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- Popescule, ghioceii de la
tâmplã spun c-am ajuns în
toamna vieþii.

Primãria Craiova ºi
SC Salubritate dema-
reazã împreunã un
proiect-pilot pentru
colectarea selectivã a
deºeurilor. Acþiunea
porneºte, de luni, când
maºinile Salubritãþii
vor ajunge pe 140 de
strãzi pentru a ridica
separat gunoaiele de
la craioveni. Pe restul
strãzilor, care nu au
fost incluse în lista Sa-
lubritãþii, programul
de colectare rãmâne
neschimbat. Autoritã-
þile spun cã se încear-
cã o colectare selecti-
vã, dupã ce autoritãþi-
le s-au vãzut nevoite
sã perceapã locatari-
lor taxa de mediu, de
2 lei pe persoanã, care
a fost introdusã din
pricina faptului cã nu
se recicleazã gunoiul
în Craiova.
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O cunoºteam de peste patru
decenii: studentã la Filologia
craioveanã, cred cã-ºi disimula
vocaþia poeticã, fiindcã nu mi-o
amintesc în aceastã ipostazã.
Destinul, ignobila Fatimã, a fã-
cut ca în ultimii ani, sã ne in-
tersectãm drumurile, printr-un
joc al unei stime reciproce ºi,
fireºte, ºi cu concursul coinci-
denþelor. Am însoþit-o sã-i pre-
zint ultimele sale isprãvi litera-
re, toate ieºite cu o precipitare
care abia acum, în ceasul în care
a luat drumul spre ceruri, ca-
pãtã mi se pare o semnificaþie
misterioasã pe care n-am ºtiut
s-o anticipãm.
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Anul trecut, vaccinul antirabic a
expirat în cabinetele veterinare

Riscul apariþieiRiscul apariþieiRiscul apariþieiRiscul apariþieiRiscul apariþiei
turbãrii în Dolj,turbãrii în Dolj,turbãrii în Dolj,turbãrii în Dolj,turbãrii în Dolj,
deosebit de ridicatdeosebit de ridicatdeosebit de ridicatdeosebit de ridicatdeosebit de ridicat

Doar 30% dintre localitãþile dolje-
ne au primit vizita medicilor veteri-
nari pentru a vaccina câinii ºi pisicile
împotriva rabiei. Pe acest fond, con-
ducerea DSVSA Dolj a decis sã in-
formeze toate celelalte primãrii despre
pericolul ce poate apare în orice mo-
ment. Mai mult, nu toate carnasiere-
le domestice sunt microcipate. În
prezent, costul de achiziþie a unui mi-
crocip este de 9 lei, la care se adaugã
manopera, ceea ce înseamnã cã pro-
prietarul va scoate din buzunar 15 lei
pentru un patruped. Concursul de lecturã, câºtigat

de o elevã a Colegiului Militar
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Lia Savonea,

membru CSM,

despre proiectul

privind rãspunderea

magistraþilor:

„Discutãm în orb”
Întrebatã cum comenteazã

proiectul privind rãspunde-
rea magistraþilor, Lia Savo-
nea, membru în Consiliul
Superior al Magistraturii a
precizat cã la aceastã insitu-
þie nu s-a trimis nimic în
acest sens, transmite cores-
pondentul MEDIAFAX.
„Noi, la CSM, nu am primit
un proiect de lege privind
rãspunderea magistraþilor.
Noi discutãm cumva în orb,
în momentul de faþã”, a
declarat Lia Savonea.
Savonea a mai precizat cã
nu trebuie înãspritã rãspu-
nederea materialã a magis-
traþilor, ci ar trebui sã
funcþioneze mai bine meca-
nismele actuale în ceea se
priveºte semnalele de dera-
paje din partea unor magis-
traþi. „În opinia noastrã, nu
cred cã trebuie înãspritã
rãspunderea materialã. Eu
cred cã trebuie sã funcþione-
ze mai bine mecanismele
actuale, în ceea ce priveºte
semnalele de derapaje din
partea unor magistraþi, cum
ar fi rãspunderea disciplina-
rã. De altfel aþi vãzut cã în
plenul CSM s-a ºi demarat o
astfel de verificare faþã de
semnale repetate de derapaje
din partea unui coleg magis-
trat. Plenul a hotãrât sã
evalueze dacã cele semnalate
în presã, în spaþiul public,
sunt reale, dacã ele au fost
cunoscute la nivelul unitãþii
de Parchet ºi dacã s-au luat
mãsuri, potrivit competenþe-
lor specifice la unitatea de
parchet respectivã”, a preciat
membrul CSM, fãcând
referire la cazul procurorului
Negulescu.
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”Discut cu cei de la ANAF de mai bine de un
an de zile. Este o procedurã pe care o aºtep-
tam, speram sã o instituie ceva mai de mult.
Este încã un pas pe care-l fac în recuperarea
unui prejudiciu stabilit de instanþã. Dupã ce se
va stabili, se va termina aceastã etapã procedu-
ralã, adicã acel proces, atunci lucrurile vor in-
tra în normal”, a declarat Daniel Constantin.
El a mai spus cã nu are conturile blocate.

Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã
(ANAF) a confirmat, joi, „acþiunea în instanþã
formulatã împotriva persoanei fizice Daniel
Constantin”, dar precizeazã cã acesta are
doar calitatea de terþ poprit ºi încã nu are
conturile poprite. „Daniel Constantin are ca-
litatea de terþ poprit, însã nu are ºi conturile
blocate. Operaþiunile de poprire sunt deocam-
datã suspendate, în aºteptarea unei decizii a
Tribunalului Ilfov. La un moment dat, con-
turile vor fi, totuºi, poprite”, au precizat, pen-

Ministrul Transporturilor,
Rãzvan Cuc, a declarat, vineri,
în conferinþã de presã, la Piteºti,
cã prioritar rãmâne Coridorul IV
Paneuropean, care include ºi
secþiunea de autostradã Sibiu –
Piteºti, transmite coresponden-
tul MEDIAFAX. „Coridorul IV,
care include ºi secþiunea de au-
tostradã Sibiu- Piteºti este prio-

Daniel Constantin, despre prejudiciul din dosarulDaniel Constantin, despre prejudiciul din dosarulDaniel Constantin, despre prejudiciul din dosarulDaniel Constantin, despre prejudiciul din dosarulDaniel Constantin, despre prejudiciul din dosarul
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Vicepremierul Daniel Con-
stantin a declarat, vineri, cã

discutã de ”mai bine de un
an” cu reprezentanþii ANAF
despre prejudiciul din dosa-
rul în care Dan Voiculescu a

fost condamnat la 10 ani
de închisoare pentru

prejudicierea Institutului de
Cercetãri Alimentare (ICA).

tru MEDIAFAX, reprezentanþii ANAF.
Demersul ANAF a fost fãcut pentru a recu-

pera o parte din prejudiciul din dosarul în care
Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de
închisoare pentru prejudicierea Institutului de
Cercetãri Alimentare (ICA). Co-preºedintele
ALDE, Daniel Constantin, vicepremier ºi mi-
nistru al Mediului, trebuie sã ramburseze banii
împrumutaþi de la Dan Voiculescu. În perioada

2007-2008, Daniel Constantin a luat de la Dan
Voiculescu 295.000 de euro. Mai exact, în 2007,
a împrumutat suma de 100.000 de euro, cu
scadenþã în 2016, iar în 2008 - suma de 195.000
de euro, cu scadenþã în 2017.

În declaraþia de avere, Daniel Constantin a
precizat cã a luat cu împrumut, de la Dan Voi-
culescu, 295.000 de euro în douã tranºe, sume
care urmau sã fie rambursate etapizat.

Rãzvan Cuc, ministrul Transporturilor: Capetele autostrãzii
Sibiu – Piteºti vor fi licitate pentru proiectare ºi execuþie

Ministrul Transporturilor, Rãzvan Cuc, a declarat,
ieri, la Piteºti, cã pânã la sfârºitul lunii iulie va fi

demaratã procedura de licitaþie pentru proiectarea ºi
execuþia capetelor Autostrãzii Sibiu – Piteºti, în aloca-

rea bugetarã fiind cuprins ºi Transfãgãrãºanul.

ritar pentru noi. În momentul de
faþã, acest tronson este în sta-
diul de elaborare a studiului de
fezabilitate . Avem bani pentru
proiectul de studiu de fezabilita-
te. (..) În cursul acestui an, pânã
la sfârºitul lunii iulie, vom putea
demara procedura de licitaþie
pentru proiectare ºi execuþie a
capetelor de autostradã, secþiu-

nea 1 ºi 5. Nu se pune problema
de finanþare a acestor proiecte.
Vor avea sumele necesare. Ne-
am asumat ca acest coridor sã
fie închis pânã la sfârºitul man-
datului”, a declarat ministrul
Rãzvan Cuc.

Ministrul Transporturilor a
mai afirmat cã alte proiecte de-
spre care a discutat cu reprezen-
tanþii autoritãþilor locale din Pi-
teºti au fost Transfãgãrãºanul ºi
autostrada Piteºti – Craiova.

„Un alt obiectiv foarte impor-
tant de care m-am asigurat ºi
vreau sã-l vãd cã ajunge la înde-
plinire ºi are buget alocat este
un alt tronson de autostradã,
care se aflã ºi în Argeº, ºi anu-
me autostrada Piteºti - Craiova.
În discuþiile purtate azi (n.r. -
vineri) în Argeº am subliniat fap-
tul cã trebuie sã intervenim pe
drumurile naþionale care tranzi-
teazã judeþul. Un alt proiect de-
spre care am discutat a fost mân-
dria noastrã, a României, Trans-
fãgãrãºanul, care este prins ºi în
programul de guvernare ºi în alo-
carea bugetarã. Am scos la lici-
taþie atât studiul de fezabilitate,

cât ºi proiectul tehnic, iar în
urma realizãrii acestora vom
scoate ºi expertiza. Avem ºi bu-
get”, a declarat ministrul Trans-
porturilor. Cuc a mai precizat,
în acest context, cã existã un
interes sporit ca Transfãgãrã-
ºanul sã fie deschis mai multe
luni pe an.

Ministrul Transporturilor a
fost întâmpinat, la Piteºti, la se-
diul PSD, unde a susþinut con-
ferinþa de presã, de protestatari,
care au adus cu ei un steag ºi o
pancartã pe care scria „Guver-
naþi pentru popor, nu în folosul
hoþilor!” ºi „ Rezist”. Jandarmii
au asigurat zona, astfel încât
protestul spontan sã se manifeste
fãrã incidente. Ministrul Cuc a
declarat cã nu a fost deranjat de
protestatari ºi cã dacã erau mai
apropae s-ar fi dus sã vorbeas-
cã cu ei.

