-
tã, ameninþãri cu acte de violen-

Începe procesul doljeanului careÎncepe procesul doljeanului careÎncepe procesul doljeanului careÎncepe procesul doljeanului careÎncepe procesul doljeanului care
a agresat un poliþist din Dãbulenia agresat un poliþist din Dãbulenia agresat un poliþist din Dãbulenia agresat un poliþist din Dãbulenia agresat un poliþist din Dãbuleni

Conform reprezentanþilor Inspectoratului
de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj, duminicã sea-
ra, în jurul orei 19.15, poliþiºtii rutieri au fost

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, dumi-
nicã, 26 februarie a.c., în urma mãsurilor
specifice întreprinse de poliþiºti din cadrul
Serviciului Arme, Explozivi ºi Substanþe Pe-
riculoase împreunã cu poliþiºti din cadrul
Secþiei 15 Poliþie Ruralã Filiaºi l-au identifi-

Procesul bãrbatului de 48 de ani, din loca-
litatea Dãbuleni, ajuns dupã gratii pentru ul-
traj ºi refuzul sau sustragerea de la preleva-
rea de mostre biologice, dupã ce a lovit un
agent de poliþie din localitate, urmeazã sã
înceapã la Judecãtoria Craiova. Magistraþii

Tribunalului Dolj i-au respins, la sfârºitul
sãptãmânii trecute, contestaþia formulatã
împotriva hotãrârii pronunþate pe fond, ast-
fel cã acum urmeazã sã se stabileascã pri-
mul termen de judecatã, doljeanul fiind în
continuare în spatele gratiilor.

þã. Urmare a agresiunilor fizice
exercitate asupra sa, persoanei
vãtãmate i-au fost distruºi oche-
larii de vedere ºi a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare
un numãr de 2-3 zile de îngrijiri
medicale, conform certificatului
medico-legal ataºat la dosarul ca-
uzei. De asemenea, inculpatul a
adus în stare de degradare unifor-
ma purtatã de persoana vãtãmatã
în exercitarea atribuþiilor de ser-
viciu”, ne-au comunicat reprezen-

tanþii Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova. Doljeanul a fost
reþinut pentru 24 de ore, apoi a fost
arestat preventiv, mãsura fiind pre-
lungitã ulterior de instanþe, astfel
cã inculpatul este ºi acum în spa-
tele gratiilor.

Pe 23 noiembrie 2016 s-a în-
registrat la Judecãtoria Craiova
dosarul în care bãrbatul a fost tri-
mis în judecatã, în stare de arest
preventiv, pentru comiterea in-
fracþiunilor de ultraj ºi refuzul sau

sustragerea de la prelevarea de
mostre biologice. Cauza a intrat
în camera preliminarã, a fost ana-
lizatã de magistraþii Judecãtoriei
Craiova, care, pe 12 ianuarie a.c.,
au respins cererile ºi excepþiile in-
culpatului ºi au hotãrât cã poate
începe procesul:

„Respinge ca neîntemeiate ce-
rerile ºi excepþiile invocate de in-
culpatul Zdurcea Vasile. Constatã
legalitatea sesizãrii instanþei cu
rechizitoriul nr. 13931/P/2016 al
Parchetului de pe lângã Judecã-
toria Craiova privind pe incul-
patul ZDURCEA VASILE, pen-
tru sãvârºirea infracþiunilor de
ultraj ºi refuzul sau sustragerea
de la prelevarea de mostre biolo-
gice, a administrãrii probelor ºi
a efectuãrii actelor de urmãrire
penalã. Dispune începerea jude-

cãþii în cauzã privind pe incul-
patul Zdurcea Vasile”.

Vasile Zdurcea a contestat hotã-
rârea instanþei de fond, însã la sfâr-
ºitul sãptãmânii trecute, joi, 23 fe-
bruarie a.c., Tribunalul Dolj i-a
respins contestaþia: „Respinge con-
testaþia formulatã de contestatorul
ZDURCEA VASILE împotriva în-
cheierii din 12.01.2017 pronunþatã
de judecãtorul de Camerã Prelimi-
narã de la Judecãtoria Craiova în
dosarul nr 34053/215/2016/a1
Obligã contestatorul la plata sumei
de 70 lei cheltuieli judiciare cãtre
stat Definitivã. Pronunþatã în Ca-
mera de Consiliu din data de 23
februarie 2017”, se aratã în înche-
ierea de ºedinþã a instanþei. Hotãrâ-
rea este definitivã ºi procesul ur-
meazã sã înceapã, doljeanul fiind
menþinut în spatele gratiilor. 
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Un craiovean în vârstã de 31 de
ani a ajuns în arestul Inspectoratu-
lui de Poliþie Judeþean Dolj dupã
ce, duminicã seara, a accidentat
grav o femeie ºi a fugit de la locul
faptei, întrucât era la volan deºi nu
avea permis de conducere.

sesizaþi cu privire la faptul cã, pe strada „Ge-
neral Gheorghe Magheru” din municipiul
Craiova, s-a produs un accident de circula-
þie în urma cãruia a rezultat rãnirea gravã a
unei craiovence de 71 de ani care a traver-
sat neregulamentar strada, conducãtorul au-
toturismului pãrãsind locul accidentului.

În urma verificãrilor efectuate de poli-
þiºtii rutieri a fost identificat ºoferul auto-
turismului Mercedes înmatriculat în An-
glia, abandonat la locul faptei, respectiv
Cristian Novac, de 31 de ani, din localita-

te, care nu posedã permis
de conducere. În cauzã s-a
dispus continuarea urmãri-
rii penale faþã de Novac,
acesta fiind reþinut pe o pe-
rioada de 24 de ore, pentru
sãvârºirea infracþiunilor de
conducerea unui vehicul
fãrã a poseda permis de
conducere, pãrãsirea locu-
lui accidentului fãrã încu-
viinþarea poliþiei ºi vãtãma-
re corporalã din culpã.

Craioveanul urmeazã sã
fie prezentat instanþei de
judecatã cu propunere de
arestare preventivã pentru
30 de zile.

Prins cu pistol ºi  muniþiePrins cu pistol ºi  muniþiePrins cu pistol ºi  muniþiePrins cu pistol ºi  muniþiePrins cu pistol ºi  muniþie
cumpãrate i legal  din Bulgariacumpãrate i legal  din Bulgariacumpãrate i legal  din Bulgariacumpãrate i legal  din Bulgariacumpãrate i legal  din Bulgaria

Un tânãr de 28 de ani din
comuna doljeanã Breasta este
cercetat penal dupã ce oamenii
legii i-au gãsit acasã un pistol
ºi muniþie cumpãrate ilegal din
Bulgaria ºi introduse în þarã
fãrã a fi declarate la vamã.

cat pe Florin Sandu, de 28 de ani, din co-
muna Breasta, care deþinea, fãrã drept, un
pistol neletal, cal. 9 mm, precum ºi 49 de
cartuºe acustice de acelaºi calibru.

Din cercetãrile efectuate s-a stabilit cã arma
ºi muniþia au fost cumpãrate anul trecut, pe
22 august, din Bulgaria – oraºul Vidin – ºi
introduse în aceeaºi zi, în România, fãrã a le
declara organelor de control vamale. În cau-
zã se continuã cercetãrile faþã de doljean sub
aspectul sãvârºirii infracþiunilor de nerespec-
tarea regimului armelor ºi muniþiilor ºi con-
trabandã calificatã, pistolul ºi cartuºele fiind
ridicate în vederea cercetãrilor, dupã cum au
mai precizat reprezentanþii IPJ Dolj.
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Primele atestãri documentare ale
Afumaþiului apar undeva la înce-
putul secolului al XVII-lea, iar ca
ºi comunã a fost constituitã în
1864, cu desfiinþare în 1930 (si-
tuaþie care a durat doi ani), iar în-
tre 1941 ºi 1943 s-a numit Amzu-
leºti, dupã numele unui cioban care
a constituit în zonã prima aºezare.
Originea toponomicã a comunei nu
este cunoscutã cu precizie, dar bã-
trânii spun cã numele ar proveni
de la o ocupaþie veche în zonã. Se
vorbeºte cã oamenii din partea lo-
cului fãceau vara cãrbuni ºi iarna
îi transportau ºi comercializau. O
altã variantã ar fi cã, pe la 1864,
dupã ce clãcaºii au fost puºi în po-
sesie pe pãmânturi, s-a început ri-
dicarea unor locuinþe în pãmânt –
binecunoscutele bordeie. Fiind joa-
se, aveau la ferestre piei de oaie,

În partea de sud a României, la 20 de kilo-
metri de Dunãre, în Dolj, se aflã o comunã

care, de mai mulþi ani, încearcã sã depãºeas-
cã toate dificultãþile ºi sã intre într-o era

modernã. Populaþia este undeva la 3.000 de
persoane, în trei sate – cel de centru, Bou-
reni ºi Covei. Nimeni din aceste comunitãþi
nu se poate mândri cu o situaþie de invidiat.
Tocmai de aceea primarul are foarte multe

proiecte, care sã aducã locuitorilor comunei
Afumaþi confortul meritat.

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

iar iluminatul se fãcea prin ardere
de grãsime ori seu, care degajau
mult fum.

În 1864, cu ocazia parcelãrii
pãmântului, când s-a vãzut cum
trãiesc localnicii, acestei aºezãri i
s-a zis Afumaþi.

Proiecte multe
Anii au trecut, viaþa ºi-a urmat

cursul, cu bune ºi cu rele. Cel mai
bine ºtie primarul, Titel Stoenes-
cu: „Suntem pe ultima sutã de
metri pentru faza finalã a unui pro-
iect de asfaltare de drumuri în co-
munã. De asemenea, avem un pro-
gram de înfiinþare a unui after-
school pentru copiii din localitate
ºi suntem la final cu reabilitarea
cãminului cultural, costurile ridi-
cându-se la circa 1,7 milioane de
euro, bani reprezentând fonduri eu-

ropene. Am depus ºi un proiect
pentru alimentarea cu apã ºi cana-
lizare, cu finanþare de 2,5 milioane
de euro. De asemenea, suntem
aproape de finalizarea evaluãrii
unui program de formare profesi-
onalã, în mai multe domenii de ac-
tivitate, a 500 de localnici. Vor fi
acordate finanþãri persoanelor care
doresc sã dezvolte o afacere, în
valoare de 25.000 de euro, acest
lucru însemnând ºi crearea de lo-
curi de muncã”.

Nu sunt singurele activitãþi pe
care administraþia publicã localã le
are în vedere. „Am depus mai
multe cereri de finanþare, una fi-
ind pentru reabilitarea ªcolii Gim-
naziale din Afumaþi, care ar costa
circa ºapte miliarde de lei vechi.
Mai dorim sã finalizãm asfaltarea
unor drumuri din comunã ºi re-

þeaua de apã ºi canalizare. Ne-am
propus sã ridicãm ºi o bazã spor-
tivã multifuncþionalã în satul de
centru. Pentru cã la Boureni, pe
vremuri, am avut o mare echipa
de oinã, vom solicita fonduri pen-
tru reabilitarea bazei sportive de
acolo ºi a cãminului cultural, la fel
ca la Covei”.