Ministrul a ajuns la Piteºti,
ieri, pentru a se întâlni, la Con-
siliul Judeþean Argeº, cu prima-
rii ºi parlamentarii din judeþ. Ul-
terior, s-a deplasat la sediul PSD
Argeº unde a susþinut o confe-
rinþã de presã.
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Jean Claude Juncker, preºedin-

tele Comisiei Europene, ºi-a fã-
cut într-un fel datoria, prezentând
miercuri 1 martie a.c., în faþa Par-
lamentului European, ceea ce a
numit „o carte albã”, cu propu-
nerile sale pentru relansarea pro-
iectului european, sau în orice caz
redefinirea acestuia pentru viitor.
Luxemburghezul, care nu va mai
candida pentru un nou mandat în
2019, a spus rãspicat cã timpul
tergiversãrilor, polemicilor sterile,
punerii în discuþie permanentã a
unor chestiuni, dar ºi a „shopping-
ului” – referire la capitalele care
pot decide aplicarea sau nu a po-
liticii comune –, a trecut. Cinci
scenarii a avansat, nu pe al ºase-
lea, adicã eventuala dezintegrare
completã a proiectului european.
De luat în seamã este scenariul
continuãrii proiectului actual, prin
redefinirea noilor prioritãþi, apoi cei
al „Europei în mai multe vite-
ze” ºi nu în ultimul rând, ceea ce
în jargon bruxellez s-ar numit

„more or less” (mai mult sau
mai puþin). Europenii ar urma sã
decidã ce conservã la nivel co-
munitar ºi ce le transferã altor sta-
te membre. O certitudine: nici unul
din scenariile evocate nu necesi-
tã noi instituþii sau modificãri ale
tratatului. Dacã ceea ce a afirmat
Jean Claude Juncker, miercuri 1
aprilie a.c., în faþa Parlamentului
European, are sau nu vreo pro-
iecþie imediatã este greu de spus.
Ca un semnal îngrijorãtor poate
fi reþinut. Foaia de parcurs este
confuzã. Chiar a doua zi, gru-
pul de la Viºegrad, aºa numi-
tul V4 – Polonia, Cehia, Slova-
cia, Ungaria – a cerut Consiliu-
lui European sã prezinte la sum-
mitul de la Roma din 25 martie
a.c., un proiect consensual de
reforme al UE pentru prezerva-
rea unitãþii sale, dar ºi pentru
consolidarea rolului statelor na-
þionale în luarea deciziilor la ni-
vel european. S-ar putea ralia ºi
România l aceastã poziþie, dar

deocamdatã nu dã semne.  Aceastã
poziþie a fost exprimatã, la Varºo-
via, de premierul polonez Beata
Szydlo, imediat dupã prezentarea
de cãtre preºedintele Comisiei Eu-
ropene, Jean Claude Juncker, a pis-
telor sale, adicã a viitorului UE dupã
Brexit, cu o trimitere categoricã la
o Europã în mai multe viteze.
Ori, premierul polonez i-a tãiat-o
clar: noi vrem o Europã „mai
bunã”, nu „mai multã sau mai
puþinã Europã”. Varºovia ºi Bu-
dapesta nu constituie pentru Bru-
xelles, cel puþin momentan, decât
„exemple democratice de neur-
mat”, datoritã derapajelor lor, la
care ºi Jean Claude Juncker ºi vi-
cepreºedintele Frans Timmer-
mans au ridicat tonul, repetat, în
ultima vreme. Inoperant, ca la
niºte deloc buni elevi. Mai mult,
grupul de la Viºegrad îºi pãstrea-
zã aceeaºi linie ideologicã, adicã
o recentrare pe identitatea naþi-
onalã, închiderea frontierelor la
imigranþi, în special musulmani,

combaterea repartizãrii de refu-
giaþi în UE. Situaþia este foarte
delicatã. Actualmente grupul V4
este beneficiarul politicilor comu-
nitare. Fronda sa, fiindcã poate
fi numitã ºi aºa, nu convine „con-
tributorilor” din Vest, pentru care
solidaritatea nu poate funcþiona
în sens unic. Beata Syzdlo, pre-
mierul polonez, insistã pe prezer-
varea sectorului agro-alimentar ºi
al pieþei unice. V4 a cerut de alt-
fel comisarului european sã fixe-
ze reguli pentru sacþionarea fir-
melor care încearcã sã vândã
„deºeuri agro-industriale”. UE ar
trebui sã redea statelor suvera-
nitatea lor, rãmânând sã se ocu-
pe cu consecvenþã de mãsurile
de securitate, adicã mai buna
apãrare a frontierelor, combate-
rea terorismului ºi chiar dezvol-
tarea unei armate europene. În-
tâlnirea de la Varºovia, în forma-
tul enunþat, precede o altã întâl-
nire, în acelaºi format – Franþa,
Germania, Spania, Italia – de luni

MIRCEA CANÞÃR

6 martie a.c., de la Versailles, þãri
care apreciazã Europa „în mai
multe viteze cu o întãrire a nu-
cleului dur din zona euro”. ªi
asta dupã ce Beata Szydlo ceru-
se anterior ca eventualele schim-
bãri în sânul UE sã nu aducã pre-
judicii altor þãri membre. Chiar
dacã mai sunt asimetrii ºi în gru-
pul de la Viºegrad, este clar cã pre-
ºedintele Comisiei Europene nu
are o misiune uºoarã în armoniza-
rea atâtor ºi atâtor puncte de ve-
dere, încât ia în consideraþie ºi o
eventualã demisie. Înainte de a
afirma, cu claritate, preferinþa pen-
tru unul sau altul din scenarii. Uni-
unea Europeanã are destule pro-
bleme, ºi cea mai importantã din-
tre ele – imperativã chiar – este
„pãstrarea unitãþii celor 27”.
Cu orice preþ. Perioada actualã, de
intensã reflecþie, depãºeºte ca ni-
vel de tensiune pregãtirea tratatu-
lui constituþional european din
2005, înaintea respingerii acestuia
prin referendum.

Conducerea Salubritate Craiova
SRL, operator care are delegatã ac-
tivitatea de colectare ºi transport a
deºeurilor în Craiova, îi anunþã pe
abonaþii, persoane fizice, din Cra-
iova cã, începând cu luni, progra-
mul de ridicare a deºeurilor se va
modifica pe un numãr de peste 140
de strãzi. Pe respectivele strãzi,
care au fost incluse în proiectul-
pilot de colectare selectivã la case,
deºeurile menajere amestecate vor
fi colectate în aceeaºi zi cu cele
reciclabile, cu menþiunea cã cele
reciclabile sunt ridicate o datã la

SalubritateaSalubritateaSalubritateaSalubritateaSalubritatea,,,,,
la primul test cula primul test cula primul test cula primul test cula primul test cu
colectarea selectivãcolectarea selectivãcolectarea selectivãcolectarea selectivãcolectarea selectivã

Primãria Craiova ºi SC Salubritate demareazã împreunã un pro-
iect-pilot pentru colectarea selectivã a deºeurilor. Acþiunea porneº-
te, de luni, când maºinile Salubritãþii vor ajunge pe 140 de strãzi
pentru a ridica separat gunoaiele de la craioveni. Pe restul strãzilor,
care nu au fost incluse în lista Salubritãþii, programul de colectare
rãmâne neschimbat. Autoritãþile spun cã se încearcã o colectare
selectivã, dupã ce autoritãþile s-au vãzut nevoite sã perceapã locata-
rilor taxa de mediu, de 2 lei pe persoanã, care a fost introdusã din
pricina faptului cã nu se recicleazã gunoiul în Craiova.

douã sãptãmâni.”Modificãrile ope-
rate în programul de colectare ºi
transport a deºeurilor au ca scop
optimizarea consumurilor, dar ºi a
intervalelor orare în care sunt ridi-
cate deºeurile”, a precizat Mihai
Butari, director general al SC Sa-
lubritate Craiova SRL.

Proiectul-pilot începe de luni
Primarul interimar al Craiovei,

Mihai Genoiu, a explicat, într-o
conferinþã de presã, cã acest pro-
iect-pilot îi aparþine Salubritãþii ºi

este sprijinit ºi de autoritãþile loca-
le. Acþiunea constã, în mare, în
faptul cã tot gunoiul menajer re-
ciclat, care se ridicã de la proprie-
tari, va fi încãrcat în maºini sepa-
rate, iar depozitarea în rampã se
va face, în felul acesta, diferen-
þiat. „De luni începe în forþã pro-
iectul-pilot de colectare selectivã
a deºeurilor, în sensul cã, de la
fiecare gospodãrie, se vor ridica
selectiv deºeurile. Acest lucru în-
seamnã cã nu va fi suficient, aºa
cum s-a procedat pânã acum, ca
cetãþeanul sau proprietarul sã
punã deºeurile în containere se-
parate, ci ºi maºinile sã fie sepa-
rate”, a menþionat Genoiu.

„Apãsarea taxei de mediu
este foarte puternicã”

Reprezentanþii Primãriei Craio-
va recunosc cã acþiunea porneºte
ca reflex la obligativitãþii taxã de

mediu pe care o suportã, de la 1
februarie, toþi craiovenii. „Este o
acþiune pe care am gândit-o îm-
preunã cu cei de la Salubritate
pentru cã apãsarea acelor taxele
impuse de Uniunea Europeanã
este foarte puternicã”, a declarat
Genoiu. Autoritãþile locale mai
spun cã existã ºi o tergiversare a
lucrurilor în ceea ce priveºte Mas-
terplanul de deºeuri, dar se pare
cã, la aceastã orã, este foarte
aproape de a se stabili un opera-
tor regional pentru ridicarea de-
ºeurilor din judeþ. „Dar nici acest
operator nu va fi operaþional pânã
nu se terminã toate celelalte in-
vestiþii, inclusiv staþia de sortare
care dureazã foarte mult. Pentru
acest lucru, am luat mãsuri ca
Salubritatea sã înceapã propria ei
acþiune cu aceastã ridicare selec-
tivã a deºeurilor”, a menþionat
primarul interimar al Craiovei.

Tariful la gunoi s-a scumpit
cu 2,32 lei

De la 1 februarie, se ºtie, craiove-
nii plãtesc mai mult pentru gunoi. Taxa
de mediu pentru deºeurile inerte ºi
nepericuloase depozitate la groapa de
gunoi, 80 de lei pe tonã, a fost împãr-
þitã craiovenilor, consilierii municipali
votând în consecinþã. Noua taxã se
adaugã la valorile actuale ale tarifului
de depozitare a gunoiului din Craiova
la groapa de la Mofleni. La costul ini-
þial de 6,72 lei de persoanã/lunã, pen-
tru colectarea ºi transportul deºeuri-
lor menajere de la populaþie (persoa-
ne fizice/asociaþii de locatari) s-a adã-
ugat suma de 2,32 lei, aferentã taxei
de mediu. O persoanã plãteºte, aºa-
dar, pentru gunoiul menajer 9,04 lei
pe lunã, iar o familie compusã din
patru persoane resimte introducerea
acestei taxe cu un cost lunar cu aproa-
pe 10 lei mai mare.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reamintim cã, la începutul lunii
aprilie 2015, poliþiºtii specializaþi în
combaterea criminalitãþii organizate
ºi procurorii DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova au destructurat
o grupare infracþionalã specializa-
tã în trafic de persoane, trafic de
minori ºi proxenetism care ar fi
obþinut venituri ilicite din exploa-
tarea sexualã a unor tinere ºi chiar
minore în Italia. Mai exact, poliþiº-
tii Brigãzii de Combatere a Crimi-
nalitãþii Organizate (BCCO) Craio-
va au pus în executare, miercuri,
1 aprilie 2015, patru mandate de
aducere emise de procurori pe nu-
mele unor doljeni suspectaþi cã au
constituit o grupare organizatã spe-
cializatã în trafic de persoane, tra-
fic de minori ºi proxenetism. Acti-
vitãþile s-au desfãºurat în cadrul
unui dosar penal instrumentat de

Totul s-a petrecut pe 25 fe-
bruarie a.c., însã acum au fost
fãcute publice imaginile care
surprind ce s-a petrecut. Ast-

Pentru a veni în sprijinul per-
soanelor fizice sau juridice care re-
alizeazã contrstrucþii noi sau inter-
venþii la construcþiile existente, în
vederea facilitãrii obþinerii autori-
zaþiei de securitate la incendiu, în
conformitate cu prevederile Legii
nr. 307/2006 privind apãrarea îm-
potriva incendiilor, Inspectoratul
pentru Situaþii de Urgenþã “Olte-
nia” al judeþului Dolj anunþã cã,
pentru a uºura accesul la informa-
þii a fost dezvoltatã o aplicaþie sub
form unui ghid, uºor de accesat ºi
de utilizat, ce furnizeazã rapid rãs-
punsuri legate de condiþiile de avi-
zare/autorizare ºi stabileºte docu-
mentaþia necesarã pentru obþine-
rea acestor acte administrative.
Astfel, cu ajutorul acestui ghid,
proprietarii sau beneficiarii con-