Nu e uitatã
nici agricultura

„Având un bun bazin legumicol
la Boureni, vom încerca sã revita-

lizãm aceastã veche îndeletnicire ºi
sã-i încurajãm pe oameni sã revi-
nã la aceastã activitate, cu atât mai
mult cu cât pot sã primeascã fon-
duri pentru înfiinþarea de culturi
protejate – solarii. Sigur, la noi este
o problemã legatã de asigurarea
încãlzirii, dar sperãm sã o putem
rezolva. Pe aici au fost foarte mul-
te ferme, pãmântul fiind roditor ºi
generos. Trebuie sã-l redescope-
rim, sã îi recunoaºtem din nou va-
loarea”, ne-a mai declarat prima-
rul comunei Afumati.
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Maºinile utilitare au jucat un
rol-cheie în serviciile de curierat
în ultima jumãtate de secol. Dro-
nele sunt un fenomen modern.
Însã cele douã pot colabora pen-
tru a îmbunãtãþi mobilitatea în
zonele urbane într-unul dintre
exemplele viziunii Ford în ceea ce
priveºte “Oraºul Viitorului. Utili-
tarele autonome pot sã transpor-
te rapid ºi eficient la nivel rutier
orice pachet – de la alimente la
medicamente de care este urgen-
tã nevoie – în timp ce dronele au
capacitatea potenþialã de a prelua
ultimul segment al cãlãtoriei ºi
ajung pe calea aerului la destina-
þii inaccesibile cu maºina, aºa
cum sunt etajele superioare ale
clãdirilor sau zonele în care par-
carea este dificilã, imposibilã sau
nesigurã.

Conceptul inovativ denumit
“Autolivery” (“Autolivrare”),
dezvoltat de o echipã de angajaþi
Ford cu ocazia provocãrii inter-
ne Last Mile Mobility Challenge,
imagineazã maºini utilitare auto-
nome folosite în paralel cu drone
pentru a prelua ºi livra bunuri ºi

Conceptul autonom „Autolivery”,Conceptul autonom „Autolivery”,Conceptul autonom „Autolivery”,Conceptul autonom „Autolivery”,Conceptul autonom „Autolivery”,
dezvoltat de angajaþii Forddezvoltat de angajaþii Forddezvoltat de angajaþii Forddezvoltat de angajaþii Forddezvoltat de angajaþii Ford

Viziunea „Oraºul Viitorului” propune depãºirea
provocãrilor de mobilitate în mediul urban, implicit a
blocajelor din trafic ºi a poluãrii atmosferice, cu scopul
de a ajuta oamenii sã circule mai uºor astãzi ºi în
viitor. Angajaþii Ford dezvoltã idei inovative care ar
putea ajuta la provocãrile de mobilitate – inclusiv un
concept prin care vehiculele autonome ºi dronele pot
colabora pentru a transforma serviciile de livrãri din
oraºe. Ideea „Autolivery” („Autolivrare”) ºi inovaþiile
precum Carr-E, platforma roboticã de transport perso-
nal, ºi TriCiti, tricicleta inovatoare care faciliteazã
deplasarea în oraºe, sunt oferite spre demonstraþie la
Mobile World Congress Barcelona. Ford intenþioneazã
sã ofere în 2021 un vehicul autonom de Nivel 4 con-
form SAE (Society of Automotive Engineers) care va
putea fi utilizat de serviciile de mobilitate precum ride
sharing (împãrþirea unui vehicul de mai mulþi pasageri),
ride hailing (comanda unei maºini printr-o aplicaþie
dedicatã) sau livrãrile de colete.

colete în zonele urbane. Concep-
tul poate fi experimentat cu aju-
torul ochelarilor pentru realitate
virtualã la Mobile World Congress
Barcelona, cel mai mare eveni-
ment global dedicat industriei
mobile, ca parte a viziunii Ford
“Oraºul Viitorului”.
Modul în care tehnologiile
pot îmbunãtãþi vieþile clienþilor

Experienþa virtualã demon-
streazã pregãtirile pentru cinã ºi
un ingredient ce lipseºte care este
comandat ºi livrat la timp pentru
a fi adãugat în reþetã. În condiþii-
le în care ºoferii din oraºele Eu-
ropei au petrecut, conform unor
informaþii recente, pânã la 91 de
ore blocaþi în traficul aglomerat
în cursul anului 2016, serviciul
“Autolivery” ilustreazã modul în
care tehnologiile pot îmbunãtãþi
vieþile clienþilor care trãiesc în
case inteligente conectate ºi pot
sã aºtearnã drumul spre un viitor
mai sustenabil. “Ford are în pro-
priul nucleu cultura revoluþiei ºi
a inovaþiei concepute cu scopul
de a veni cu soluþii care pun oa-

menii pe primul loc pentru a-i aju-
ta sã economiseascã timp, bani
ºi nervi, dar ºi pentru a transfor-
ma oraºele noastre în locuri în
care este uºor sã circuli ºi sã trã-
ieºti”, a declarat Ken Washington,
vicepreºedinte al biroului Cerce-
tare ºi Inginerie Avansatã Ford
Motor Company.

«Oraº al viitorului»
Ideea Autolivery, unul dintre

multele concepte propuse de an-
gajaþii Ford în proiectele de tip
Last Mile (“Ultima milã”), ºi-a
concentrat atenþia pe provocarea
“ultimilor 15 metri” din industria

livrãrilor de marfã. Considerat cel
mai dificil de automatizat proces
din cadrul unei livrãri, ultimul seg-
ment este analizat de multe com-
panii care lucreazã la soluþii care
au rolul de a rezolva complexita-
tea livrãrii coletelor pe ultimii 15
metri, sau de la maºinã la uºa
clientului. Este de aºteptat ca pre-

siunea rezolvãrii acestei provo-
cãri sã creascã la nivel global în
urmãtorii ani pe mãsurã ce PIB-
ul fiecãrei þãri creºte, iar livrãrile
la nivel local evolueazã ascendent
datoritã vânzãrilor online. “Chiar
dacã ideea demonstratã virtual
astãzi nu este încã posibilã, con-
ceptul «Autolivery» sugereazã
modul în care cercetãrile noas-
tre care se deruleazã în domeniul
mobilitãþii ne pot îmbogãþi vieþile
într-un «Oraº al viitorului» sus-
tenabil”, a declarat Washington.
Alte douã soluþii dezvoltate
cu ocazia provocãrii
Last Mile Mobility Challenge

Viziunea “Oraºul Viitorului”
propune depãºirea provocãrilor
de mobilitate în mediul urban, im-
plicit blocajele din trafic ºi a po-
luãrii atmosferice, cu scopul de
a ajuta oamenii sã circule mai
uºor astãzi ºi în viitor. Strãzile pot
fi transformate în spaþii verzi ºi
parcuri, oferind astfel o calitate
mai bunã a vieþii ºi comunitãþi mai
sãnãtoase. Compania invitã în
mod regulat propriii angajaþi, an-
treprenorii ºi startup-urile sã gân-
deascã ºi sã dezvolte inovaþii în

cadrul unor întâlniri dedicate ima-
ginãrii unor soluþii la diferite pro-
vocãri. “Autolivery” este un con-
cept dezvoltat de Euishik Bang,
James Kuo ºi Chelsia Lau, desig-
neri Ford din Shanghai care au
rãspuns astfel la provocarea Last
Mile Mobility Challenge de a veni
cu soluþii de mobilitate dedicate
zonelor urbane. “E vorba despre
soluþii care uºureazã viaþa din
oraºe. Posibilitatea de a combina
tehnologiei maºinilor autonome ºi
electrice cu cea a dronelor pen-
tru a putea transporta colete mai
uºor ar putea sã le facã tuturor
viaþa mai bunã”, a declarat Bang.
Alte douã soluþii dezvoltate cu
ocazia provocãrii Last Mile Mo-
bility Challenge ºi prezentate la
Mobile World Congress sunt
platforma de transport personal
Carr-E ºi tricicleta electricã plia-
bilã TriCiti.
Compania va creºte
în mod constant oferta
de maºini electrificate

Ford intenþioneazã sã ofere în
2021 un vehicul autonom de Ni-
vel 4 conform SAE (Society of
Automotive Engineers) care va
putea fi utilizat de serviciile de
mobilitate precum ride sharing
(împãrþirea unui vehicul de mai
mulþi pasageri), ride hailing (co-
manda unei maºini printr-o apli-
caþie dedicatã) sau livrãrile de co-
lete. Compania va creºte în mod
constant oferta de maºini electri-
ficate pânã la punctul în care ma-
ºinile electrice din gamã vor de-
pãºi ca numãr în viitorii 15 ani
maºinile alimentate cu benzinã.
Soluþiile de transport care impli-
cã împãrþirea unui vehicul de mai
mulþi pasageri vor continua sã
câºtige în popularitate, iar comu-
nicarea între maºinile conectate
ºi infrastructura vor creºte la rân-
dul lor. “Ne provocãm pe noi în-
ºine încercând sã înþelegem cum
trãiesc, muncesc ºi cãlãtoresc
oamenii în zonele urbane pentru
a continua sã aducem informaþii
în procesul de cercetare a teh-
nologiilor ºi soluþiilor de mobili-
tate”, a declarat Ken Washington.
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Imposibila... veridicitate!Imposibila... veridicitate!Imposibila... veridicitate!Imposibila... veridicitate!Imposibila... veridicitate!
Nu ºtim ce a avut în minte das-

cãlul de specialitate de la Inspecto-
ratul ªcolar Judeþean Prahova care
a gãsit de cuviinþã sã testeze dimen-
siunea creativã a unor elevi din cla-
sa a XII-a, presupuse vârfuri ale
generaþiei, calificaþi la Olimpiada de
limba românã, prin redactarea unui
referat cu iz de... delaþiune. Iatã
enunþul bulversant al subiectului:
«Imagineazã-þi cã te numeºti Luca
Strãjescu ºi eºti personajul care
colecteazã cotele þãranilor pentru
stat, din fragmentul extras din ro-
manul „Moromeþii” de Marin Pre-
da. Redacteazã un referat (raport
scris) adresat conducerii de par-
tid, prin care sã denunþi calitatea
de element duºmãnos a lui Ilie
Moromete, pe care ai constatat-o
când ai fost sã colectezi de la el
cota». Te freci la ochi nãucit. Dacã
un inspector ºcolar de specialitate
n-a identificat în „Moromeþii” alt-
ceva decât „arta denunþului” – de
altfel insignifiantã –, avem o pro-
blemã imensã de eticã didacticã.

Pentru cine a lecturat „Moromeþii”
lui Marin Preda ºi a mai citit, cu
atenþie, revenirile ulterioare ale au-
torului, bântuit de frãmântãri eter-
ne asupra operei sale – primul vo-
lum apare în 1955, al doilea în 1967
–, devine discutabil faptul cã pro-
fesorul de specialitate de la ISJ Pra-
hova a înþeles construcþia romanu-
lui prin excelenþã social, psihologia
complexã a personajelor marelui
scriitor ºi, în egalã mãsurã, ambi-
guitatea în care îl aºeazã pe Ilie Mo-
romete, a cãrui superioritate mo-
ralã a fost – paradoxal – mult exa-
geratã de critica literarã. ªi despre
care, undeva, în „Convorbiri cu
Marin Preda” (Ed. Albatros) Florin
Mugur spunea cã nu este... Marin
Preda, ci exact ceea ce scriitorul
nu poate fi. Nu o transpunere, ci
un ideal. Cum sã înþeleagã liceenii,
chiar ispitiþi de lectura romanului
„Moromeþii”, „calitatea de element
duºmãnos a lui Ilie Moromete”,
când în volumul doi, fiul sãu Nico-
lae, activistul convins de justeþea

principiilor partidului, chiar dacã
dezamãgit de aplicarea lor în viaþã,
participã la reformarea comunistã
a agriculturii. Ilie Moromete nu are
probleme, în naraþiunea propriu-
zisã, cu achitarea cotelor, ci cu...
istoria, intrând în contra-timp cu
aceasta. Fãrã a ieºi din standardele
ideologice ale vremii, adicã prezum-
þia de bunã-credinþã ºi onestitate a
oficialitãþilor comuniste care deþin
adevãrul, chiar dacã fac ºi greºeli.
Greºesc indivizii, dar sistemul e
bun, deºi mulþi activiºti sunt im-
postori sau corupþi. Nicolae Mo-
romete, fiul cel mic al lui Ilie Mo-
romete, este exclus din activul ra-
ional de partid, dupã o întreagã
poveste, tras pe tuºã, pentru cã
Gheorghe, „ginerele lui Trafulicã”
se îneacã, încercând sã scape de
hãituiala comuniºtilor. Se fuge, cu
grâul în cãruþe, de la aria de bato-
zare, fãrã plata cotelor datorate
pentru muncile SMT, o fac „chia-
burii”, dar moara din comunã are
ordin sã nu macine, la nimeni, fãrã

chitanþã. Sustragerea de la achita-
rea cotelor agricole este discutatã
în ºedinþele organizaþiei de partid,
critica ºi autocritica prinseserã rã-
dãcini, ca ºi „datu’ în gât”. Cãu-
tându-ºi onorabilitatea, Nicolae
ajunge în cele din urmã la fostul
notar din comuna Siliºtea Gumeºti,
acum prim secretar al Comitetului
Regional de partid Bucureºti, mem-
bru  în Comitetul Central, care îi
spune scârbit „toþi porcii din Siliº-
tea þi-au bãgat la dosar câte o hâr-
tie”. Inclusiv despre taicã-sãu care
fãcuse politicã liberalã. Aici, ºi nu
în altã zonã a romanului, ne-am
putea regãsi, cât de cât, în subiec-
tul de Olimpiadã, neinspirat ales.
Pãrerea lui Marin Preda despre þã-
rani nu a fost niciodatã grozavã.
Dimpotrivã. Era de-a dreptul revol-
tat, mai ales când se întreba, uºor
retoric, cum e posibil ca fiii de þã-
rani – oameni cuminþi, curaþi, reli-
gioºi ºi morali – sã lucreze fãrã nici
o ezitare în Securitate ºi Miliþie, sã
execute întocmai ºi la timp cele