Proxeneþi doljeni condamnaþiProxeneþi doljeni condamnaþiProxeneþi doljeni condamnaþiProxeneþi doljeni condamnaþiProxeneþi doljeni condamnaþi
la Tla Tla Tla Tla Tribunalul Doljribunalul Doljribunalul Doljribunalul Doljribunalul Dolj

Trei doljeni „sãltaþi” în 2015 de poliþiºtii ºi
procurorii de crimã organizatã craioveni pen-
tru constituire de grup infracþional organizat,
trafic de persoane ºi proxenetism au fost con-
damnaþi, joi, 2 martie a.c., de judecãtorii de la

Tribunalul Dolj la pedepse cuprinse între 3 ani
de închisoare cu suspendare ºi 4 ani ºi 4 luni
de închisoare cu executare. Sentinþa Tribuna-
lului Dolj nu este definitivã, putând fi atacatã
cu apel la Curtea de Apel Craiova.

procurori din cadrul DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova. Potri-
vit anchetatorilor, grupul infracþi-
onal organizat ar fi  exploatat se-
xual în Roma (Italia), mai multe
victime din România, unele dintre
ele minore, pe care le-ar fi obligat
sã întreþinã raporturi sexuale cu
diverse persoane contra unor sume
de bani. Cei 4 bãrbaþi au fost con-
duºi la sediul D.I.I.C.O.T. – S.T.
Craiova, pentru audieri ºi dispune-
rea mãsurilor legale. O zi mai târ-
ziu, pe 2 aprilie 2015, cei 4 membri
ai grupãrii au fost prezentaþi ma-
gistraþilor din cadrul Tribunalului
Dolj, care au dispus faþã de doi din-
tre ei, respectiv Doru Marian Jia-
nu, de 37 de ani, din Predeºti, ºi
Ionuþ Florin Tudoran, de 21 de ani,
mãsura arestãrii preventive pentru
30 de zile. Faþã de un al treilea sus-

pect, Leonard Cosmin Becheanu,
zis „Tameº”, din Brãdeºti, judecã-
torii au luat mãsura arestului la
domiciliu pentru 30 de zile, în timp
ce ultimul bãrbat, Iulian Bulga, a
fost pus în libertate.
Al patrulea membru al grupãrii,
judecat separat

Cercetãrile au fost continuate de
anchetatori în acest dosar, iar pe
24 iunie 2015 s-a înregistrat la Tri-
bunalul Dolj dosarul în care Jianu,
Tudoran, Becheanu ºi Bulga au
fost trimiºi în judecatã pentru sã-
vârºirea în concurs a infracþiuni-
lor de constituirea unui grup infrac-
þional organizat, trafic de persoa-
ne ºi proxenetism în formã conti-
nuatã. Dosarul a intrat în camera
preliminarã a instanþei, iar pe 14
ianuarie 2016 judecãtorii au decis

disjungerea cauzei în ceea ce-l
priveºte pe Bulga, cu privire la care
s-a constituit un alt dosar. Dupã
mai bine de un an ºi jumãtate de
judecatã, procesul celor trei incul-
paþi a fost soluþionat, joi, 2 martie
a.c., fiind pronunþatã sentinþa. Ast-
fel, judecãtorii de la Tribunal l-au
condamnat pe Ionuþ Florin Tudo-
ran la 4 ani ºi 4 luni închisoare cu
executare în regim de detenþie, în
timp ce Doru Marian Jianu a pri-
mit 3 ani de închisoare cu suspen-
dare pe durata unui termen de în-
cercare de 4 ani ºi 60 zile de mun-
cã în folosul Primãriei comunei

Predeºti, iar Leonard Cosmin Be-
cheanu - 3 ani închisoare cu sus-
pendare pe durata unui termen de
încercare de 4 ani ºi 60 zile de
muncã în folosul Primãriei muni-
cipiului Craiova. Fiecare inculpat
este obligat ºi la plata sumei de câte
3000 lei cu titlu de cheltuieli judi-
ciare. Sentinþa pronunþatã în do-
sar nu este definitivã, putând fi ata-
catã cu apel la Curtea de Apel Cra-
iova. Iulian Bulga este în continuare
judecat la Tribunal, pentru aceleaºi
infracþiuni ca ºi partenerii sãi, ur-
mãtorul termen în dosarul sãu fi-
ind stabilit pe 23 martie a.c.

Ghid pentru obþinerea autorizaþiei
de securitate la incendiu

disponibil pe site-ul ISU Dolj
strucþiilor/amenajãrilor (în cazul
avizului/autorizaþiei de securitate la
incendiu) sau cei care deþin sau ad-
ministreazã adãposturi de protec-
þie civilã sau puncte de comandã
(în cazul avizului/autorizaþiei de pro-
tecþie civilã) au posibilitatea de a ve-
rifica dacã acestea se încadreazã în
categoriile de construcþii care se
supun acestor procese de avizare/
autorizare. Mai multe detalii legate
de acest ghid de avizare/avizare pot
fi obþinute prin consultarea paginii
web a ISU Dolj - www.isudolj.ro –
Ghid Avizare Autorizare.

Specialiºtii ISU Dolj avertizea-
zã cã, nesolicitarea ºi neobþinerea
avizelor sau autorizaþiilor de secu-
ritate la incendiu constituie contra-
venþie ºi se sancþioneazã cu amen-
dã de la 5.001 la 10.000 lei.

Salvat de ºeful de Post din Pleniþa
ªeful Postului de Poliþie Pleniþa a fost felicitat,

ieri, de conducerea Inspectoratului de Poliþie
Judeþean Dolj, pentru cã ºi-a fãcut datoria. Poli-
þistul a vãzut cãzut pe marginea strãzii un bãrbat,
l-a ridicat ºi l-a dus la cea mai apropiatã unitate
medicalã, unde a primit îngrijiri. Culmea este cã,
aºa cum se vede pe imaginile surprinse de came-
rele video amplasate în centrul localitãþii, pe
lângã bãrbatul cãzut în stradã au trecut mai multe
persoane ºi autoturisme, însã nimeni nu s-a oprit
sã vadã dacã are nevoie de ajutor.

fel, în timp ce executa serviciul
de patrulare în comuna Pleniþa,
judeþul Dolj, agentul ºef adjunct
Gheorghe Bongiu, ºeful Postu-

lui de Poliþie Pleniþa, a vãzut un
bãrbat cãzut pe partea carosa-
bilã. Poliþistul a întors Loganul
de serviciu, a coborât ºi a în-
cercat sã afle ce are bãtrânul.
Omul i-a spus cã se simte rãu,
lucru vizibil ºi din faptul cã nu
se putea þine pe picioare. Poli-
þistul a reuºit sã-l urce pe dol-
jean în maºinã ºi l-a condus de
urgenþã la cea mai apropiatã
unitate medicalã, unde i-a fost
acordat primul ajutor. Ulterior,
poliþistul a aflat cã bãrbatul de
54 de ani avea o semiparezã pe
partea stângã, fiindu-i astfel
imposibil sã se repunã singur pe
picioare. Comandantul Inspec-
toratului de Poliþie Judeþean

Dolj ,  comisar  ºef
Constantin Nicolescu,
l-a felicitat, ieri, pe
agent  ºef  adjunct
Gheorghe Bongiu pen-
tru salvarea vieþii bãr-
batului respectiv.

Poliþistul de 33 de
ani îºi desfãºoarã ac-
t ivitatea în cadrul
Postului de Poliþie Ple-
niþa încã din anul 2013,
acesta fiind absolvent
al ªcolii de Agenþi de
Poliþie Vasile Lascãr
Câmpina – promoþia
2009. De la absolvirea
cursurilor ªcolii de
Poliþie ºi pânã în pre-
zent acesta a lucrat
doar în mediul rural, o
perioadã fiind reparti-
zat la Postul de Poliþie
Grãdinari din judeþul
Caraº - Severin. 
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Care a fost valoarea investiþii-
lor în anul 2016 ºi cum aþi gân-
dit strategia? Au influenþat în vre-
un fel rezultatele de anul trecut
strategia ce urmeazã sã fie im-
plmentatã de anul acesta?

Anul trecut ca ºi în anii prece-
denþi, am continuat planul ambiþios
ºi de duratã al investiþiilor în reþea-
ua de distribuþie a energiei electri-
ce, în scopul optimizãrii ºi moder-
nizarii liniilor de joasa tensiune, in-
locuirea branºamentelor electrice ºi
scoaterea contoarelor de mãsura-
re a consumului de energie la limi-
ta de proprietate, pentru a îmbu-
nãtãþi parametrii de calitate ai reþe-
lei de medie tensiune, extinderea
sistemului SCADA prin creºterea
nivelului de automatizare ºi control

la distanþã a staþiilor ºi liniilor de
medie tensiune ºi, bineînþeles, pen-
tru a oferi consumatorilor condiþii
de racordare corespunzãtoare.

ªi sã revenim la strategie...
Strategia rãmâne în linii mari

aceeaºi ºi pentru anul 2017, o reo-
rientare este sistemul de exploata-
re ºi mentenanþã preventivã a reþe-
lelor, deoarece avem reþele de joa-
sã tensiune instalate pe suprafeþe
mari, situaþia este mai dificil de
gestionat, acesta fiind motivul pen-
tru care am organizat mai multe
lucrãri de mentenanþã cu focus pe
acþiuni preventive. În partea a doua
a acestui an, un nou concept de
exploatare va fi implementat cu
scopul reducerii duratei de inter-
venþii în reþele ºi creºterea calitãþii
serviciilor oferite utilizatorilor re-
þelei electrice.

Pe ce îºi va concentra mai
exact, activitatea compania ?

În perioada urmãtoare, Distri-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

În perioada urmãtoare:
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Distribuþie Oltenia a derulat pe parcur-
sul lui 2016, o serie de proiecte strategice:
reducerea pierderilor de energie electricã,
programul de transformare într-o companie
SMART, modernizarea reþelei electrice
pentru îmbunãþirea parametrilor tehnici ºi
a calitãþii energiei distribuite, etc. Acestea

sunt doar o parte din investiþiile fãcute în
anul precedent. Despre modul în care au
fost implementate proiectee, despre nive-
lul investiþilor, dar ºi ce îºi propune compa-
nia sã facã în perioada urmãtoare ne-a vor-
bit Eugen Butoarcã, directorul executiv
Distribuþie Oltenia.

buþie Oltenia îºi va concentra acti-
vitatea pe modernizarea reþelei ae-
riene ºi subterane de medie tensiu-
ne în care s-a înregistrat un nu-
mãr ridicat de incidente, noi staþii
de transformare vor fi moderniza-
te ºi integrate în sisteme de auto-
matizare SCADA, sute de echipa-
mente telecomandate vor fi insta-
late pe reþeaua de medie tensiune
ºi integrate în sistemele de auto-
matizare a distribuþiei, sute de noi
trasformatoare de medie/ joasã ten-
siune ºi cutii noi de distribuþie vor
fi instalate în tot atâtea zone/loca-
litãþi. Totodatã, prin intermediul
procesului de transformare
SMART, am început reorganiza-
rea întregii activitãþi de distribuþie
pentru a oferi servicii de înaltã ca-

litate clienþilor noºtri ºi pentru a
reduce in mod semnificativ durata
ºi numarul de întreruperi în alimen-
tarea cu energie electricã.

Care este evoluþia investiþiilor
bugetate în 2017 faþã de anul
2016 în judeþul Dolj?

La nivelul judeþului Dolj, va-
loarea investiþiilor Distribuþie Ol-
tenia bugetate pentru anul 2017
este de 40,036 milioane lei chel-
tuieli de investiþii (CAPEX) ºi
35,764 milioane lei puneri în
funcþiune (PIF). Anul trecut, în
judeþul Dolj, am investit 25,398
milioane lei cheltuieli de investitii
(CAPEX) ºi 26,381 milioane lei
puneri în funcþiune (PIF).

Ce înseamnã pentru operato-
rul Distribuþie Oltenia reducerea
pierderilor ºi care este nivelul
acestora în judeþul Dolj?

Când vorbim despre pierderi,
ne referim atât la consumul pro-
priu tehnologic care este accep-

tat fiind determinat de caracteris-
ticile tehnice ale instalaþiilor (lun-
gime, secþiune linii, energii vehi-
culate, schema alimentare,  pier-
deri gol-sarcina linii/ transforma-
toare  echipamente, dar ºi la pier-
derile comerciale materializate de
sustragerile de energie electricã.
În ceea ce priveºte sustragerea de
energie electricã, aceasta repre-
zintã un fenomen care a luat am-
ploare în ultima vreme fiind peri-
culos pentru toþi consumatorii,
inclusiv pentru cei care nu sus-
trag energie electricã, întrucât in-
stalaþiile improvizate pot genera
incendii ºi chiar pierderi de vieþi
omeneºti, pe lângî întreruperi ºi
fluctuaþii de tensiune, ºi imposi-
bilitatea de a utiliza apãratele elec-
trocasnice la parametri normali.

Despre ce prejdiciu vorbim-
...cum se calculeazã el?

Este important de menþionat
faptul cã în judeþul Dolj au fost
identificate anul trecut în medie
113 cazuri/ lunã în care au existat
suspiciuni de consum ilicit de ener-
gie electricã. Asta înseamnã un
prejudiciu de aproximativ 19 400
000 kWh – 7 000 000 RON. În
colaborare cu autoritãþile locale ºi
instituþiile abilitate au fost organi-
zare sesiuni de conºtientizare asu-
pra riscurilor la care se supun per-
soanele care sustrag energie elec-
tricã prin intervenþii neautorizate în
reþeaua electricã.

 ªi a avut loc rebranduirea:
CEZ Distribuþie a devenit Distri-
buþie Oltenia. Care a fost impac-
tul  asupra consumatorilor, cum
a fost primitã aceastã schimbare?

CEZ Distribuþie ºi-a schimbat
doar denumirea ºi identitatea vizua-

lã. Sub denumirea Distribuþie Ol-
tenia, compania va continua pro-
iectele de investiþii majore în bene-
ficiul consumatorilor de energie,
implementând proiectele curente ºi
dezvoltând unele noi. Echipa de
specialiºti a Distribuþie Oltenia va
continua sã implementeze proce-
sul de SMART Transformation ºi
astfel sã introducã în era digitalã
procesul de distribuþie a energiei
electrice în Oltenia.

Ne asiguram clientii ca desi ini-
ma distributiei energiei electrice din
Oltenia are o nouã denumire ºi o
nouã înfãþiºare: Distribuþie Oltenia,
aceasta îºi pastreazã obiectivul
principal: distribuþia energiei elec-
trice în condiþii de securitate în
exploatare a instalaþiilor electrice,

siguranþa în funcþionare ºi asigu-
rarea parametrilor de calitate.

ªtim cã la nivelul judeþului
Dolj realizaþi un proiect, Ucenic
Electricain ºi care se adreseatã cu
precãdere elevilor de clasa a IX-a.
Ce ºi-a propus acest proiect ?

Proiectul Ucenic Electrician este
un proiect pilot susþinut de cãtre
Distribuþie Oltenia care ºi-a pro-
pus sã formeze noua generaþie de
electricieni a viitorului.

Proiectul ºi-a deschis porþile
anul trecut pentru 48 de elevi ai
claselor cu profil electric de la
Colegiul Tehnic Energetic Craio-
va ºi Liceul Tehnologic Astra Pi-
testi, fiind desfãºurat în partene-
riat cu cele douã instituþii scolare,
precum ºi cu Inspectoratele ªco-
lare Judeþene Argeº ºi Dolj ºi Aso-
ciaþia ROI. Practic, Distribuþie
Oltenia le susþine primii paºii în
meseria de electrician de joasã ten-
siune prin echiparea unor labora-
toare electrice cu echipamente de
ultimã generaþie, le oferã stagii de
pregãtire practica în cadrul com-
paniei, cursuri, sesiuni de mento-
rat ºi burse ºcolare pentru primii
5 elevi cu rezultate foarte bune,
în valoare de câte 200 lei lunar,
suplimentar faþã de cele oferite de
stat. La sfârºitul celor trei ani de
scoala profesionala, dupã obþine-
rea calificãrii profesionale, absol-
ventii vor avea întâietate la anga-
jarea în cadrul companiei Distri-
buþie Oltenia, însã vor trece ºi ei
prin procesul de recrutare nece-
sar ocuparii unei funcþii.
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Rabia (turbarea) este o boalã
produsã de un virus care afectea-
zã sistemul nervos central (creie-
rul ºi mãduva spinãrii), atât la ani-
male, cât ºi la oameni. Apare foar-
te rar la animalele domestice vac-
cinate, dar poate fi contractatã
foarte uºor în cazul în care un ani-
mal domestic nevaccinat intrã în
contact cu un alt animal domes-
tic sau sãlbatic bolnav ºi este
muºcat de acesta.

Din motive de ordin social ºi
economic, rabia este în atenþia ser-
viciilor veterinare din România ºi
din Uniunea Europeanã, fiind în-
tocmite în acest sens programe
europene, naþionale ºi judeþene de
supraveghere a bolii precum ºi
asigurarea de fonduri europene
prin cofinanþarea monitorizãrii,
prevenirii ºi combaterii unor boli
transmisibile.

Campania de vaccinare,
oficial, s-a încheiat

În conformitate cu Ordinul nr.
35/2016 al ANSVSA, la data de 1
octombrie 2016 a început Campa-
nia 2016-2017 de vaccinare anti-
rabicã a carnasierelor domestice –
câini, pisici. „Vaccinarea antirabi-
cã a câinilor ºi a pisicilor în vârstã
de peste 3 luni se realizeazã în cam-
panie, o datã pe an, în perioada
octombrie-februarie, dar nu mai
târziu de un an de la ultima vacci-
nare, urmatã de vaccinãri de com-
pletare la animalele care nu au pu-
tut fi vaccinate în timpul campa-
niei. Vaccinarea profilacticã anti-

Anul trecut, vaccinul antirabic a expirat în cabinetele veterinare

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Doar 30% dintre localitãþile doljene au primit vizita
medicilor veterinari pentru a vaccina câinii ºi pisicile

împotriva rabiei. Pe acest fond, conducerea DSVSA Dolj
a decis sã informeze toate celelalte primãrii despre

pericolul ce poate apare în orice moment. Mai mult, nu
toate carnasierele domestice sunt microcipate. În pre-
zent, costul de achiziþie a unui microcip este de 9 lei, la

care se adaugã manopera, ceea ce înseamnã cã proprieta-
rul va scoate din buzunar 15 lei pentru un patruped. Pe
de altã parte, la 1.000 de microcipuri cât ar fi necesare,
în medie, pentru o localitate ruralã, efortul bugetar nu

ar depãºi 5-6.000 de lei, dacã s-ar implica ºi conducerea
primãriei. Campania de vaccinare antirabicã este, acum,

la final, dar autoritãþile sperã sã gãseascã mai multã
implicare din partea comunitãþilor locale.

rabicã a câinilor, pisicilor, dihori-
lor domestici, câinilor de stânã, ani-
malelor din adãposturi speciale,
precum ºi a animalelor sãlbatice
din grãdini zoologice, circuri ºi alte
spaþii în care acestea sunt adãpos-
tite, este obligaþia proprietarilor ºi
a deþinãtorilor de animale, persoa-
ne fizice sau juridice, cu respecta-
rea legislaþiei sanitare veterinare în

vigoare”, ne-a precizat dr. Costicã
Retea, director adjunct al Direcþiei
Sanitare Veterinare ºi pentru Sigu-
ranþa Alimentelor Dolj.

Mai întâi, microcipare,
apoi vaccinare

Costurile vaccinãrii antirabice a
câinilor din timpul campaniei din
octombrie – februarie ºi din tim-
pul vaccinãrilor de completare sunt

suportate integral de la bugetul de
stat, atât costul vaccinului cât ºi
manopera de administrare. Contra-
valoarea manoperei de vaccinare
a pisicilor este suportatã de cãtre

proprietarii acestora, iar contrava-
loarea vaccinului este suportatã de
la bugetul de stat.

Se vaccineazã contra rabiei doar
câinii care sunt identificaþi con-
form Ordinului nr. 1/2014 al AN-
SVSA. Câinii se identificã, exclu-
siv, prin implantarea unui micro-
cip în termen de maximum 90 de
zile de la fãtare, dar în orice caz
înainte de vânzarea, donarea cu ti-

tlu gratuit sau scoaterea în spaþii
publice a acestora, de cãtre me-
dici veterinari din unitãþile medicale
veterinare de asistenþã înregistrate
în Registrul unic al cabinetelor
medicale veterinare cu sau fãrã
personalitate juridicã,  precum ºi
din universitãþile care deþin clinici
veterinare universitare, înregistraþi
ca identificatori ºi operatori ai sis-
temului national RECS.

„Înregistrarea în sistemul naþi-
onal RECS a câinilor identificaþi se
realizeazã odatã cu microciparea ºi
eliberarea carnetului de sãnãtate, în
cazul prezentãrii proprietarilor la
sediul cabinetelor veterinare, res-
pectiv în maximum 5 zile de la
implantarea microcipului, în cazul
deplasãrii medicului veterinar la
proprietarii de câini. Trebuie ex-
plicat clar, cã vaccinul ºi manope-
ra sunt gratuite pentru proprietari,
dar achiziþionarea microcipului –
9 lei – ºi aplicarea lui vor costa, în
medie, 15 lei. Dacã s-ar face o
solicitare din partea consiliilor lo-
cale, costurile ar fi mult mai mici.
Spre exemplu, la 1.000 de micro-
cipuri s-ar putea plãti 5-6.000 de
lei. Aºadar, cu o treime mai puþin”,
a menþionat dr. Costicã Retea.

Anul trecut, vaccinul antirabic
a expirat, prin nefolosire

O situaþie delicatã s-a petrecut
anul trecut, ne mai informeazã

conducerea DSVSA Dolj. Con-
cret, medicii sanitar-veterinari au
fost amendaþi cã le-au expirat
vaccinurile antirabie. Or, nici în
aceastã perioadã, situaþia nu este
mai bunã „La aproximativ 30 %
din gospodãrii s-a efectuat vac-
cinul antirabic. Iar campania s-a
încheiat la finele lunii februarie.
Facem, deja, adrese cãtre primã-
rii sã înceapã cât mai repede vac-
cinarea. Trebuie sã înþeleagã cu
toþii, cã suntem expuºi un risc
destul de crescut în aceastã pri-
vinþã”.