MIRCEA CANÞÃR

mai odioase ordine („Moromeþii –
Ultimul capitol”, Ed. Eikon, 2013).
În tableta „Imposibila întoarcere”,
din volumul cu acelaºi titlu, Marin
Preda relateazã cum, dupã vizio-
narea la ºcoala din sat a filmului
„Desfãºurarea”, consãteanul sãu
Ilie Barbu, care în afarã de nume
nu avea vreo legãturã cu Ilie Bar-
bu din nuvelã, ar fi declarat la Sfa-
tul Popular, unde fusese chemat,
în faþa a doi inºi veniþi de la raion:
„Tovarãºi, Marin Preda a fost un
prãpãdit. Trãiascã partidul comu-
nist”. Despre „Moromeþii” lui Ma-
rin Preda s-a vorbit mult, criticii
literari stãruind asupra prezentãrii
inegalabilã a universului rural, alt-
fel decât la Liviu Rebreanu, în timp
ce George Cãlinescu, exprimându-
ºi nemulþumirea asupra stilului, a
spus cã „sãlbãticeºte limba”. Ni-
meni pânã acum nu a introdus în
discuþie ceea ce inspectorul de spe-
cialitate de la ISJ Prahova a gãsit
de cuviinþã sã speculeze: o impo-
sibilã... veridicitate.

Ofertã nouã pentru elevi, la Liceul
Teoretic  „Mihai Viteazul” din Bãileºti

Universitatea din Craiova, acces
extinsla bazele de date internaþionale

AIESEC Craiova a încheiat
cele douã proiecte Discover ºi
GROW care au adus în oraºul
nostru 13 voluntari internaþionali.

Destinat elevilor de la ºcoala
primarã, Discover s-a finalizat
sãptãmâna trecutã, cei 10 volun-
tari veniþi în Craiova având parte
de una dintre cele mai frumoase

Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din Bãileºti este una
dintre unitãþile cu tradiþie, nu numai în localitate, ci ºi
în judeþ. Rezultatele obþinute în procesul de învãþã-
mânt stau mãrturie în acest sens: 558 de elevi; 70%
procent de promovabilitate la Bacalaureat, în 2015,
zece procente în plus în  anul urmãtor; medii de admi-
tere la liceu variind între 6,08 – 9,31(la specializãrile
matematicã-informaticã ºi ºtiinþe ale naturii; uman –
filologie ºi ºtiinþe socio-umane).

 „Pentru anul ºcolar urmãtor, liceul nostru  vine cu
o  noutate: celor patru specializãri tradiþionale li se adau-
gã , la profilul uman, specializarea  bilingvã, la filolo-
gie, în limba  englezã. Pentru a se putea înscrie în
aceastã specializare, candidaþii trebuie sã susþinã un
test de limba  englezã, cu nota  de promovare mini-
mum 6,00. Ne putem mândri cu rezultatele obþinute

anul trecut: ºase calificãri la fazele naþionale ale olim-
piadelor ºcolare (matematicã, biologie, fizicã, ºah,
handbal), trei dintre ele aparþinând Elisei Bãnicã.
De asemenea, pentru anul ºcolar viitor, unitatea
noastrã a aplicat pentru proiectul ROSE (Romania
Secondary Education Project), susþinut de Banca
Mondialã, proiect ce vine în sprijinul elevilor din
ciclul liceal cu performanþe ºcolare  reduse, având
ca  scop creºterea procentului  de promovabilitate
la examenul de bacalaureat. Mai trebuie sã spun cã
vom promova o ºcoalã modernã ºi performantã,
puternic ancoratã în realitãþile societãþii de azi ºi de
mâine, cu prestanþa ºi caracterul predãrii didacti-
ce”, a precizat prof.  Leonard Tica,director al Li-
ceului Teoretic „Mihai Viteazul” din Bãileºti.

CRISTI PÃTRU

Mediul academic al Universitãþii din Craiova va avea acces la mai
multe publicaþii ºtiinþifice ºi baze de date internaþionale importante
pentru lumea cercetãrii „high-class”. Potrivit deciziei Consiliului de
Administraþie al instituþiei, va fi continuat ºi îmbunãtãþit contractul
cu „Anelis Plus”, pentru perioada 2017 – 2020. Pentru acest an, Uni-
versitatea din  Craiova va investi peste 450.000 de lei, cu mai mult de
250.000 faþã de anul precedent. Vor fi menþinute abonamentele la
bazele de date achiziþionate, dar vor fi luate suplimentar arhivele cu-
rente pentru „Science Direct”, precum ºi cãrþi în format electronic.
„Anelis Plus” asigurã acces la resursele electronice de  informare –
documentare prin achiziþia de baze de date /platforme fulltext ºi baze
de date vibliografi-
ce ºi bibliometrice.
Trebuie amintitã  ºi
baza de date la care
Universitatea din
Craiova  are acces:
„Thomson Web of
Knowledge”, „Sco-
pus”, „Science Di-
rect”,  „Springer-
Link”, „Oxford
Journals” etc.

CRISTI PÃTRU
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experienþe. Aceºtia au susþinut
sesiuni interactive la Colegiul
Naþional „Carol I” ºi la Smart
School, copiii având ocazia sã
înveþe într-un mediu nonfor-
mal, prin joc ºi joacã limba en-
glezã, sã lucreze în echipã, dar
ºi obiceiuri ºi tradiþii din þãri
precum China, Sri Lan-
ka, Indonezia.

Cel de-al doilea pro-
iect, GROW, început pe
25 ianuarie ºi încheiat pe
data de 25 februarie, s-a
adresat elevilor de la li-
ceu, care au putut sã se

dezvolte personal, sã pri-
meascã rãspunsuri la între-
bãri despre sine, deoarece
sesiunile pe care voluntarii
din Algeria, Brazilia ºi Af-
ghanistan le-au susþinut au
avut ca scop aotocunoaº-
terea. Aflat la cea de-a
XVII-a ediþie, proiectul

GROW a fost realizat în parte-
neriat cu ªcoala de Valori ºi a
reunit peste 140 de participanþi,
de la Colegiul Naþional „Carol I”,
Liceul Francez „Voltaire”, Cole-
giul Naþional „Elena Cuza”,Li-
ceul de Arte ºi Colegiul „ªtefan
Velovan”.
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Investiþia înscrie Laboratorul de
Restaurare-Conservare al Muzeului
Olteniei în rândul elitei centrelor de
restaurare ce funcþioneazã în cadrul
unor instituþii muzeale  importante,
care deþin o aparaturã performantã
tip laser, de acest gen: Muzeul Vati-
canului, The British Museum, Yale
University Art Gallery, Birmingham
Museum, National Museum of Li-
verpool, Manchester Museum of
Science, Victoria ºi Albert Museum,
Muzeul Naþional al Irlandei, Art
Gallery of New South Wales (Syd-
ney, Australia) etc.

Trainingul restauratorilor craio-
veni, realizat de cercetãtorul

ºtiinþific Martin Cooper
Punerea în funcþiune a Laseru-

«Sunt onorat  sã mã aflu la Craiova, pentru a pune
în funcþiune aparatul laser pe care Muzeul Olteniei l-a
achiziþionat, acesta reprezentând una dintre cele mai
performante tehnici utilizate, în prezent, în lumea ºtiin-
þificã internaþionalã în complexul proces al restaurãrii
obiectelor de artã aflate în patrimoniul mobil sau imo-
bil mondial.

Deºi am o experienþã de peste 25 de ani în crearea
ºi utilizarea celor mai performante tehnologii în resta-
urare-conservare ºi am cãlãtorit în  întreaga lume, tre-
buie sã recunosc cã la Craiova am avut parte de o
surprizã plãcutã ºi o mare bucurie când am aflat cã
administraþia judeþeanã este interesatã în protejarea ºi
salvarea patrimoniului cultural regional, naþional, ma-
nifestând o preocupare constantã pentru a garanta ge-
neraþiilor viitoare accesul la un patrimoniu autentic.

Prin asigurarea fondurilor necesare achiziþiei unui
astfel de laser, folosit doar de marile muzee din lume,
Consiliul Judeþean Dolj a oferit comunitãþii locale o
oportunitate fantasticã, fiind un beneficiu uriaº sã poþi
salva de la dispariþie obiecte de patrimoniu supuse unui
proces de degradare accentuat, pentru a le reda apoi
circuitului muzeal.

Am fost extrem de impresionat de ceea ce am întâl-
nit în cadrul Laboratorului de Restaurare din Craiova:
o echipã excelentã de restauratori, toþi membri ICOM
(International Council of Museums) – ceea ce spune
totul despre expertiza lor profesionalã, o infrastructu-

PhD. MARTIN COOPER – expert în tehnologia curãþã-
rii cu laser în domeniul restaurãrii, ºef al Centrului Teh-
nologiilor în Conservare din cadrul Muzeului Naþional din
Liverpool (2009-2014), cercetãtor ºtiinþific ºi membru fon-
dator al Comitetului ªtiinþific Permanent al celui mai mare
congres internaþional al aplicaþiilor fotonicii în restaurare-
conservare – Lasere în Conservarea Operelor de ARTÃ –
„LACONA”, ce reuneºte specialiºti din cele mai prestigioa-
se muzee din lume ºi instituþii de renume: U.N.S.C.O., The
Getty Conservation Institute, I.C.O.M.O.S.- International
Council on Monuments and Sites:

rã modernã, o camerã laser special amenajatã prevã-
zutã cu arie securizatã, dotãri la cele mai înalte stan-
darde, sistem de lumini ce permite folosirea aparatului
laser în condiþii de maximã securitate. Toate aceste
lucruri creeazã la Craiova premisele dezvoltãrii unei
activitãþii performante  în restaurare.

Laboratorul de Restaurare va putea realiza cu acest
aparat laser o muncã de restaurare fantasticã pentru
Muzeul Olteniei, pentru întreaga zonã ºi – aº putea
aprecia – pentru întreaga þarã, în condiþiile în care este
singurul aparat laser de acest tip din România. La Cra-
iova puteþi restaura, astfel, cele mai importante obiec-
te din patrimoniul naþional mobil, aºa cum marile mu-
zee din strãinãtate lucreazã pentru partenerii UNESCO.

Aveþi create condiþii excelente sã funcþionaþi ca un
centru de restaurare european recunoscut la nivel in-
ternaþional, pentru cã puteþi  asigura un proces de re-
staurare complex conform normelor UNESCO.