Câinii neidentificaþi ºi neînre-
gistraþi aflaþi în spaþiile publice
sunt consideraþi câini fãrã stãpân
ºi sunt trataþi conform prevede-
rilor legislaþiei specifice în vigoa-
re. Sã mai amintim cã, refuzul
vaccinãrii câinilor ºi pisicilor de
cãtre proprietarii acestora consti-
tuie contravenþie ºi se sancþionea-
zã conform H.G. nr. 984/2005,
art. 5 lit. J, pct. 3 cu amendã de
400-800 lei pentru persoanele fi-
zice ºi 400-1000 lei în cazul per-
soanelor juridice. Fireºte, ar fi un
impact social greu de acceptat ºi
nimeni nu ia în calcul o astfel de
posibilitate, deºi este legalã. Din
aceste considerente, conducerea
DSVSA Dolj face un apel la toþi
factorii de decizie locali sã trate-
ze campania antirabicã cu mult
mai multã atenþie.
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Asociaþia  „Erasmus  Student
Network  Craiova  (ESN)”,  în
parteneriat cu Universitatea din Cra-
iova, Biroul  „Erasmus  +”,  AIE-
SEC  Craiova,  Asociaþia Naþionalã
a  Tineretului   Ecologist  din Ro-
mânia  (ANTER)  au  prezentat
„Descoperã  oportunitãþi  reale!”,
pentru studenþii  români  ºi  strãini.
Reprezentanþii organizatorilor au
þinut  sã  clarifice unele  aspecte.
Astfel,   Oana  Lavinia Boangiu,
preºedintele ESN Craiova, a preci-
zat: „Suntem alãturi de partenerii
noºtri ºi vrem sã  promovãm  toate
oportunitãþile, studenþi  beneficiari
ai  „Erasmus+”   expunând   pro-
priile  experienþe    în strãinãtate  ºi
avantajele obþinute  în urma unui

Studenþi  români  ºi   strãini au  discutat  despre  descoperireaStudenþi  români  ºi   strãini au  discutat  despre  descoperireaStudenþi  români  ºi   strãini au  discutat  despre  descoperireaStudenþi  români  ºi   strãini au  discutat  despre  descoperireaStudenþi  români  ºi   strãini au  discutat  despre  descoperirea
unor  oportunitãþi de  dezvoltareunor  oportunitãþi de  dezvoltareunor  oportunitãþi de  dezvoltareunor  oportunitãþi de  dezvoltareunor  oportunitãþi de  dezvoltare

Ieri, la Universitatea  din Craiova  s-a  desfãºurat prezentarea Proiectului „ Discover
the  real  opportunities!” („Descoperã  oportunitãþi  reale!”), un program destinat  stu-
denþilor  ºi pregãtirii  acestora,  în mai multe forme, de la  studiu pânã  la practicã.

program  de  mobilitãþi in-
ternaþionale la  care au
participat. Suntem  inte-
resaþi sã  atragem  cât mai
mulþi  tineri  în program,
iar ceea ce  spun  cei  care
au fost în  strãinãtate –
Spania,  Italia, Marea Bri-
tanie ,  etc.  -  este  cât se
poate  de  benefic. Colegii
noºtri  de la  asociaþiile
partenere vã  pot da  mai
multe detalii.   Vrem sã  le
arãtãm  studenþilor din  alte  þãri   ce
înseamnã România,  sã-i  motivãm
sã  studieze  aici   ºo sã îmbunãtã-
þim   integrarea socio-culturalã  a
acestor tineri  în Universitãþile din
þara  noastrã ”.  ªi, nu  am  aºteptat

foarte  mult. „Ne  dorim  atragerea
cât  mai  multor studenþi  craioveni
în proiect,  cu   stagii  de voluntariat
în strãinãtate, unde  pot  obþine  date
despre ceea ce  înseamnã  interacþi-
unea între  persoane, cu  tot  ceea

În data  de  2 martie, Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj a afiºat, la  se-
diul  sãu, lista  cadrelor  didactice  care
intrã  în restrângere de  activitate, în-
cepând  cu anul ºcolar  2017/2018. În

Calendar „plin” pentru  restrângerea de activitateCalendar „plin” pentru  restrângerea de activitateCalendar „plin” pentru  restrângerea de activitateCalendar „plin” pentru  restrângerea de activitateCalendar „plin” pentru  restrângerea de activitate
Este în  plinã desfãºurare procesul de  desfãºurare  a com-

pletãrii  normelor pentru  cadrele didactice  aflate în aceas-
tã  situaþie. În acest moment, sunt 40  de profesori, învãþã-
tori, educatori, care  se  aflã într-o astfel  de procedurã.

aceeaºi zi, la  sediile  unitãþilor de
învãþãmânt  este obligatorie   afiºa-
rea  condiþiilor specifice   ºi  a  grilelor
de evaluare   aferente  acestora  (dacã
este cazul),  pentru ocuparea  postu-

rilor didactice/catedrelor vacante prin
transfer/pretansfer consimþit între
unitãþile de  învãþãmânt, avizate de
cãtre ISJ-uri. „Pe 2  martie, am afiºat,
pe site-ul nostru, lista cu cadrele  di-
dactice care  intrã  în restrângere de
activitate.  În acest moment,  vorbim
de 40  de profesori ºi  specialiºti, care
cer  restrângere, cele mai multe pro-
venind de la „Limba  ºi literatura ro-
mânã (ºapte)”, pe cel de-al doilea loc
fiind „învãþãtori” (cinci  dosare). În-
tre 3-7 martie,  se  vor face  înregistra-
rea cererilor, însoþite  de documente
precizate; verificarea  ºi avizarea ac-

telor  depuse  de  cãtre Comisia de
Mobilitate  a Personalului  din în-
vãþãmântul  preuniversitar, consti-
tuitã la ISJ Dolj” a  precizat prof.
Monica Leontina Sunã, inspector
general  al Inspectoratului ªcolar
Judeþean  Dolj.

Finalizarea,
spre sfârºitul acestei  luni

Este bine  pusã  statutar ºi pe-
rioada de depune a  contestaþiilor.
„Sunt 40 de cadre  didactice care
intrã în  restructurare,  cele mai

multe  fiind la „Limba ºi literatura
românã”  (ºapte),  pe  lul doi venind
„învãþãtorii” (cinci) . Între  3 -  7
martie, dosarele vor fi evaluate, de
cãtre inspectori de  specialitate, ºi
vor intra  într-o  nouã procedurã.
Pe  9 martie, vor  fi afiºate puncta-
jele  cadrelor didactice  care  soli-
citã  soluþionarea restrângerii  de
activitate, iar a doua zi va  fi cea
finalã de  întregistrare a contesta-
þiilor. Foarte important este ºi  ca-
drul de desfãºurare a probelor
practice/profil, pe  10 martie. În
ziua de  22 martie  se  va finaliza
întreg procesul, în  cadrul  unei
ºedinþe  de repartizare destinatã
soluþionãrii cererilor de  restrân-
gere”, a  mai  spus Monica Sunã.

CRISTI  PÃTRU.

Sãptãmânã aceasta au fost re-
alizate lucrãri  pe mai multe cur-
suri de apã. Reprezentanþii  Ad-
ministraþiei Bazinale de Apã au
desfãºurat acþiuni de defriºare
manualã în mai multe zone. Spre
exemplu, pe râul Jiu, dig mal
stâng, sector Beharca – Tatomi-
reºti, localitatea Coþofenii din
Dos, diguri pârâu Racoviþa, loca-
litatea Braloºtiþa, regularizare pâ-
râu Argetoaia, pod auto -localita-
tea Scaeºti; râu Jiu, dig mal stâng,
pe sectorul confluent pârâu  Ama-
radia – pod Podari,  dig mal drept
pe sectorul Bucovãþ – Leamna de
Jos, dig mal drept pe sectorul Po-
dari – Þuglui, dig mal stâng pe
sectorul Murta – Zãval; pârâu
Baboia, localitãþile: Cioroi-amon-
te ºi aval pod Cazut, Siliºtea Cru-
cii –amonte ºi aval pod auto, Bâr-
ca – amonte ºi aval pod Moara.

ce  simbolizeazã  aceasta”, a  spus
Adrian Cioc,  vicepreºedinte  AIE-
SEC Craiova. La rândul sãu,    Lu-
ciana Salavat,  „vice”  pe  „Strate-
gii  de  colaborea  în strãinãtate”  a
AIESEC  Craiova  a  menþionat:
„Suntem  într-un adevãrat  partene-
riat, iar principalul nostru  obiectiv
este  prezentarea  oportunitãþilor pen-
tru toþi  colegii  noºtri din alte þãri.

Suntem  parte integrantã  din pro-
movarea   voluntariatului   internaþi-
onal,  tineri din  alte þãri  sunt  acum
la  Craiova  ºi,  împreunã,  vrem sã
dezvoltãm   diverse programe,  de la
medicinã  pânã  la drepturile omului.
Cu toþii  avem învãþat  de  aici” .  Ca
o  concluzie  - studenþii craioveni
sunt  deschiºi spre Europa.

CRISTI  PATRU

A început curãþenia de primãvarãA început curãþenia de primãvarãA început curãþenia de primãvarãA început curãþenia de primãvarãA început curãþenia de primãvarã
pe cursurile de apã din Doljpe cursurile de apã din Doljpe cursurile de apã din Doljpe cursurile de apã din Doljpe cursurile de apã din Dolj

Administraþia Bazinalã de Apã Jiu a început acþiunile de salubrizare a
albiilor râurilor aflate în administrare, pregãtindu-le astfel pentru pre-
luarea apelor în urmãtoarea perioadã a anului. În acest sens, pentru
întreþinerea lucrãrilor hidrotehnice, Sistemul de Gospodãrire a Apelor Dolj
- prin formaþiile de lucru - a executat  lucrãri de curãþare a digurilor, a
albiilor regularizate ºi neregularizate. Lucrãrile au constat în defriºãri de
vegetaþie arborescentã ºi  tufiºuri, eliminãri de blocaje la poduri ºi podeþe,
salubrizarea albiilor ºi malurilor.

ABA Jiu a desfãºurat acþiuni
de igienizare ºi în Gorj

Acþiuni de igienizare s-au deru-
lat ºi pe pârâul Baboia, în zona
podurilor în localitãþile Izvoa-
re, Galicea Mare, Galiciuica,
Cioroi, Siliºtea Crucii,  Afumaþi
ºi  Bârca.

„Aceastã acþiune de întreþi-
nere ºi igienizare a albiilor de râu
ºi a lucrãrilor hidrotehnice se re-
alizeazã periodic de cãtre anga-
jaþii A.B.A Jiu, în toate judeþele
administrate. Imediat ce timpul
permite intervenþia, dupa fieca-
re iarnã, colegii din SGA-uri ac-
þioneazã în funcþie de necesita-
te: fie defriºare manualã, fie de-
blocare poduri ºi podeþe, curã-
þare a digurilor atât de material
lemnos, cât ºi de vegetaþie”, a

declarat Marin Talãu, directorul Ad-
ministraþiei Bazinale de Apã Jiu.

Totodatã, în cursul acestei sãptã-
mâni, Sistemul de Gospodãrire a
Apelor Gorj a executat lucrãri de în-
treþinere la digul Acumulare Neper-
manentã Rovinari, dig la Îndiguire
pârâu Strâmba la Strâmba, dig la Re-
gularizare râu Amaradia la Târgu-Jiu,
zona Drãguþeºti ºi Romaneºti, dig la
Regularizare ºi Îndiguire râu Gilort la
Novaci-pârâu Gilorþel ºi întreþinere la
Regularizare pârâu Blahniþa la Sãce-

lu. Aceste acþiuni au constat în defri-
ºare manualã a suprafeþelor, doborâ-
rea mecanicã a arborilor ºi curãþire
teren de iarbã ºi buruieni.

Râurile sunt monitorizate
Sistemul de Gospodãrire a Apelor

Gorj a continuat sã ia mãsuri ca la
priza de apã Rovinari sã fie asigurate
toate condiþiile pentru tranzitarea
debitului necesar alimentãrii cu apã
industrialã a termocentralei Rovinari.

De asemenea, sunt monitorizate
în teritoriu cursurile de apã, în spe-
cial în zona podurilor rutiere, în ve-
derea eliminãrii eventualelor perico-
le de inundaþii.

În zilele de 27 ºi 28 februarie a.c,
respectiv 2 martie a.c, în cadrul ºedin-

þelor care au avut loc la sediul Pre-
fecturii judeþului Gorj ºi în amfitea-
trul campusului Turceni, au fost pre-
zentate atribuþiile primarilor pentru
respectarea legislaþiei în domeniul
gospodãririi apelor, reprezentanþilor
primãriilor: Motru, Padeº, Muºeteºti,
Peºtiºani, Rovinari, Runcu, Samari-
neºti, Schela, Slivileºti, Stãneºti, Târ-
gu Jiu, Teleºti, Tismana, Turcineºti,
Vãgiuleºti, Aninoasa, Bîlteni, Bol-
boºi, Borãscu, Brãneºti, Drãgoteºti,
Fãrcãºeºti, Ioneºti, Negomir, Plopºo-
ru, Þânþãreni, Turburea, Urdari, Ar-
cani, Bãlãneºti, Bãleºti, Bumbeºti Jiu,
Câlnic, Cãtunele, Ciuperceni, Dã-
neºti, Drãguþeºti, Glogova, Godi-
neºti, Leleºti ºi Mãtãsari.