Voi urmãri cu foarte mare atenþie realizãrile specia-
liºtilor în restaurare  de la Craiova ºi artefactele resta-
urate, pentru cã, începând din acest moment, vã în-
scrieþi în elita muzeelor ce pot asigura o restaurare
modernã.

Îmi doresc enorm de mult sã revin la Craiova pen-
tru a colabora în viitor cu restauratorii Laboratorului
din Craiova, pe care îi consider colegii mei de azi îna-
inte, în complexul proces al restaurãrii  ºi conservãrii
patrimoniului cultural mondial».

Laboratorul de Restaurare-ConservareLaboratorul de Restaurare-ConservareLaboratorul de Restaurare-ConservareLaboratorul de Restaurare-ConservareLaboratorul de Restaurare-Conservare
al Muzeului Olteniei, dotat cu un laser performantal Muzeului Olteniei, dotat cu un laser performantal Muzeului Olteniei, dotat cu un laser performantal Muzeului Olteniei, dotat cu un laser performantal Muzeului Olteniei, dotat cu un laser performant

Investiþiile permanente realizate de Consiliul
Judeþean Dolj la Muzeul Olteniei din Craiova în
dezvoltarea unei infrastructuri optime ºi dotarea
cu aparaturã performantã a Laboratorului de
Restaurare-Conservare au fãcut ca acesta sã fie
cel mai modern din þarã. Laboratorul este singu-
rul din România care deþine Laserul Compact
PHOENIX, creat ºi utilizat de lumea ºtiinþificã
internaþionalã în procesul restaurãrii artefacte-
lor, pe diverse suporturi: oase, bronz, piatrã, mar-

lui ºi trainingul restauratorilor
din Craiova au constituit acþi-
uni importante, realizate de
Martin Cooper ,  cercetãtor
ºtiinþific, membru al Comitetu-
lui ªtiinþific Permanent al celui
mai mare congres internaþional
al aplicaþiilor fotonicii în resta-
urare-conservare – Lasere în
Conservarea Operelor de ARTÃ
– „LACONA”.

Aflatã, în aceastã perioadã,
într-o vizitã de lucru la Labora-
torul de Restaurare-Conservare
din Craiova, pentru realizarea
unor investigaþii fizico-chimice
asupra unor piese de patrimoniu,
dr. Marta Guttman, ºeful La-
boratorului Zonal de Restaurare
din cadrul Muzeului Naþional de

Istorie Cluj, a fost impresionatã
de performanþele aparatului la-
ser ºi i-a felicitat pe restaurato-
rii craioveni pentru realizarea
acestei investiþii.

Prezenþa acestora la Craiova
confirmã  ºi onoreazã  efortul in-
vestiþional realizat de Consiliul Ju-
deþean Dolj în infrastructura ºi do-
tãrile Muzeului Olteniei ºi repre-
zintã, totodatã, recunoaºterea ex-
pertizei specialiºtilor Laboratoru-
lui craiovean în restaurarea ºi sal-
varea obiectelor aparþinând patri-
moniului cultural naþional.

Curãþarea cu laser a obiectelor
de patrimoniu – o metodã
neinvazivã ºi de maximã

precizie
Pe plan internaþional, curãþa-

rea cu laser a obiectelor de pa-
trimoniu reprezintã una dintre
cele mai performante tehnici uti-
lizate, în ultimii ani, în restau-
rare ºi conservare, fiind o me-

todã neinvazivã (absenþa con-
tactului fizic dintre instrument
ºi suprafaþa piesei de patrimo-
niu). Totodatã, aceasta prezin-
tã o maximã precizie, vizând
doar aria deterioratã, fãrã alte
efecte mecanice negative asu-
pra altor arii ale piesei supuse
restaurãrii.

De asemenea, posibilitatea
operãrii cu laserul asupra unor
zone extrem de fragile sau de-
teriorate, fãrã consolidarea pre-
liminarã a piesei – ceea ce ar
presupune utilizarea unor mate-
riale abrazive sau a unor sub-
stanþe chimice asupra pieselor
ºi aºa expertizate ca fiind ex-
trem de fragile –, anuleazã ast-

fel o serie de intervenþii agresi-
ve ºi este de naturã a salva pie-
sa în forma ei naturalã.

***
Publicul doljean ºi nu numai

devine, în acest fel, beneficiarul
direct  al utilizãrii aparatului laser
în conservare, în condiþiile în
care restauratorii ºi muzeografii
Muzeului Olteniei vor avea posi-
bilitatea realã de a reda circuitu-
lui expoziþional piese extrem de
valoroase din bogatul tezaur de-
þinut, dar nevalorificat pânã în
prezent, din cauza stãrii de de-
gradare în care diferite artefacte
se aflã, urmare a stãrii precare
de conservare în care au fost des-
coperite sau a vechimii lor.

murã, alabastru, sticlã, ceramicã, hârtie, textile
etc. Achiziþia laserului performant finalizeazã,
astfel, un amplu proces investiþional, care s-a în-
tins pe o perioadã de peste zece ani ºi a fãcut ca
Laboratorul de Restaurare-Conservare din Cra-
iova sã devinã centrul de referinþã al restaurãrii,
fiind cooptat, la nivel naþional, în restaurarea ce-
lor mai importante piese de patrimoniu naþional
mobil (Muzeul Cotroceni, Muzeele de Istorie din
Braºov, Ploieºti etc.).
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GEORGE POPESCU Eugenio Montale despre „morala”Eugenio Montale despre „morala”Eugenio Montale despre „morala”Eugenio Montale despre „morala”Eugenio Montale despre „morala”

victoriei celui mai slab pregãtitvictoriei celui mai slab pregãtitvictoriei celui mai slab pregãtitvictoriei celui mai slab pregãtitvictoriei celui mai slab pregãtit
Am mai scris despre cariera jurnalisticã, puþin ori deloc cunoscutã la

noi, a marelui poet italian Eugenio Montale (distins cu Nobelul în 1975),
oferind cititorului român câteva mostre, printre care ºi un articol despre
o vizitã a sa în atelierul parizian al lui Brâncuºi. Din voluminoasa serie de
Opere Complete ale poetului, apãrute în mai multe ediþii la editura Mon-
dadori, din cel de-al doilea volum, conþinând ceea ce curatorii au intitulat
„Prose”, m-a fascinat cel mai mult secþiunea conþinând cele „Treizeci ºi
douã de Variaþiuni” (o culegere publicatã de autorul însuºi prin anii 70),
din care, de asemenea, am mai oferit câteva chiar în aceastã rubricã.

Am ales de data asta „variaþiunea” cu nr. 26, fãrã titlu, ca toate celelal-
te, în care Montale, pornind mai curând de la o întâmplare hazlie, reuºeº-
te sã sugereze o moralã, cu subtext de fabulã, în care cititorul poate iden-
tifica o micã lecþie de eticã existenþialã nu fãrã conotaþii de actualitate în
spaþiul politic din zilele noastre, de la noi ºi de pretutindeni.

TTTTTreizeci ºi douã de variaþiunireizeci ºi douã de variaþiunireizeci ºi douã de variaþiunireizeci ºi douã de variaþiunireizeci ºi douã de variaþiuni
26
Trec peste masacrele rugby-lui (prea puþin prac-

ticat în Italia) ºi dedic douã rânduri nobilei artei a
scrimei. E un sport despre care nu ºtiu nimic, dar
fac o excepþie pentru spadã. Interesul meu s-a ivit
când cineva mi-a zis cã într-o astfel de specialitate
învinge cel mai nepregãtit. Dar cine ºtie dacã era
adevãrat. Într-o zi am fost prezentat unui amabil
om mare, cândva spadasin ºi învingãtor al unui
turneu internaþional. Îmi fãcui curaj ºi la prima
ocazie riscai indiscreta întrebare: „Scuzaþi, e oare
adevãrat cã în ziua triumfului, Dumneavoastrã aþi

fost cel mai nepregãtit?. Omul tresãri ºi mã între-
bã: „Cum de v-aþi dat seama? Credeam cã a fost
doar secretul meu. Ei bine, eu eram cel mai slab
pregãtit. Mai mult, trebuie sã mãrturisesc cã mereu
m-am considerat un ageamiu”. Dupã care a fãcut
o plecãciune ºi s-a dus.

Din acea zi am admirat mereu simbolica artã a
spadei. Sã ne gândim puþin.  Învinge cel mai slab
pregãtit: nu poate fi ãsta drapelul aproape heral-
dic al unei game foarte vaste de acþiuni, de ambiþii
ºi de cariere? Nu degeaba am vorbit de simbol. E o
întreagã lume ce se întinde dinaintea noastrã.

Potrivit reprezentanþilor Casei de Culturã
„Traian Demetrescu”, noul proiect, „Covo-
rul oltenesc”, constã „într-o serie de întâl-
niri cu invitaþi din structurile unor instituþii
reprezentative pentru viaþa socialã localã, care
apãrã ºi perpetueazã valori, credinþe, prac-
tici, în funcþie de specificul activitãþii, dar
care lasã ºi urme ce þin de spiritualitate”.

«Iar cultura nu este doar „înaltã” ºi nu e
realizatã numai de elite pentru alte elite, nu
constituie privilegiul creatorilor sau al orga-
nizaþiilor specializate. Culturã înseamnã ºi sã
cunoºti activitatea unor instituþii care se ocu-
pã de bunãstarea ºi siguranþa comunitãþii,
care îi oferã diverse servicii, de la educaþie
ºi sãnãtate la transport public, salubritate, apli-
carea legii, asigurarea ordinii etc. A ºti istori-
cul ºi momentele importante din viaþa acestor
instituþii, ce activitãþi desfãºoarã, în ce fel sunt
în slujba oamenilor, cum contribuie la creºte-
rea gradului de civilizaþie în oraºul nostru con-
tribuie la dezvoltarea personalã, dar ºi la cea a
comunitãþii», se menþioneazã într-un comu-

Casa de Culturã „TCasa de Culturã „TCasa de Culturã „TCasa de Culturã „TCasa de Culturã „Traian Demetrescu” întinderaian Demetrescu” întinderaian Demetrescu” întinderaian Demetrescu” întinderaian Demetrescu” întinde
„Covorul oltenesc”„Covorul oltenesc”„Covorul oltenesc”„Covorul oltenesc”„Covorul oltenesc”, de , de , de , de , de Ziua Protecþiei CivileZiua Protecþiei CivileZiua Protecþiei CivileZiua Protecþiei CivileZiua Protecþiei Civile
Casa de Culturã „Traian

Demetrescu” vã invitã
astãzi, ora 18.00, în Salonul
Medieval, la o primã
întâlnire în cadrul unui
nou proiect, intitulat
„Covorul oltenesc”. Invitat
este plutonier adjutant ºef
Ilie Þenea, subofiþer opera-
tiv principal la Serviciul
pentru Intervenþie ºi
Rezilienþa Comunitãþilor
din cadrul Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã
„Oltenia” al judeþului Dolj.
Întâlnirea este prilejuitã de
Ziua Protecþiei Civile,
sãrbãtoritã pe data de 28
februarie.

nicat de presã al instituþiei.
Prima întâlnire din cadrul proiectului, cea

de astãzi, ocazionatã de faptul cã pe 28 fe-
bruarie este Ziua Protecþiei Civile, va con-
stitui un prilej de cunoaºtere a Protecþiei Ci-
vile în þara noastrã, de la momentul 28 fe-
bruarie 1933, când Regele Carol al II-lea a
aprobat, prin Înalt Decret Regal, Regulamen-
tul Apãrãrii Contra Atacurilor Aeriene, ºi pânã
în zilele noastre, când România este mem-
brã a Uniunii Europene ºi a NATO. Cum au
luat naºtere ºi cum au evoluat structurile pe
care astãzi le numim de Protecþie Civilã – ºi
care, de-a lungul vremii s-au numit Apãra-
rea pasivã, Apãrarea Localã Antiaerianã, Apã-
rarea civilã –, ce rol au acestea în timp de
pace ºi în timp de rãzboi ºi ce activitãþi des-
fãºoarã astãzi constituie doar o parte din te-
mele ce vor fi abordate în cadrul întâlnirii, la
finalul cãreia invitatul va rãspunde întrebãri-
lor celor interesaþi.

Moderator este Cornel Mihai Ungureanu,
iar accesul publicului este liber.

MAGDA BRATU

Prima sãptãmânã din Postul
Sfintelor Paºti, „Sãptãmâna duhov-
niceascã”, a debutat ieri, dupã sluj-
bele speciale sãvârºite în aceastã
perioadã în sfintele lãcaºuri de ru-
gãciune.

Pãrintele protosinghel Vladimir
Dãrângã, Eclesiarhul Catedralei
mitropolitane din Craiova, a preci-
zat cã la Catedrala „Sfântul Mare
Mucenic Dimitrie”, precum ºi la
paraclisele mitropolitane din muni-
cipiul Craiova,  slujbele religioase
din prima sãptãmânã a Postului
Mare au avut loc ieri ºi continuã
astãzi (zile aliturgice) cu slujba
Utreniei, urmatã de Ceasurile 1, 3,
6, 9 ºi Obedniþa. De luni pânã joi,
inclusiv, începând cu ora 17.00, se
sãvârºeºte în cadrul Pavecerniþei
Mari, Canonul cel Mare al Sfântu-
lui Andrei Criteanul. De asemenea,
miercuri ºi vineri, dupã slujbele
religioase de dimineaþã, se sãvâr-
ºeºte Liturghia Darurilor mai îna-
inte sfinþite. Sâmbãtã dimineaþã va
fi sãvârºitã Liturghia Sfântului
Ioan Gurã de Aur ºi slujba de po-
menire pentru cei adormiþi, iar în

A început
„Sãptãmâna duhovniceascã”

prima duminicã a Sfântului ºi Ma-
relui Post va fi oficiatã Liturghia
Sfântului Vasile cel Mare, care se
sãvârºeºte de zece ori în cursul
anului bisericesc.

Programul liturgic special este
sãvârºit în aceastã sãptãmânã ºi la
Paraclisul Seminarului Teologic
„Sfântul Grigorie Teologul” din

Craiova, unde slujbele religioase
specifice vor fi completate cu o
serie de conferinþe duhovniceºti
susþinute de profesori de la Facul-
tatea de Teologie din Craiova. Ca
în fiecare an la începutul perioadei
Postului Mare, elevii seminariºti vor
primi Taina Sfintei Împãrtãºanii în
cadrul Sfintei Liturghii.

Eveniment caritabil la TNC:
„Primãvara începe cu un zâmbet

Teatrul Naþional „Marin
Sorescu” gãzduieºte astãzi,
începând cu ora 19.00, eve-
nimentul caritabil „Primã-
vara începe cu un zâm-
bet”, organizat în scopul
ajutorãrii unei fetiþe  dia-
gnosticate cu encefalopatie
severã cu regres neuro-psi-
ho-motor restant. Progra-
mul este susþinut de inter-
preþii Oana Radu ºi Adi Cris-
tescu, cãrora li se alãturã
Luca Valentin, Radu Bucã-
lae & Cristi Popescu, Ele-
na Hasna, Ciprian Ogarcã,
Cãtãlin Miculeasa ºi Car-
men Vasilescu. De aseme-
nea, prin grija Fotoclubului
„Mihai Dan Cãlinescu”, în
foaierul teatrului sunt expu-
se 30 de lucrãri de artã fo-
tograficã, înrãmate, în for-
mat 30x40 cm. „Lucrãrile
aparþin membrilor fotoclu-
bului nostru ºi vor fi dãrui-
te cu drag oricãrei persoane care va dori sã doneze pentru acest scop
caritabil”, a precizat preºedintele fotoclubului, col. (r.) Mircea Anghel.
Evenimentul îi are ca prezentatori pe Laurenþiu Tudor ºi Oana Cãtãnoiu.

MAGDA BRATU
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Într-un ultim comunicat emis
de ANSVSA se precizeazã cã
aceastã instituþie acþioneazã în
contextul mãsurilor dispuse de
autoritãþile competente din Unga-
ria, Cehia ºi Slovacia, de verifi-
care a unei posibile diferenþe de
calitate a produselor comerciali-
zate pe piaþa est-europeanã ºi cea
vesticã (produse alimentare, pro-
duse de curãþenie etc.). Preºedin-
tele instituþiei, Geronimo Brãnes-
cu, a purtat discuþii cu ministrul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rura-
le, Petre Daea, ºi cu preºedintele
Autoritãþii Naþionale pentru Pro-
tecþia Consumatorilor, Bogdan
Pandelicã, în urma cãrora s-a
constituit un grup de lucru, în ve-
derea stabilirii unui plan de mã-
suri comun.

Culmea falsitãþii!
Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Primul demers, vor
date suplimentare...

În cadrul acestui plan de mã-
suri s-a decis ca fiecare entitate
menþionatã sã ia mãsuri, în do-
meniul sãu de activitate, conform
atribuþiilor specifice. Prima mã-
surã decisã este cea de solicitare
a unor date suplimentare privind
posibila practicã a dublului stan-
dard, atât de la Comisia Europea-
nã, cât ºi de la marile reþele co-
merciale. Urmeazã ca, dupã ana-
lizarea acestor informaþii în ca-
drul grupului de lucru, ANSVSA
sã se implice în activitãþile de
protejare a intereselor ºi sãnãtã-
þii consumatorilor, prin acþiuni
care vizeazã produsele alimenta-

re, sub aspectul siguranþei ali-
mentelor.

„În primul rând sunt niºte ne-
înþelegeri flagrante, pentru cã de
calitatea produselor se ocupã AN-
SVSA ºi nu ANPC. ªi nu existã
nicio încãlcare a legislaþiei. Existã
doar afirmaþia cã în þãrile din es-
tul Europei produsele sunt mai
slabe calitativ decât cele din vest.
Dacã ar exista afirmaþia cã pe
aceleaºi tipuri de produse ºi cu
aceleaºi ingrediente, în þãrile din
est se înlocuiesc ingredientele ºi
nu sunt trecute pe etichetã, într-
adevãr ar fi vorba de fraudã. Dar,
dacã eu fac produsul ºuncã de
Praga pentru România cu 3 lei ºi
fac ºuncã de Praga pentru Ger-
mania cu 30 de lei, dar scriu pe
eticheta din România cã este cu

injectare cu glutamat ºi pe cea
din Germania cã nu e, nu am fã-
cut nicio inegalitate. Dacã piaþa

româneascã se complace în a
cumpãra cele mai ieftine produ-
se, calitatea va fi cea mai de jos.
Piaþa este cea care cere astfel de
produse. Eu dacã aº vinde caviar
ºi nimeni nu ar cumpãra, aº da
faliment. Restul este subiectiv, cã
este mai dulce într-o þarã ºi mai
acrã în alta...”, a declarat Sorin
Minea, preºedintele Federaþiei
Romalimenta.

Eticheta spune
adevãrul

Pot fi responsabili de orice pro-
ducãtorii, dar cã nu trec ingre-

dientele pe eticheta produselor,
mai puþin. Cumpãrãtorul vede cã
un pate de ficat numai ficat nu
are în compoziþie, cã un parizer
are doar 20% carne ºi, de fapt,
este carne separatã mecanic, un
procedeu industrial care înseam-
nã materie recuperatã/regenera-
tã/dezosatã prin mijloace meca-
nice a resturilor rãmase dupã în-
depãrtarea manualã a cãrnii de pe
oase ºi trecutã prin presiune înal-
tã prin site care separã osul ma-
siv de þesuturi comestibile. În jar-
gonul specialiºtilor are chiar de-
numirea de „mâzgã” sau „noroi”:
„noroi alb – white slim. engl.”,
când e vorba de carne de pasãre
ori „noroi roz – pink slim, engl.”,
când e vorba de carne roºie, de
la specii patrupede. Procesul pre-
supune mãcinarea carcasei ºi
pasarea pastei – care cuprinde
mãcinãtura de os, mãduva osoa-
sã ºi celelalte þesuturi comestibi-
le – sub presiune.

Cum sã nu fie tentante pentru

buzunarele românilor, din ce în
ce mai sãraci, produse fierte pre-
cum: cârnaþi, crenvurºti, meze-
luri; produse tratate termic us-
cat ori în grãsime: cotlet pane,
cordon bleu, crochete, fripturã,
laminate; toate acestea bazându-
se pe carnea separatã mecanic?
Când 1 kg de carne costã circa
12 lei, nu poþi sã cumperi 1 kg
de parizer cu 6 lei din hipermar-
ket ºi sã ai pretenþia cã este vreo
urmã de carne prin el!

Prea sãraci cã sã
avem alternative

Nu doar compoziþia alimente-
lor pe care le cumpãrãm poate
fi îndoielnicã, dar nici modul de
prezentare ºi desfacere nu ne
mulþumeºte. Dacã s-ar efectua,
ca la carte, controalele ANSVSA
sau ale ANPC ºi nu s-ar pune în
practicã firul scurt al avertizãrii
între proprietarii de magazine am
constata cã activitatea majoritã-
þii spaþiilor comerciale ar trebui
suspendatã. Tinerii sunt prea
puþin informaþi asupra pericolu-
lui mâncãrii de tip fast-food, iar
pensionarii, prea sãrãci ca sã nu
cumpere „delicioasele oferte”,
cu care mass-media ne bombar-
deazã zilnic. Aºa cã, ce rost mai
are toatã argumentaþia unora cã
noi, consumatorii, trebuie sã ri-
dicãm nivelul de calitate a ali-
mentelor?

Prin OUG nr. 217/2000 pri-
vind aprobarea coºului minim de
consum lunar s-au stabilit com-
ponentele acestuia. La acea datã,
cea mai mare cantitate era datã
de consumul a 31,966 kg pâine
lunar/gospodãrie. Urma laptele
proaspãt – 14,861 l ºi cartofii –
13, 179 kg. Pãi, la preþurile ac-
tuale, numai la aceste trei cate-
gorii ajungem la o valoare de 135
lei. Sã mai precizãm cã în coºul
minim de consum lunar erau in-
cluse, în 2000, nu mai puþin de
49 de repere de referinþã, inclu-
siv cheltuielile cu serviciile pu-
blice ºi produsele nealimentare!
Cum toate tarifele au luat-o raz-
na, la fel ºi impozitele ºi taxele,
sã mai ai pretenþii la consuma-
tori sã refuze alimentele ieftine,
pe motiv cã sunt de proastã ca-
litate este sfidãtor la adresa bu-
nului simþ.