RADU ILICEANU
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O cunoºteam de peste patru decenii:
studentã la Filologia craioveanã, cred cã-
ºi disimula vocaþia poeticã, fiindcã nu mi-
o amintesc în aceastã ipostazã. Destinul,
ignobila Fatimã, a fãcut ca în ultimii ani,
sã ne intersectãm drumurile, printr-un joc
al unei stime reciproce ºi, fireºte, ºi cu
concursul coincidenþelor. Am însoþit-o sã-
i prezint ultimele sale isprãvi literare, toa-
te ieºite cu o precipitare care abia acum,
în ceasul în care a luat drumul spre ce-
ruri, capãtã mi se pare o semnificaþie mis-
terioasã pe care n-am ºtiut s-o anticipãm.
ªi neîndoielnic ne-am ºi refuzat-o. Aºa s-
a întâmplat cã în ultimii trei ani, i-am fost
confident la lansãri la Calafat, la Drobe-
ta, la Râmnicu-Vâlcea ºi, chiar în vara
trecutã, la Curtea de Argeº, oaspeþi amân-
doi ai cunoscutului Festival Internaþional
de Poezie organizat de douã decenii de
Carolina Ilica ºi Dumitru M. Ion, ei înºiºi
poeþi notorii ºi mesageri ai culturii noas-
tre prin lume.

Acolo, constrâns de durerile unei ope-
raþii recente, am decis, în duminica în care
cei 50 de poeþi sosiþi din toatã lumea în
Cetatea Brâncoveneascã tocmai se pre-
gãteau sã urce spre Vidraru, i-am spus cã
mã voi retrage. A decis pe loc, cu genero-
zitatea-i cunoscutã, cã mã va însoþi, ple-

când împreunã cu maºina ei pe lungul drum
al Râmnicului spre Bãnie. Îmi stãruie în
memorie cu accentele acum revigorate
dureros colocviul acela despre poezie, de-
spre colegi, despre prieteni comuni ºi, de-
sigur, despre copiii, ai noºtri ºi ai generaþii-
lor ce ne urmeazã, într-o lume care, parcã,
dã vãdite semne cã nu ne mai aparþine în
întregime.

Nu mi-a cerut niciodatã, precum alþi con-
fraþi, sã-i recenzez cãrþile, pe care, la fie-
care apariþie, mi le oferea cu o delicateþe
nelipsitã de un abia perceptibil gir al dis-
creþiei sale proverbiale. De atunci, din vara
trecutã, ele, cãrþile, s-au rânduit pe raftul
de prioritãþi din biblioteca mea, alãturi de
altele câteva, tot ale unor prieteni, în aº-
teptarea unor evaluãri critice pe care mi le
înscrisesem într-un orizont al datoriei. La
ultima întâlnire, îi divulgasem, poate ºi ca o
scuzã un pic neinspiratã în numele unei
promisiuni pe care mi-o fãcusem doar mie,
intenþia, rãmasã, iatã, neonoratã.

Printre coperþile ultimei sale cãrþi de po-
ezie, regãsesc notaþiile de lecturã pe care
le împãrtãºisem publicului severinean ºi
vâlcean ºi resimt uimirea de a fi constatat
atunci un sens al unei dedublãri – atât de
specifice poeþilor autentici – ºi, mai precis,
„unul al dualului, ca un fel de joc între

aici-acolo, pe urmele viziunii heracli-
tiene a ambivalenþei topice, a cãutãrii-
gãsirii, pe malurile apei/vieþii care cur-
ge odatã cu lucrurile ºi în care sfârºesc
pânã la urmã  ºi destinele noastre: eºti
aici-dincolo”

Cum sã te aperi de asaltul capricios al
Cuvântului în ipostaza sa de Logos fiinþial
ºi care, evanghelic vorbind, este Începu-
tul, Naºterea, dar în care se înscrie, pre-
monitoriu, ºi Sfârºitul lumesc?

Cea revãrsatã în mine
strigã
în unghiuri ºi pãtrate…

Versuri premoniþii pe care mi le nota-
sem atunci în acele notiþie-notaþii de pre-
zentare din ultima sa carte, cu un titlu nu
mai puþin premonitoriu: Camera dezastru,
con-creatã cu harul benedictin al graficii
artistului ei preferat, Viorel Pârligras!

Reþinusem atunci, iarãºi într-un joc ar-
ghezian ascuns al lui aici-dincolo, ceea
ce decretasem public a fi fiind o pecete a
poeziei Lilianei Hinoveanu. ªi a Poeziei în
genere, când aceasta e resort ºi mobil al
trãirii. ªi, de parcã asta n-ar fi fost de ajuns,
iatã alte versuri identificate atunci de mine
care, acum, capãtã pecetea – ca stimagt

franciscan – mãsura profeticã a înseºi con-
diþiei noastre muritoare:

ºi porneºte tãvãlugul peste isteria de
forme ºi

de zgomote

Ca un misterios pact între poet ºi moar-
te, aºa cum scrisesem eu însumi într-un
final de poem într-o altã vârstã ºi într-un
alt context:

existã (cum spuneam) un nu ºtiu ce
pact secret

între poet ºi moarte: un fel de dispreþ
reciproc

din care huruie o iubire aproape hi-
larã

o presimþire de concediu prenatal
- dacã (dacã?) în pofta sa de des-

frâu
Fatima îi alege pe ei drept clienþi pe

care
iubindu-i îi lasã aproape nenãscuþi

ªi mã gândesc cã nenaºterea e, în sub-
strat, suportul speranþei a unicei supravie-
þuiri a poeþilor peste pragul imprevizibilei
lor plecãri dintre noi, fãcându-ne garanþi ai
unei neuitãri deplin meritate.

Liliana Hinoveanu: In MemoriamLiliana Hinoveanu: In MemoriamLiliana Hinoveanu: In MemoriamLiliana Hinoveanu: In MemoriamLiliana Hinoveanu: In Memoriam

Invitat special, profesorul uni-
versitar George Sorescu s-a adre-
sat audienþei fãcând referire la liri-
ca autoarei ºi în mod special la
volumul de versuri lansat ieri. “Bea-
trice Silvia Sorescu are o bogatã

“““““Sã ard cuvânt…Sã ard cuvânt…Sã ard cuvânt…Sã ard cuvânt…Sã ard cuvânt…”,”,”,”,”,
semnat Beatrice Silvia Sorescusemnat Beatrice Silvia Sorescusemnat Beatrice Silvia Sorescusemnat Beatrice Silvia Sorescusemnat Beatrice Silvia Sorescu

Volumul de poezie “Sã ard cuvânt…”, semnat
Beatrice Silvia Sorescu, a fost lansat ieri, la Tea-
trul Naþional “Marin Sorescu” din Craiova, în
cadrul Târgului de Carte “Gaudeamus”. Un eve-
niment  de mare sensibilitate, ce s-a desfãºurat
în prezenþa unui public numeros, s-a regãsit pe
agenda culturalã a oraºului nostru. Poeta, nãs-
cutã în Bulzeºti, judeþul Dolj, este autoarea a încã

zece volume de poezie fiind un autor veritabil,
dar ºi un dascãl de succes, iubit de elevi ºi de
profesori. Acest ultim volum a fost scris în me-
moria pãrinþilor, Dumitra ºi Nicolae Sorescu, po-
ezia fiind creionatã ca o componentã fundamen-
talã a existenþei, autoarea întorcându-se prin ci-
tire, prin vers, prin poezie la copilãrie, la origini,
ceea ce este extraordinar.

experienþã în domeniul literaturii
române, publicând pânã în present
11 volume de versuri ºi ne bucurã
de asemenea faptul cã domnia sa
navigheazã într-o zonã a ideilor pe
care noi le apreciem foarte mult,

idei care rãspund unor exigenþe
estetice. Volumul “Sã ard cuvânt”
este un produs al reflecþiilor ºi al
cugetãrilor Silviei Sorescu, în sen-
sul cã domni sa evocã în primul
rând toposul natal. Trebuie sã pre-
cizãm cã Silvia Sorescu provine
dintr-o familie care este literarã,
foarte cunoscutã în þarã ºi în afa-
rã. Aºadar,  rãdãcina poeticã a Sil-
viei Sorescu se aflã în familie. În
volumul pe care îl prezentãm as-
tãzi existã mai multe componente.
O primã componentã constã în evo-
carea elementelor copilãriei, a sa-
tului natal, evocarea pãrinþilor, a
rudelor a persoanelor cunoscute,
cuprinde tonuri nostalgice. Satul în
conºtiinþa poetei apare ca un topos
sacru… ”, a subliniat George So-
rescu, , poet, prozator, critic lite-
rar ºi traducãtor.

Prezent la eveniment, profeso-
rul  universitar Marian Barbu, de
asemenea un cunoscut critic lite-
rar ºi prozator,  a vorbit despre
acest volum de versuri, îndemnân-
du-i pe elevii prezenþi în foaierul
Teatrului sã citeascã, i-a trimis spre
lecturã. “Estetica gingãºiei este
cultivatã de Beatrice Silvia Sores-
cu. Este o poetã cu o maturitate
liricã acaparatoare. Constat cã spre
deosebire de poezia actualã, destul
de despletitã, ca sã nu spun hoina-
rã a limbii române, pe care o cos
într-un anume fel sau altul, ca ºi
când ar fi ruptã, în condiþiile în care

ea are o strãvechime fenomenalã,
încã necunoscutã de majoritatea
dintre noi, poezia Silviei Sorescu
are o demnitate fie în zona copilã-
riei, dar mai ales în zona stilisticã.
Astãzi barbarismele sunt conside-
rate adevãrate cuceriri ale poeziei
modern. Nu mai spun de poezia li-
berã… ”, a completat profesorul
Marian Barbu.

“Pe lângã vocaþia de strãlucitã
dascãl, domnia sa

este ºi un foarte fin poet”
Actorul Emil Boroghinã, fost

director al Teatrului Naþional “Ma-
rin Sorescu” din Craiova, a avut o
intervenþie inconfundabilã, confe-
rind cuvinte frumoase acestui vo-
lum de versuri, precizând cã are o
mare admiraþie ºi un deosebit res-
pect pentru întreaga familie Sores-
cu, avându-l în centru pe marele
poet ºi dramaturg, dar ºi eseist ºi
romancier Marin Sorescu, cu care
fostul director Emil Boroghinã a
colaborat foarte mult ºi bine, mai
ales în ultima perioadã, jucând pe
scena acestui teatru mai multe pie-
se ale dramaturgului Marin Sores-
cu. “De asemenea am un deosebit
respect faþã de profesorul George
Sorescu, de care mã leagã cu ami-
ciþie serioasã. Am avut surpriza sã

o cunosc acum ºi pe fiica lui nenea
Nicolae, pe doamna Silvia Bãlaºa
Sorescu ºi sã descopãr un autentic
poet, care probabil îºi trage seva de
la ªtefan Sorescu, pe care îl invocã
de fiecare data. ªi pe lângã vocaþia
de strãlucitã dascãl, domnia sa este
ºi un foarte fin poet. Îi urez suc-
cess ºi cât mai multe apariþii”, a
consemnat actorul Emil Boroghinã.

La final…a fost poetul. Silvia
Beatrice Sorescu, emoþionatã a
vorbit publicului. O adevãratã pro-
fesoarã de poezie, un dascãl excep-
þionat, un autor authentic ºi un iu-
bitor de oameni. “Mulþumesc mult,
domnilor profesori ! Mulþumesc
mult, domnule Emil Boroghinã !
Mulþumesc mult, Oana Stancu ! ªi
mulþumesc mult colegelor  mele ºi
elevelor de la ªcoala Gimnazialã
Traian, prezente astãzi ( n.r ieri),
aici ºi aþi dat un imbold. Volumul
de versuri “Sã ard cuvânt…” este
cea de-a 11-a mea carte. Este o
împlinire spiritual. De fapt, ce este
mai înãlþãtor decât poezia ? Ce este
mai înãlþãtor decât sã arzi cuvânt ?
Cred cã va fi o carte care vã va
plãcea ºi cred cã dincolo de po-
vestea fiecãrui poem, va fi semn ºi
semnificaþie…”, a spus autoarea,
la finalul lansãrii.