Recentul scandal referitor la posibi-
le diferenþe de calitate pe piaþa ali-
mentelor din mai multe state centrale
ºi est-europene, inclusiv România, are
în centru proasta calitate a produse-
lor oferite la vânzare. Producãtorii ro-
mâni afirmã cã doar consumatorii pot
fi cei care au puterea de a refuza sã
cumpere alimente îndoielnice, orien-

tându-se spre produse mai scumpe, dar
mai sãnãtoase. Un raþionament ce nu
poate prinde contur, pentru cã nivelul
cel mai scãzut de salarizare, cum e ca-
zul României, nu lasã nicio marjã de
decizie consumatorului. Astfel cã pre-
þul cel mai mic este preferat, accep-
tând implicit ºi riscurile grave asupra
sãnãtãþii consumatorilor.
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Cea de-a 89-a ediþie a galei Pre-
miilor Oscar a avut loc duminicã
noapte la Dolby Theatre din Los An-
geles, marcând o serie de premiere,
fiind primul an în care actorii de cu-
loare au fost nominalizaþi la toate ca-
tegoriile de premii acordate pentru
actorie. Premiul Oscar pentru cel mai
bun film a fost obþinut de “Moon-
light”, regizat de Barry Jenkins. Fil-
mul „La La Land”, nominalizat la 14
categorii, a primit Oscarul pentru
regie, dar ºi alte cinci premii. War-
ren Beatty a anunþat greºit iniþial cã
„La La Land” este cel mai bun film,
corectându-se ulterior cu anunþul cã
pelicula care a obþinut titlul de cel
mai bun film este „Moonlight”. La aceastã
categorie au mai fost nominalizate filmele „Ar-
rival”, „Fences”, „Hacksaw Ridge”, „Hell or
High Water”, „Hidden Figures”, „Lion”, „Man-
chester by the Sea” ºi „La La Land”. „E un
privilegiu pentru noi sã prezentãm ultimul pre-
miu al serii. Filmele pe care le onoram ne-au
inspirat, ne-au adus bucurie, tristeþe sau poa-
te chiar ne-au schimbat mentalitatea”, a spus
Faye Dunaway. Ea a fost completatã deWar-
ren Beatty care a transmis un subtil mesaj po-
litic: „Idealul nostru din politicã e acelaºi cu
cel din artã, sã ajungem la miezul adevãrului”.
Premiul Oscar pentru cea mai bunã actriþã în

Armata Iranului

a efectuat noi

teste cu rachete
Forþele navale iraniene

au testat cu succes rachete
în cursul unor exerciþii de
amploare efectuate luni în
Golful Persic, anunþã
agenþiile de ºtiri Fars ºi
Tasnim. “Cea mai nouã
generaþie a rachetei de
croazierã Nasir a fost
testatã în cursul exerciþii-
lor «Velayat 95», în apele
teritoriale din sudul
Iranului”, a declarat
ministrul iranian al
Apãrãrii, Hossein Deh-
ghan. Un alt tip de rache-
tã, Dehlaviyeh, cu ghidare
prin laser, a fost testatã cu
succes. Nu este clar ce raze
de acþiune au cele douã
tipuri de rachete. Forþele
navale iraniene au lansat
duminicã manevre milita-
re de amploare în Golful
Persic, în Marea Omanu-
lui ºi în nordul Oceanului
Indian.

Talibanii afgani

au confirmat

moartea

mollahului

Abdul Salam

Akhund,

lider militar
Talibanii afgani au

confirmat, ieri, moartea
mollahului Abdul Salam
Akhund, liderul militar al
grupãrii în provincia
Kunduz, eliminat în acest
weekend cu ajutorul unei
drone în nordul Afganista-
nului. “Era în deplasare
de câteva zile ºi a fãcut un
popas la o casã din Dashte
Archi când drona a lansat
rachete”, a declarat pentru
Reuters un membru al
miliþiei islamiste sub
condiþia anonimatului.
Zabihullah Mujahid,
purtãtorul de cuvânt al
talibanilor afgani, a
confirmat informaþia.
Statul Major al forþelor
americane a indicat, la
rândul sãu, cã forþele
aeriene ale Statelor Unite
au efectuat un raid dumi-
nicã în provincia Kunduz,
însã a adãugat cã “nu are
o confirmare a rezultatu-
lui”. Potrivit unui agent
al Poliþiei locale, raidul s-
a soldat cu decesul altor
opt talibani. Moartea lui
Akhund a fost deja anun-
þatã de mai multe ori.

Preºedintele în exerciþiu a refu-
zat sã aprobe cererea procurorilor
de prelungire cu 30 de zile a an-
chetei deschise împotriva preºedin-
telui suspendat din funcþie, Park
Geun-hye, în urma unor grave
acuzaþii de corupþie, a anunþat Bi-
roul ºefului de stat în exerciþiu,
potrivit Reuters. Procurorul care
se ocupã de acest caz urmeazã sã
prezinte concluziile anchetei dupã
finalizarea acesteia, care este pro-
gramatã sã se încheie astãzi, a de-
clarat purtãtorul de cuvânt al Bi-
roului Procurorului special, Lee
Kyu-chul. O decizie a Curþii Con-
situþionale cu privire la destituirea
lui Park Geun-hye ar urma sã fie
anunþã în cursul lunii martie. Pro-

În cursul anului 2016, în Ger-
mania au avut loc peste 3.500 de
atacuri asupra imigranþilor, adicã
aproape zece astfel de acþiuni pe
zi, ºi care s-au soldat cu 560 de
rãniþi, inclusiv 43 de copii, potrivit
datelor Ministerului de Interne de
la Berlin. Anul trecut au fost con-
semnate un total de 2.545 de ata-
curi împotriva unor refugiaþi sau
azilanþi, se aratã într-un rãspuns
scris al Ministerului la o interpela-
re parlamentarã. În plus, au fost
înregistrate 988 de cazuri în care
locuinþe în care erau cazaþi refu-
giaþi sau azilanþi au fost atacate,
inclusiv incendieri intenþionate.
Nivelul înregistrat anul trecut fost
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rol principal i-a revenit lui Emma Stone pentru
rolul din „La La Land” Este vorba de primul
Oscar ºi cea de-a 2-a nominalizare pentru
Emma Stone. La aceastã categorie au mai fost
nominalizate Isabelle Huppert pentru „Elle”,
Ruth Negga pentru„Loving”, Natalie Portman
pentru „Jackie”, Emma Stone pentru „La La
Land”, Meryl Streep pentru „Florence Foster
Jenkins”. Premiul Oscar pentru cel mai bun
actor în rol principal a fost decernat lui Ca-
sey Affleck pentru rolul din „Manchester by
the Sea”. Este primul Oscar pentru Affleck
ºi cea de-a 2-a nominalizare din cariera acto-
rului. Printre actorii nominalizaþi la aceastã

categorie s-au numãrat Andrew
Garfield, „Hacksaw Ridge”, Ryan
Gosling pentru „La La Land”, Vig-
go Mortensen pentru „Captain Fan-
tastic” ºi Denzel Washington pen-
tru rolul din „Fences”. Premiul Os-
car pentru regie: „La La Land”, re-
gizat de Damien Chazelle. Este vor-
ba de cel mai tânãr regizor de la
Hollywood care a primit Oscarul
pentru regie. „Vã mulþumesc foar-
te mult. E o onoare pentru mine.
Mulþumesc colegilor mei nomina-
lizati. Vã mulþumesc pentru sursa
de inspiratie pe care mi-aþi oferit-
o, pentru modelul vostru”, a decla-
rat tânãrul regizor. La aceastã ca-

tegorie au mai fost nominalizaþi Denis Ville-
neuve, „Arrival”, Mel Gibson, Hacksaw Rid-
ge, Kenneth Lonergan, „Manchester by the
Sea”, Barry Jenkins, „Moonlight”.Lungme-
trajul ”Moonlight” a câºtigat premiul Oscar la
categoria ”cel mai bun scenariu adaptat”.
”Manchester by the Sea” a câºtigat premiul
Oscar la categoria ”cel mai bun scenariu ori-
ginal”. Lungmetrajul ”The Salesman” a câºti-
gat premiul Oscar la categoria ”cel mai bun
film strãin”. Viola Davis a câºtigat premiul Os-
car pentru cea mai bunã actriþã în rol secun-
dar. Mahershala Ali a câºtigat premiul Oscar
pentru cel mai bun actor în rol secundar.

În Germania au avut loc peste 3.500 de atacuri
antiimigranþi în anul 2016 - Ministerul de Interne

uºor sub cel din 2015, atunci când
au fost consemnate puþin peste
1.000 de acþiuni infracþionale care
au vizat locuinþe unde erau cazaþi
refugiaþi. În raportul Ministerului
de Interne se mai afirmã cã Gu-
vernul german “condamnã cu tã-
rie” violenþele. “Oamenii care au
fost nevoiþi sã fug din þara lor de
baºtinã ºi cautã protecþie în Ger-
mania au dreptul sã se aºtepte la
un refugiu sigur”, se mai afirmã în
raport. Potrivit Ministerului de In-
terne de la Berlin, în 2016, Ger-
mania a primit aproximativ
280.000 de azilanþi, în timp ce în
anul precedent în þarã au sosit
890.000 de refugiaþi.

Anchetã blocatã de preºedintele Coreei de Sud împotriva fostului ºef de stat
curorii au încercat sã obþinã audi-
erea în persoanã a preºedintelui
Park, însã aceastã cerere s-a lovit
de refuzul Administraþiei preziden-
þiale de a permite înregistrarea au-
dierilor. Geun-hye, prima femeie
preºedinte din istoria Coreei de
Sud, a fost suspendatã din func-
þie de Parlament în urma unui
imens scandal de corupþie, ea fi-
ind acuzatã de complicitate cu o
apropiatã, Choi Soon-Sil, care în
prezent este judecatã pentru abuz
de putere ºi fraudã dupã ce ar fi
extorcat donaþii de la mai multe
companii importante, printre care
ºi gigantul IT Samsung. Park, Choi
ºi Samsung resping categoric aces-
te acuzaþii.
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Anunþul tãu!
1.INFORMAÞII generale privind
concedentul, în special denumi-
rea, codul fiscal, adresa, numãrul
de telefon, telefax ºi/sau adresa
de e-mail ale persoanei de con-
tact: Primãria Comunei Sadova,
str. Craiovei, nr. 165, cu e-mail: sa-
dova@cjdolj.ro, telefon: 0251/3
76.510, fax: 0251/376.622, CUI:
4553437, persoanã de contact:
Enache Nicolae. 2. Informaþii ge-
nerale privind obiectul concesiu-
nii, în special descrierea ºi identi-
ficarea bunului care urmeazã sã
fie concesionat: concesionarea
urmãtoarelor suprafeþe: -T19 P59
-suprafaþã 1.00ha Cariera Raieþi; -
P57 -suprafaþã 8.56ha -Vest Carie-
ra Raieþi; -T50 P264 -suprafaþã
0.71ha -Pãºune Sud Cariera Ra-
ieþi; -P265 -suprafaþã 0.64ha -Sud
Cariera Raieþi; -T82 P632 -supra-
faþã 3.20ha -Sud Balta Lilia; -T180
P1120 -suprafaþã 1.00ha -Castel de
Apã Damian. 3.Informaþii privind
documentaþia de atribuire: Docu-
mentaþia de atribuire se poate pro-
cura de la sediul Primãriei Sado-
va, str.Craiovei, nr.165, judeþul
Dolj. 3.1.Modalitatea sau modali-
tãþile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaþiei de atri-
buire: Documentaþia de atribuire
se poate procura de la sediul Pri-
mãriei Sadova, str. Craiovei, nr.
165, judeþul Dolj. 3.2. Denumirea
ºi adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul concedentu-
lui, de la care se poate obþine un
exemplar din documentaþia de
atribuire: Compartimentul de achi-

Anunþul tãu!
ziþii al Primãriei Sadova, str. Cra-
iovei, nr. 165, jud.Dolj; 3.3. Costul
ºi condiþiile de platã pentru obþi-
nerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor Ordo-
nanþei de Urgenþã a Guvernului
nr. 51/2006; Preþul caietului de sar-
cini este de 400RON. Se achitã la
casieria Primãriei Sadova. 3.4.
Data-limitã pentru solicitarea cla-
rificãrilor: 13.03.2017, ora 16.00,
Primãria Sadova, str. Craiovei, nr.
165, judeþul Dolj. 4. Informaþii pri-
vind ofertele: la sediul Primãriei
Sadova, str. Craiovei, nr. 165, ju-
deþul Dolj. 4.1. Data-limitã de de-
punere a ofertelor: 20.03.2017, ora
12.00, la sediul Primãriei Sadova,
str. Craiovei, nr. 165, judeþul Dolj.
4.2. Adresa la care trebuie depu-
se ofertele: Sediul Primãriei Sa-
dova, str. Craiovei, nr. 165, jude-
þul Dolj. 4.3. Numãrul de exem-
plare în care trebuie depusã fie-
care ofertã: într-un exemplar ori-
ginal ºi un exemplar copie. 5.Data
ºi locul la care se va desfãºura
ºedinþa publicã de deschidere a
ofertelor: 30.03.2017, ora 11.00, la
sediul Primãriei Sadova, str.Cra-
iovei, nr.165, judeþul Dolj; 6.Denu-
mirea, adresa, numãrul de telefon,
telefax ºi/sau adresa de e-mail ale
instanþei competente în soluþio-
narea litigiilor apãrute ºi termene-
le pentru sesizarea instanþei: Sec-
þia de Contencios a Tribunalului
Dolj, sediul Craiova, str. Brestei,
nr. 129, judeþul Dolj. 7. Data trans-
miterii anunþului de negociere di-
rectã cãtre instituþiile abilitate în
vederea publicãrii: 27.02.2017.

Anunþul tãu!
LIDL ROMANIA SCS  cu do-

miciliul în Comuna Chiajna, sat.
Chiajna, str. Industriilor, nr.19,
camere E 05, etaj 1, jud. Ilfov,
anunþã publicul interesat asu-
pra deciziei etapei de încadrare
emisã de APM Dolj ELABORA-
RE  PUZ ªI OBÞINERE AVIZE
PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL
PARTER +1 ETAJ PARÞIAL,
FUNCÞIUNE DE MAGAZIN RE-
TAIL, REALIZARE PARCAJE LA
SOL, AMENAJARE INCINTA CU
SPAÞII VERZI  PLANTATE,  ALEI
CAROSABILE ªI PIETONALE,
IMPREJMUIRE TEREN, AMPLA-
SARE SEMNALE PUBLICITA-
RE, AMPLASARE POST TRA-
FO, ORGANIZARE  DE ªANTI-
ER  ªI AMENAJARE ACCESE“
în Mun. Craiova, str. Brestei. Nr.
185, jud. Dolj-  planul nu  nece-
sitã evaluare de mediu ºi nu se
supune  procedurii de evaluare
adecvate, urmând a fi supus
procedurii de adoptare fãrã aviz
de mediu. Documentaþia care a
stat la baza luãrii deciziei etapei
de încadrare poate fi consultatã
în zilele de luni-joi între orele 800

-1630 ºi vineri între orele 800 -1400

la sediul Agenþiei pentru Protec-
þia Mediului Dolj, str. Petru
Rareº nr. 1, Craiova sau pe site-
ul APM Dolj http://apmdj.an-
pm.ro. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj
(Fax: 0251419035,e-mail office-
@apmdj.anpm.ro, în termen de
10 zile calendaristice de la data
publicãrii în mass-media.



cuvântul libertãþii / 13marþi, 28 februarie 2017 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate
OFERTE DE SERVICIU

Caut menajerã din
Craiova pentru curãþe-
nie apartament de
douã ori pe lunã. Tele-
fon: 0727/226.367.

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 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 Calopãr,
sat Dîlga din cãrãmidã,
anexe gospodãreºti ºi
beci, grãdinã, vie. Te-
lefon: 0735/923.982;
0351/410.383.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzi-
re centralã, reabilitatã
termic sau schimb cu
apartament 3 camere.
Telefon: 0746/ 498.818.

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
Albeni - Gorj, 7000
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimni-
cu de Jos, utilitãþi- la
DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.

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

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 (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,
intravilan Craiova,
str. Nicolae Roma-
nescu.  Telefon:
0722/943.220.
Proprietar, vând tere-
nuri la 1000m Cârcea
ºi la Gara Pieleºti, lân-
gã Fabrica Q FORT.
Telefon: 0752/ 641.487.

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

Craiova, strada Unirii, nr. 50 în-
chiriazã spaþii pretabile pentru
cabinet stomatologic, medic de
familie, sediu firmã, salã fitness
etc. Relaþii la telefon: 0251/
533.830, între orele 8- 16, sau la
telefon: 0769/016.925.

SCC FEDERALCOOP DOLJ
vinde camerã de cãmin în Cã-
min IUG cartier Lãpuº, preþ
100.000 lei. Telefon: 0746/
951.855; 0787/ 737.380.

S.C. MECSOL CÂRCEA SRL
convoacã Adunarea Generalã Or-
dinarã a asociaþilor în data de
14.03.2017 având la ordinea de
zi: aprobarea bilanþului contabil
pe anul 2016, aprobarea rapor-
tului administratorilor, aprobarea
raportului cenzorilor, diverse. Te-
lefon: 0727/ 504.102.

Primãria Comunei Vîrtop, ju-
deþul Dolj, scoate la licitaþie pu-
blicã în data de 06.03.2017, ora
11.00, la sediul sãu urmãtoare-
le: Autoturism marca TOYOTA
COROLA –an fabricaþie 1993,
LADA an fabricaþie 1985, preþ
pornire 1000 lei/ bucatã.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

marþi, 28 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:

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 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 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
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 þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
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 VINTA-
GE, 1 bibliotecã, 1 vi-
trinã micã unde poþi
pune un aparat de ra-
dio cu picup ºi o nop-
tierã pentru telefon.
Preþuri mici. Telefon:
0729/684.222.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã te-
racotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metai-
cã. 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
spãlat 50 lei. Negocia-
bil. 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 bocanci din pie-
le, cu carâmb înalt,
mãrimea 43, canistre
aluminiu 20 litri noi,-
cârlige pentru jghea-
buri acoperiº,  loc de
veci Sineasca, douã
gropi suprapuse. Te-
lefon: 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.

Vând cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619;
0351/410.383.
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.
MATRIMONIALE
Domn vãduv fãrã obli-
gaþii caut doamnã se-
rioasã vârsta 60 ani.Te-
lefon: 0765/ 435.444.

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

PIERDERI
Pierdut anexele sau
certificatele consta-
tatoare ataºate la
CUI emise pentru
autorizarea activitã-
þii desfãºurate de
societate pentru
S.C. G. TOMEX
COM SRL Craiova.
Se declarã nule.
CONDOLEANÞE
Filiala Craiova a
Academiei de
ªtinþe Medicale
(Preºedinte prof.
dr. Tudorel Ciu-
rea), transmite
sincere condo-
leanþe ºi regrete
pentru pierderea
minunatei mame
“ELENA” – mama
prof. dr. Irinel Po-
pescu. Dumnezeu
sã o odihneascã
în pace! În nume-
le tuturor colegi-
lor din Filialã.
Prof. dr. Corneliu
Sabetay.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Echipierele lui SCM Craiova, goalkeeperul
Yulia Dumanska ºi interul stânga Cristina
Zamfir, au fost convocate de selecþionerul
Martin Ambros, într-un lot de 22 de jucãtoa-
re, pentru “dubla” de verificare pe care
naþionala României o va susþine în compania
Spaniei, în 17 ºi 19 martie, la Bucureºti.
Pânã atunci însã, “tricolorele” se vor reuni,
în 13 martie, la Izvorani, unde vor efectua
un stagiu de pregãtire centralizat.

Proxima acþiune oficialã a primei
reprezentaive va fi în iunie (9-11 turul, 13-
15 returul), contra Austriei, în play-off-ul
de calificare la CM 2017, competiþie care
se va þine în Germania, între 1 ºi 17
decebrie.

Amintim, România este medaliata cu
bronz a precedentei ediþii, gãzduite în 2015
de cãtre Danemarca, iar în 2016 s-a clasat
a cincea la CE din Suedia.

Lotul României pentru meciurile cu
selecþionata ibericã

Portari: Denisa Dedu (Corona Braºov),
Yulia Dumanska (SCM Craiova), Elena
Voicu (Dunãrea Brãila);

Extreme stânga: Ana Maria Iuganu
(CSM Roman), Andreea Chiricuþã (Danu-

HANDBAL (F)

YYYYYulia Dumanska ºi Cristina Zamfirulia Dumanska ºi Cristina Zamfirulia Dumanska ºi Cristina Zamfirulia Dumanska ºi Cristina Zamfirulia Dumanska ºi Cristina Zamfir, convocate, convocate, convocate, convocate, convocate
pentru “dubla” amicalã contra Spanieipentru “dubla” amicalã contra Spanieipentru “dubla” amicalã contra Spanieipentru “dubla” amicalã contra Spanieipentru “dubla” amicalã contra Spaniei

bius Galaþi), Nicoleta Dincã (Corona
Braºov);

Extreme dreapta: Aneta Udriºtoiu
(Dunãrea Brãila), Laura Chiper, Marinela
Neagu (ambele Corona Braºov);

Centri: Cristina Laslo (“U” Cluj),
Mãdãlina Zamfirescu (Dunãrea Brãila),
Andreea Pricopi (Corona Braºov);

Pivoþi: Cynthia Tomescu (CSM Ro-
man), Crina Pintea (Thuringer HC /
Germania), Florentina Craiu (HCM Rm.
Vâlcea);

Interi stânga: Cristina Zamfir (SCM
Craiova), Bianca Bazaliu (CSM Bucureºti),
Gabi Perianu, Bianca Tiron (ambele
Dunãrea Brãila).

Interi dreapta: Laura Popa (U Cluj),
Alina Ilia (Unirea Slobozia), Ana Maria
Drãguþ (HC Zalãu).

Nu s-a apelat la câteva jucãtoare de
bazã, care au evoluat constant în ultimul
timp în echipa naþionalã, cum ar fi Cristina
Neagu, Eliza Buceschi, Gabriella Szucs,
Florina Chintoan sau Melinda Geiger, dar
nici la Oana Manea sau Paula Ungureanu,
ultimelor douã fiindu-le respectatã decizia
de a se retrage din prima reprezentativã.

Preºedintele Federaþiei Române de Fotbal, Rãzvan
Burleanu, a declarat, ieri, într-o conferinþã de presã,
cã îl susþine în funcþia de selecþioner pe germanul
Christoph Daum, indiferent de rezultatul partidei cu
Danemarca, din 26 martie, de la Cluj, una decisivã în
ceea ce priveºte ºansele de calificare ale echipei naþi-
onale a României la Cupa Mondialã din 2018.

“Domnul Daum se va bucura de toatã susþinerea
mea, indiferent de rezultatul meciului naþionalei cu Da-
nemarca. Îmi doresc sã avem posibilitatea sã colabo-
rãm cu domnul Daum ºi dupã aceastã campanie de
calificare. Pentru cã s-au pus baze extrem de impor-
tante pânã acum, iar domnul Daum a contribuit la
aceste lucruri. Fãrã dumnealui nu am fi putut face
aceste lucruri. ºi nu vorbim doar despre un transfer
de mentalitate, ci de întreaga zonã de suport. Vorbim
despre un tot unitar pe care am reuºit sã-l creãm între
prima reprezentativã ºi selecþionata de tineret. În mo-
mentul de faþã creãm niºte etape care sã creascã pre-
dictibilitatea obþinerii unor rezultate de care sã fim
mândri. Jucãtori mai buni sau mai tineri nu picã din
cer de pe o zi pe alta”, a spus Burleanu.

România ocupã locul 4 în Grupa E a preliminariilor
CM 2018, cu 5 puncte strânse în 4 meciuri. Lider e

Marius Copil (124 ATP) ºi-a tre-
cut în cont o performanþã excelen-
tã ieri dimineaþã, învingându-l pe ita-
lianul Andreas Seppi (73 WTA) în
ultimul tur al calificãrilor de la Du-
bai (Emiratele Arabe Unite), scor 7-
5, 7-6 (2), dupã o orã ºi 36 de mi-
nute de joc.

Seppi a ajuns în acest an pânã în
optimile de la Australian Open, prin-
tre victimile sale numãrându-se unul
dintre reprezentanþii gazdelor, Nick
Kyrgios, ºi belgianul Steve Darcis.
Copil intrã pentru a doua oarã în
douã sãptãmâni pe tabloul principal
al unui turneu ATP 500, dupã ce a
mai trecut de calificãri ºi la Rotter-
dam (Olanda), unde s-a înclinat

Burleanu îl susþine pe Daum, indiferent
de rezultatul meciului cu Danemarca

Polonia (10p), urmatã de Muntenegru (7p) ºi Dane-
marca (6p), iar pe poziþiile 5 ºi 6 se aflã Armenia (3p)
ºi Kazahstan (2p).