MARGA BULUGEAN
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Duminicã, 5 martie, de la ora 10.00, Editura Corint vã invitã sã vã
întoarceþi în lumea elitelor de odinioarã cu prilejul evenimentului de lan-
sare a cãrþii „Un cântec de lebãdã. Vlãstare boiereºti în Primul Rãzboi
Mondial” de Filip-Lucian Iorga. Vor lua cuvântul: prof. univ. dr. Sorin
Liviu Damean ºi lect. univ. dr. Liviu Marius Ilie – decan, respectiv pro-
decan al Facultãþii de ªtiinþe Sociale a Universitãþii din Craiova, Filip-
Lucian Iorga – autorul volumului, iniþiatorul ºi coordonatorul colecþiei
Istorie cu blazon.

Filip-Lucian Iorga, istoric ºi scriitor, s-a nãscut în 1982, la Bucureºti.
Este doctor în istorie al Universitãþii din Bucureºti, cu stagii la Universi-
tatea Paris IV Sorbona ºi la INALCO (Franþa), ºi membru al Institutului
Român de Genealogie ºi Heraldicã „Sever Zotta. A publicat volumele:
„Strãmoºi pe alese. Cãlãtorie în imaginarul genealogic al boierimii ro-
mâne”; „Breviar pentru pãstrarea clipelor” (cu Alexandru Paleologu);
„Trecutul este viu” (cu Neagu Djuvara); „Le temperament oecuméni-
que” (cu Jean Delumeau, Neagu Djuvara, Emmanuel Le Roy Ladurie,
Jacques Le Goff, Eric Mension-Rigau, Jordi Savall); „Genocidul comu-
nist în România. Reeducarea prin torturã” (cu Gheorghe Boldur- Lãþes-
cu); „Copilãrie regalã”; „Mesele de odinioarã. De la Palatul Regal la
Târgul Moºilor” (cu Ana Iorga).

Sâmbãtã, 4 martie
Orele 10.00-10.15, Teatrul Naþional Radiofonic – Radio Româ-

nia ºi Teatrul Naþional „Marin Sorescu”: „Poemul ca somaþie a lec-
turii” ºi „Poetul” de ªtefan Augustin Doinaº – înregistrãri extrase de pe
cartea-CD „Trandafirul negru” (Editura Casa Radio).

Orele 10.15-11.00, Editura EIKON: Lansarea volumelor „Sublima-
re”, „Departe de Troia” de Eduard Dorneanu; „Diaglife” de Niculina
Constantinescu; „Spovedania unei umbre” de Eugeniu Bazil; „Muzica
proastã a tinereþei noastre” de Cristi Ardelean. Participã: Valentin Ajder ºi
invitaþii sãi.

Orele 11.00-12.00, Editura Universitaria Craiova: Lansare – „Un
scurt tratat despre educaþie (Teoria generalã ºi sociologia educaþiei.
Elemente de memeticã)”, autori prof. univ. dr. Adrian Gorun, prof. univ.
dr. Horaþiu Tiberiu Gorun. Invitaþi: prof. univ. dr. Valentin Popa, prof.
univ. dr. Dumitru Otovescu, prof. univ. dr. Sorin Purice

Orele 12.00-13.00, Uniunea Scriitorilor din România, Filiala
Craiova ºi Colegiul Naþional Militar „Tudor Vladimirescu” din Cra-
iova: Dezbatere despre importanþa cunoaºterii trecutului patriei: „Isto-
ria în actualitate ºi viitorul prezentului”. Lansarea Revistei „Alter Echo”
(nr. 1 ºi 2) a colegiului.

Orele 13.00-14.00, Editura AIUS: Lansarea volumului de versuri
„Cerber hãituit” de Aurelian Zisu. Invitaþi: Gabriel Coºoveanu, Gabriela
Gheorghiºor ºi Gabriel Nedelea.

Orele 14.00-14.30, Radio România: Invitaþi de nota 10: „Olimpi-
cii României”. Moderator: Gabriel Liviu Balica, redactor Radio Oltenia
Craiova.

Orele 14.30-15.00, Uniunea Scriitorilor din România, Filiala
Craiova: Lansarea volumului de eseuri „Iluziile modernitãþii” de Ga-
briel Nedelea. Invitaþi: Gabriela Gheorghiºor ºi Gabriel Coºoveanu. Mo-
derator: Petriºor Militaru. Recital scurt de poezie susþinut de actorii Te-
atrul Naþional Craiova. Textele vor fi rostite din „Cartea Vorbitã” de Ni-
chita Stãnescu (Editura Casa Radio).

Orele 15.00-16.00, Editura Polirom: Întâlnire cu celebrul ºi îndrã-
gitul actor Ion Dichiseanu. Sesiune de autografe: „Adevãrul mai frumos
decât legenda”.

Orele 16.00-16.45, Teatrul Naþional Radiofonic – Radio Româ-
nia ºi Teatrul Naþional „Marin Sorescu”: Scurt recital de poezie din
lirica actorului Mircea Albulescu.

Ora 16.45: Tombola GAUDEAMUS
Orele 17.00-18.00, „Scrisul Românesc” Fundaþia-Editura: Lan-

sarea cãrþilor Emanuel D. Florescu – „Destin suicidar de artist genial:
D. Anghel, Esenin, Van Gogh, Maiakovski, Pavese”; Gabriela Blascioc
– „Vreme de hotar”; Florea Firan – „Portrete ºi restituiri literare” (vol.
2). Invitaþi: conf. univ. dr. Gabriela Rusu-Pãsãrin (Universitatea din Cra-
iova), lect. univ. dr. Mihai Ene (Universitatea din Craiova), drd. Oana
Bãluicã (Facultatea de Litere din Craiova), prof. dr. Mircea Pospai (Uni-
versitatea din Craiova). Moderator: prof. univ. dr. Florea Firan – director
„Scrisul Românesc”.

Duminicã, 5 martie
Orele 10.00-10.30, Teatrul Naþional Radiofonic – Radio Româ-

nia ºi Teatrul Naþional „Marin Sorescu”: Prezentarea poemului „Abe-
ce” de Tudor Arghezi (Editura „Casa Radio”).

Ora 10.30, Grupul Editorial Corint: Lansare – „Cântec de lebã-
dã”, autor Filip Lucian Iorga.

Orele 12.00-12.30: Decernarea Trofeelor GAUDEAMUS Craiova
2017 – foaier central.

Orele 13.30-14.30, Teatrul Naþional Radiofonic – Radio Româ-
nia ºi Teatrul Naþional „Marin Sorescu”: Spectacol lecturã dupã
„Viziunea Vizuinii” (roman într-o doarã) de Marin Sorescu. Participã
actorii: Constantin Cicort, Gemi Macsim, Petra Zurba.

WWWWWeekend de „târguieli” ºi lecturieekend de „târguieli” ºi lecturieekend de „târguieli” ºi lecturieekend de „târguieli” ºi lecturieekend de „târguieli” ºi lecturi
la GAUDEla GAUDEla GAUDEla GAUDEla GAUDEAMUS!AMUS!AMUS!AMUS!AMUS!
 Încã douã zile mai au la dispoziþie craiove-

nii sã-ºi facã „târguieli” pentru minte ºi suflet din
cadrul Târgului de Carte GAUDEAMUS, deschis
în foaierul Teatrului Naþional „Marin Sorescu”. Ac-
cesul publicului este liber – astãzi, între orele 10.00
ºi 18.00, iar duminicã – între 10.00 ºi 15.00.
 Competiþia Lecturii a continuat la GAU-

DEAMUS Craiova ºi la aceastã a XVI-a ediþie! Zece
liceeni din Craiova au participat, ieri, la faza zona-
lã a Concursului Naþional de Lecturã „Mircea Ne-
delciu”. Câºtigãtoarea locului I – o elevã în clasa a
XI-a la Colegiul Naþional Militar „Tudor Vladimi-
rescu” – va reprezenta Oltenia la finala naþionalã,
care va avea loc în cadrul Târgului Internaþional
GAUDEAMUS de la Bucureºti, în luna noiembrie.
 ªi excelenþa în ºtiinþã va fi, din nou, pre-

miatã la Târgul lecturii: olimpicii din Craiova
medaliaþi la concursurile internaþionale pluridis-

ciplinare din anul 2016 sunt „Invitaþii de nota 10"
ai ediþiei din acest an a evenimentului. Festivita-
tea se desfãºoarã astãzi, de la ora 14.00, în foaie-
rul Teatrului Naþional din Craiova.
 Dacã cititul este pasiunea ta, participã la

Concursul „Miss Lectura” ºi poþi deveni cea mai
frumoasã cititoare a Târgului! De asemenea, dacã
ai cumpãrat o carte, participã la Tombola GAU-
DEAMUS, care se deruleazã pe baza buletinelor
de Vot al Publicului! Tragerea la sorþi a câºtigãto-
rilor are loc astãzi, la ora 16.45, iar premiile sunt
extrem de atractive.
 Biblioteca de acasã a devenit neîncãpãtoa-

re? GAUDEAMUS Craiova vã îndeamnã sã do-
naþi cãrþi în cadrul campaniei „Cãrþile se întorc
acasã”, care are loc pe întreaga duratã a Târgu-
lui. Volumele donate vor fi direcþionate cãtre bi-
blioteci rurale din Oltenia.

Zece elevi de clasa a XI-a, de la
Colegiile Naþionale „Carol I”, „Fra-
þii Buzeºti”, „Elena Cuza”, Colegiul
Naþional Militar „Tudor Vladimires-
cu” ºi Colegiul Naþional Pedagogic
„ªtefan Velovan”, s-au înscris, în
acest an, la faza zonalã a Concur-
sului Naþional de Lecturã „Mircea
Nedelciu”, organizat, ieri, în cadrul
Târgului GAUDEAMUS de la Cra-
iova, de Radio Oltenia Craiova ºi In-
spectoratul ªcolar Judeþean Dolj.

Competiþia a avut trei probe: pre-
zentarea succintã a concurenþilor;
conceperea unui eseu de minimum
16 rânduri, în care sã se regãseascã
cel puþin 10 cuvinte din cele 16 pro-

Concursul de lecturã, câºtigat de o elevã a Colegiului Militar

puse (primãvarã, carte, lecturã,
mãrþiºor, dragoste, buchet, diafan,
surâs, prietenie, vis, poezie, candoa-
re, sinceritate, armonie, razã, culoa-
re); prezentarea unui rezumat al cãr-
þii preferate. Juriul i-a avut ca membri
pe profesorii Monica Sunã – inspec-
tor ºcolar general al ISJ Dolj, Simo-
na Elena Pîrvu ºi Aida Ionescu, Dia-
na Neamþu – consilier în cadrul Di-
recþiei Judeþene de Tineret ºi Sport
Dolj, ºi Isabela Stama-Ioan – redac-
tor la Radio Oltenia Craiova.

Cel mai bun punctaj l-a obþinut o
elevã a Colegiului Naþional Militar
„Tudor Vladimirescu” – Leþchi
Ramona Iuliana, care va repre-
zenta Oltenia la etapa naþionalã a

Concursului de Lecturã „Mircea
Nedelciu”, din cadrul Târgului In-
ternaþional GAUDEAMUS de la
Bucureºti (22-26 noiembrie 2017).
Locul al II-a fost ocupat de ªtefan
Mirela Andreea (Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti”), iar locul al III-lea
– de Zurkic Marijana (Colegiul
Naþional Pedagogic „ªtefan Velo-
van”). Premiile, oferite câºtigãtoa-
relor de Radio România, Lions Club
ºi edituri partenere, au constat în
cãrþi ºi câte un Smartwatch.