Din fiecare grupã a preliminariilor se calificã direct
prima echipã clasatã, iar cele mai bune opt ocupante
ale locurilor doi din cele nouã grupe vor juca un baraj
pentru a putea evolua la Cupa Mondialã.

Marius Copil – victorie
notabilã ºi calificare

pe tabloul principal de la Dubai
greu, în primul tur, în faþa cehului
Tomas Berdych (locul 13 mondial
la acel moment), scor 6-7 (3), 4-6.

Românul în vârstã de 26 de ani
va fi recompensat cu 17.980 de
dolari pentru isprava din Dubai,
competiþie la care vor mai evolua
Andy Murray, liderul mondial din
circuitul masculin, Roger Federer
(10 ATP) ºi Stan Wawrinka (3 ATP)

Urmãtorul adversar al arãdeanu-
lui este neamþul Jan-Lennard Struff
(59 ATP), jucãtor pe care l-a învins
chiar la turneul amintit anterior, la
Rotterdam, în faza finalã a calificã-
rilor, scor 6-3, 6-4. Meciul va fi as-
tãzi, de la ora 13:30, în direct la Digi
1 ºi Dolce 2.

DIGI SPORT 1
20:00 – FOTBAL – Cupa Ligii:

ACS Poli Timiºoara – ASA Tg.
Mureº.

DIGI SPORT 2
7:00 – TENIS (M) – Turneul de la

Acapulco, în Mexic / 12:00, 17:00 –
TENIS (M) – Turneul de la Dubai, în
Emiratele Arabe Unite / 21:45 – FOT-
BAL – Cupa Italiei: Juventus – Na-
poli / 0:00, 6:00 – TENIS (F, M) –
Turneul de la Acapulco.

DIGI SPORT 3
18:00 – VOLEI (F) – Liga Campio-

nilor: CS Alba Blaj – Dinamo Mos-
cova / 20:30, 22:30 – FOTBAL Spa-

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
nia – La Liga: Sociedad – Eibar, Ma-
laga – Betis / 2:00 – TENIS (M) –
Turneul de la Acapulco, în Mexic.

DIGI SPORT 4
22:30 – FOTBAL Spania – La Liga:

Valencia – Leganes.
DOLCE SPORT 1
20:00 – FOTBAL – Cupa Ligii:

ACS Poli Timiºoara – ASA Tg.
Mureº / 22:30 – FOTBAL Spania –
La Liga: Valencia – Leganes / 5:30 –
HOCHEI NHL: San Jose Sharks –
Toronto Maple Leafs.

DOLCE SPORT 2
12:00 – TENIS (M) – Turneul de

la Dubai, în Emiratele Arabe Unite /

19:30, 21:45 – FOTBAL – Cupa Ger-
maniei: Eintracht Frankfurt – Armi-
nia Biefeld, Sportfreunde Lotte –
Borussia Dortmund.

DOLCE SPORT 3
17:00 – TENIS (M) – Turneul de

la Dubai, în Emiratele Arabe Unite /
22:00 – FOTBAL – Cupa Franþei:
Bordeaux – Lorient.

DOLCE SPORT 4
20:30, 22:30 – FOTBAL Spania –

La Liga: Real Sociedad – Eibar, Ma-
laga – Betis.

EUROSPORT 1
13:30 – SCHI FOND – Campiona-

tul Mondial, la Lahti, în Finlanda.

EUROSPORT 2
21:45 – BASCHET (M) – Eurocu-

pa: Valencia – Khimki Moscova.
LOOK TV
21:45 – FOTBAL Scoþia – Premier

League: Hamilton – Aberdeen.
LOOK PLUS
20:00 – FOTBAL – Cupa Ligii:

ACS Poli Timiºoara – ASA Tg.
Mureº.
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1. Viitorul 25 16 3 6 39-21 51
2. Steaua 25 13 7 5 33-21 46
3. Craiova 25 12 4 9 35-26 40
4. Gaz Metan 25 10 9 6 36-26 39
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.
Gaz Metan – Steaua 1-1
Au marcat: Sikorski 54 / Alibec 30.
Meciurile Chiajna – Astra ºi Iaºi – CFR Cluj s-au jucat asearã.

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

Mingote – Nu a fost oportu-
nã introducerea sa între buturi,
chiar dacã ºi Calancea a greºit în
meciul cu FCSB. Deºi nu i se pot
imputa golurile, a comis o mare
eroare când a degajat la Nistor,
dar acesta s-a complicat, deºi
avea poarta goalã. Hanca l-a lo-
vit cu mingea practic în repriza
secundã. A mai blocat un ºut de
la distanþã a luo Palic. Va fi inte-
resant de vãzut cine o sã apere în
meciul decisiv cu Gazul, niciunul
dintre portari nefiind în formã.

Bucuricã – Transfer ratat. Ju-
cãtorul nu s-a adaptat la Universita-
tea, deºi are 31 de ani. E clar cã nu
are valoarea necesarã pentru a fi în
lotul Craiovei. El nu s-a descurcat
nici pe postul sãu, în banda stângã,
aºa cã nu avea cum sã facã un meci
decent în dreapta. Complet debuso-
lat, când trebuia sã se apere el era
în atac ºi invers, când era nevoie sã
aparã la învãluire ºi sã creeze supe-
rioritate, el era defazat. Mulþescu a
jucat fundaº dreapta ºi cu Petre în
cantonamentul din Malta ºi tânãrul
oltean s-a descurcat bine acolo, însã
nu primeºte o ºansã ºi în meciurile
oficiale.

Kelic – ªi-a revenit la forma
obiºnuitã. Dupã un meci destul de
bun cu FCSB, a fãcut praf der-
by-ul cu Dinamo. Incredibil cum
s-a poziþionat la faza primului gol,
între minge ºi Nemec, nefiind ca-
pabil sã blocheze nici mingea, nici
atacantul. ªi la al doilea gol l-a
asistat practic pe Nistor când
pasa în margine. Dacã se pune
puþinã presiune pe el,. Kelic arun-
cã mingea haotic, nu are niciun
fel de precizie a paselor, nici la
cele scurte, cu atât mai puþin la
cele lungi. Mulþescu a spus dupã
meci cã stoperul a cerut schim-
barea la pauzã, aceasta a fost cea
mai bunã decizie a croatului. Sã
ai un fundaº ca Barthe în lot ºi sã
joci cu Kelic e ciudat.

Popov –  El a deviat mingea
la al doilea gol, fiind practic un au-
togol. Era departe de Nemec, dar
are circumstanþele cã fãcuse pa-
sul la ofsaid, iar Palic era în afara
jocului în momentul centrãrii. A
jucat bine apoi, fãrã greºealã.

Briceag – La primul gol l-a
dublat pe Kelic, dar e mult spus
dublat, fiindcã stoperul croat nu-
l marca pe Nemec. Evoluþie
bunã a fundaºului, dar poate cã
el trebuia sã joace în dreapta, fi-
indcã a mai evoluat acolo în tur,
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a ºi marcat cu Dinamo, în schimb
Bucuricã a „spart”. A încercat
ºi un ºut de la distanþã în repriza
a doua, dar imprecis. Din com-
binaþiile sale cu Bancu s-a mai
creat pericol în partea secundã.

Mateiu – N-a existat pe te-
ren în minutele de start, în care a
evoluat. Nici nu a greºit decisiv,
dar nici nu a avut vreun aport în
joc. Nefolosit deloc în meciul cu
FCSB, apoi introdus titular în cel
cu Dinamo, e clar cã oficialii au
þinut cont cã mijlocaºul este sub
contract cu soþia lui Reghecampf.

Zlatinski – Deºi a fost energic,
a alergat mult, nu aduce un plus pe
faza ofensivã când joacã alãturi de
un alt mijlocaº la închidere, fiindcã
e greu sã-l considerãm pe Mateiu
un mijlocaº „box to box”, atâta timp
cât nu are nici el un aport ofensiv
important. Mai bine s-a descurcat
când a rãmas singur în faþa apãrã-
rii. El trebuia sã execute penalty-
ul, din moment ce tot el a bãtut ºi a
doua loviturã de pedeapsã cu FCSB
ºi a marcat.

Mãzãrache – A ratat singura
mare ocazie din repriza secundã
când a ajuns în poziþie de vârf ºi
acolo trebuia folosit, dacã tot a fost
introdus din primul minut. A scos
bine pentru centrarea lui Bãluþã,
la autobara lui Romera. Numai cã
dispare din joc în multe perioade
ºi nu are clarviziunea necesarã.

Bãluþã – Uneori þine prea mult
de minge, dar este mai bine sã se
implice prea mult, decât sã evite
riscurile. A avut ghinion la ºutul
în barã ºi prima reprizã, apoi a
centrat pentru autobara lui Rome-
ra. În schimb, dupã ce Mãzãra-
che a avut ocazia din partea a
doua, Bãluþã era preocupat mai
mult sã solicite henþ, în loc sã
punã presiune pe Dielna, care
greºise degajarea. Pune mult su-
flet, e jucãtor esenþial, ca ºi Ivan.

Bancu - Trebuia sã blocheze cen-
trarea lui Filip la primul gol. Ca ºi restul
colegilor, a început sã joace la 2-0. A
intrat cu tupeu în centru în multe si-
tuaþii, fãrã a mai pasa aiurea ca în
meciurile anterioare. A centrat de
câteva ori foarte bine. Se pare cã este
copleºit de mizã ºi joacã la potenþial
maxim atunci când nu mai este ni-
mic de pierdut, aºa cum s-a întâm-
plat ºi în play-out-ul de anul trecut.

Ivan – Mulþescu trebuie sã-i
mai schimbe poziþia ºi în funcþie
de nevoile echipei, de adversar,

fiindcã el îl avea de client pe Ste-
liano Filip. A jucat bine, dar a avut
3 ratãri imense: ºut în transver-
salã de la 20 de metri, cap din 6
metri peste poartã din 6 metri ºi a
fost blocat de Penedo la penalty.
Nu trebuia sã execute el, mai ales
cã nu este vreun specialist, a de-
monstrat-o ºi în Cupa Ligii, cu
CFR Cluj. Oricum, Craiova are o
mare problemã cu executantul lo-
viturilor de pedeapsã, ratând în
acest sezon nu mai puþin de 6
penalty-uri, 3 cu CFR în Cupa
Ligii, unul cu Iaºi, unul cu FCSB
ºi acesta cu Dinamo.

Gustavo – Cel mai bun jucã-
tor al ªtiinþei în derby. Intrarea sa
a schimbat jocul, a pasat bine, a
apãrut bine între linii, chiar trebu-
ia jucat mai des de coechipieri. A
scos intelingent penalty ºi tot el l-
a concretizat, pe respingerea lui
Romera. Având cel mai bun ºut
dintre toþi jucãtorii Craiovei, poa-
te ar trebui sã batã el penalty-uri-
le. Din pãcate, este suspendat
pentru meciul cu Gaz Metan.

Barthe – Are plasament bun,
a arãtat o maturitate în joc, anti-
cipeazã bine în special când linia
de apãrare e sus, aproape de cen-
tru. A avut ºi el un moment de
black-out, când l-a scãpat din
marcaj pe Hanca la singura oca-
zie a „câinilor” din repriza a doua.

Nuno Rocha – Nu a adus nici-
un plus pe final, când a fost intro-
dus. Nici o centrare, nici o pãtrun-
dere, ori a pierdut mingile, ori le-a
întors spre un Bucuricã împiedicat.
Craiova are o mare problemã cu
jucãtorii aflaþi în ultimele luni de
contract, pe care nu-i mai intere-
seazã echipa, ci doar sã se prote-
jeze pentru a semna în varã con-
tracte, fãrã a se accidenta.