Surprinsã, dar ºi bucuroasã de
premiu, Leþchi Ramona Iuliana a
declarat cã va reprezenta cu mân-
drie Oltenia în finala competiþiei,
deºi, de loc, vine din Vatra Moldo-
viþei, judeþul Suceava. „La început,
mi-a fost mai greu printre olteni, nu
înþelegeam cum pot folosi perfec-
tul simplu! Însã acum îl folosesc ºi
eu…”, a mãrturisit tânãra, pânã anul
trecut elevã la Câmpulung Moldo-
venesc. Ramona se declarã foarte
mândrã mai ales de uniforma pe
care o poartã: „A fost visul meu sã
fiu elevã a unui liceu militar!”. Îi
place sã facã voluntariat, citeºte li-
teraturã ºtiinþifico-fantasticã, scrie
poezii ºi se pregãteºte pentru… jur-
nalism, telecomunicaþii ori informa-
ticã. „Nu exclud niciuna din vari-
ante!”, afirmã eleva. ªi nu exclude
nici sã rãmânã printre olteni: „Sunt
oameni printre oameni peste tot…
E o vorbã a bunicului meu!”.



10 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 4 martie 2017actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Calendaristic, iarna s-a dus. Dupã ul-
timele zile, geroase, primavãra îºi face sim-
þitã prezenþa, aproape de la ora la ora. ªi
pentru ca epoca modernã, contemporanã ºi
actualã este actualizatã ºi ea în ritmul pri-
mãverii, aproape de la orã la orã, s-a spul-
berat ºi mitul þigãnesc despre luna fe…mar-
tie. Acum nu mai facem trecerea de la iarnã
la primavera în cãrute, ci la bordul maºini-
lor. ªi climatizarea auto l-a alungat pe “fe”,
dând drepturi depline lui martie.

Noi nu dãm marþiºoare. Tradiþia ro-
milor, considerã cã vestitor de primavera
este un mesaj.

Geneza ne învaþã cã “la început a fost
cuvântul”.

Cuvântul are putere magicã în lume.
Prin cuvant se instituie legile unei þãri.
Prin cuvânt se fac descântecele.
Un cuvânt poate strãin rãzboaie.
În cuvinte se pronunþã o sentinþã.
Prin cuvinte se da iertarea.

Noi dãruim un mãrþiºor al cuvântu-
lui. Cu ocazia sosirii primãverii, noi trans-
mitem un mesaj de suflet cãtre familie, cã-
tre neam, cãtre vecini, cãtre cei
apropiaþi.

Mesajul nostru de
primãvarã este unul de
pace. De bunã înþe-
legere. De tole-
ranþã. De stin-
gere a oricãrui
conflict. Pentru
cã la þigani, pri-
mãvara repre-
zintã descãtuºare.
O descãtuºare a spiri-
tului, manifestatã în paralel
cu întoarcerea naturii la verdele

Primãvara þiganilorPrimãvara þiganilorPrimãvara þiganilorPrimãvara þiganilorPrimãvara þiganilor
sausausausausau

izgonirea lui femartie

crud, dãtãtor de speranþã de viaþã.
În vechime, primãvara însemnã pen-

tru þigani, chiar speranþã de viaþã. ªatrele
nomade aveau iarba din belºug pentru a-ºi
hrãni caii. Topindu-se gheþurile, tot caii,
aveau începând cu sosirea primãverii, de
unde sã se adape. Pentru oameni, primãva-
ra aducea ºi un plus de bunãstare. Hrana
trupeascã avea sã fie îmbogãþitã cu produ-
sele vegetale, dãtãtoare de vitaminele nece-
sare copiilor care ieºeau din iarnã mai slã-
biþi, dar care în primãvarã, reînvãþau sã zâm-
beascã si sã zburde pe tapsanul unde se fã-
cea tabãra ºatrei.

În tradiþia ºi cultura romã, cum de
altfel am mai amintit ºi noi în paginile aces-
tui prestigios ziar, roºul are mai multe sem-
nificaþii: putere, încredere, noroc, faimã,
mãreþie. De aceea, romii, venerând vârstele
înaintate ºi înþelepciunea bãtrâneascã, pun
simbolul culorii roºii la loc de cinste, la în-
ceput de primãvarã. Bãtrâna familiei – dupã

caz, fie bunica, fie mama, adunã toþi copiii
în jurul sãu ºi le pune la mânã câte un ºnur
de culoare roºie. Un ºnur simplu, dar de un

roºu aprins. De asemenea, un
ºnur roºu este prins ºi la

mâna capului familiei
– bãrbatul în ju-

rul cãruia se
adunã întreaga
familie, cel
care ia decizii-
le cele mai

importante, cel
care poartã cea mai

mare responsabilitate.
Se ºtie cã primãvara,

trezindu-se natura la viaþã, de
prin coclauri peºteri ºi strãfun-

durile pãmântului, ºerpii ies la suprafaþã.
Încãlzindu-se vremea, copiii de etnie romã,
începeau sã umble desculþi. Iar locurile în
care se fãcea popasul ºatrei erau din cele
în care reptilele îºi aveau sãlaºul: pãduri,
margini ale satelor ºi oraºelor. Astfel, se
crea un pericol pentru copiii care se harjo-
neau inocenþi, dar expuli unor pericole na-

turale. O tradiþie þigãneascã, fãcea ca tot
bãtrâna familiei, sã iniþieze un ritual de alun-
gare a spiritului ºarpelui. La începutul lunii
martie, bãtrâna fãcea un foc mare. Acolo,
aprindea nuiele, iar apoi le stingea. Când
dupã stingere, acestea fumegau încã, îi
descant ape copii ºi îi “afuma” la glezne ºi
celelalte încheieturi ale trupului, locurile
expuse muºcãturilor de ºarpe.

Verdele naturii se regãseºte pe dra-
pelul etniei rome. Pentru cã a calca pe
iarba verde este semn al libertatii. Rosul
maretiei se regãseºte, de asemenea, pe
steagul þiganilor, ilustrând roata – un sym-
bol al nomadismului de odinioarã. Dar ºi
azuriul îl avem pe steag.

Se poate formula o adevãratã sim-
bolisticã a steagului etniei rome, în ele-
mente de primãvarã. Liberi, mergem pe
pajiºtea verde, însoþiþi de roata norocu-
lui, având deasupra cerul senin.

Se ºtie ca etnia romã este iubitoa-
re de muzicã ºi de dans. Cum tot astfel,
readuc în memoria cititorilor noºtri fap-
tul cã eu lupt pe toate cãile legale ºi insti-
tuþionale, pentru integrarea socialã a ro-
milor prin educaþie. ªcoala este cheia de
bolta a oricãrui om civilizat. De aceea, la
început de primãvarã doresc sã readuc
la lumina primãverii o poezie a marelui
nostru Adrian Pãunescu. A venera un poet
este o datorie morala. De aceea, dorin-
du-vã  sã aveþi parte de toatã seninatatea
unei primavera pure, va las în compania
versurilor din “Antiprimãvarã”.

Ce dacã vine primavarã
  Atâta iarnã e în noi
Ca martie se poate duce
Cu toþi cocorii înapoi
În noi e loc numai de iarnã
Vom îngheþa sub ultim ger
Orbecãind pe copci de gheaþã
Ca un stingher spre alt stingher.

ªi vin din patriile calde
Cocorii toamnei ce trecu
ªi cuiburi ºi-au fãcut la streºini
ªi lângã mine nu eºti tu
Ninsori mai grave decât moartea
Au fost ºi sunt ºi vor mai fi
La mine-n suflet este vifor
ªi vin nebuni sã facã schi.

ªi ninge pânã la prãsele
Ninsoarea-mi intrã-n în

trupul tot
Un dans de oameni de

zãpadã
Ce îmbrãþiºarea n-o mai pot
La noi e iarnã pe vecie

Doi foºti nefericiþi amanþi
Ia-þi înflorirea, primãvarã
ªi toþi cocorii emigranþi.

Primãvara, care-ai fost
Nu veni, n-ai nici un rost
Poþi sã pleci suntem reci
Iarna ni-i pe veci.

Cu drag ºi deosebit respect
pentru rãbdarea de a fi citit

acest articol,
Romeo TIBERIADE

Preºedinte Partida Romilor
PRO EUROPA Sucursala Dolj

“Primãvara este o sãrbãtoare imensã  la care participã
toate elementele naturii.”

(Victor Hugo)
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Premierul Theresa May a
avertizat ieri Scoþia cã nu va
permite destrãmarea Marii Bri-
tanii din cauza deciziei de ieºire
din Uniunea Europeanã, în con-
textul în care Guvernul scoþian
ar vrea organizarea unui nou re-
ferendum proindependenþã pen-
tru cã se opune Brexit. Theresa
May a criticat dur Partidul Na-
þional Scoþian (SNP), al premie-
rului Scoþiei, Nicola Sturgeon,
acuzând formaþiunea cã are o
“obsesie” pentru independenþã,
punând în pericol viitorul Marii
Britanii. “ªtim cu toþii cã SNP
nu va înceta niciodatã sã dis-
torsioneze adevãrul ºi realitatea
în efortul de a denigra Marea
Britanie ºi în continuarea obsesiei pentru in-
dependenþã”, a declarat Theresa May, potri-
vit agenþiei Reuters, la o reuniune a Partidu-
lui Conservator desfãºuratã în Glasgow. “În
contextul în care Marea Britanie pãrãseºte
Uniunea Europeanã, vom configura un nou
rol al nostru în lume, iar puterea ºi stabilita-
tea naþiunii noastre unite vor deveni mai im-
portante. Trebuie sã profitãm de aceastã
oportunitate pentru a consolida unitatea Marii
Britanii, deoarece uniunea de care ne pasã
nouã nu este un simplu artefact constituþio-
nal”, a subliniat Theresa May. Marea Brita-
nie “este o uniune a persoanelor, afecþiuni-
lor ºi loialitãþilor... Existenþa uniunii noastre
are ca fundament principii simple ºi puterni-
ce: solidarite, unitate, familie. Cãsãtoria noas-
trã nu este una de convenienþã sau doar o
prietenie pentru perioade bune, ci o priete-
nie adevãratã ºi persistentã, testatã în pe-
rioade dificile ºi adevãratã”, a insistat ºeful
Guvernului de la Londra. Guvernul Scoþiei
analizeazã cu seriozitate o propunere de or-
ganizare, în anul 2018, a unui nou referen-
dum privind independenþa faþã de Marea
Britanie, a afirmat recent un consilier gu-
vernamental scoþian. “Cred cã Guvernul
Scoþiei se gândeºte foarte, foarte serios sã
organizeze un referendum pe tema indepen-

Percheziþie la reºedinþa din Paris
a lui Francois Fillon, candidat
la preºedinþia Franþei

Reºedinþa din Paris a candidatului
conservator la preºedinþia Franþei,
Francois Fillon, a fost percheziþionatã
de poliþia francezã, în cadrul anchetei
privind salariul pe care soþia lui Fillon
l-ar fi încasat ilegal ca asistentã a
politicianului conservator. Anunþatã
iniþial de presã, acþiunea poliþiei a fost
ulterior confirmatã de echipa de
campanie a lui Fillon, care însã nu a
oferit mai multe detalii privind descin-
derea. În momentul desfãºurãrii
percheziþiei, care a avut loc joi, candi-
datul se afla într-un turneu electoral în
sudul Franþei. Fillon a declarat cã
acuzaþiile privind angajarea ilegalã a
soþiei sale sunt “în totalitate fabricate
pentru a opri candidatura mea la
alegerile prezidenþiale” ºi a dat asigu-
rãri cã va nu se va retrage din cursa
pentru preºedinþia Franþei. Pe de altã
parte, mai mulþi lideri ai partidului
Republicanii au sugerat cã ar fi oportu-
nã înlocuirea lui Fillon cu fostul
premier Alain Juppe, care a pierdut
alegerile primare din cadrul partidului
în faþa lui Fillon. Recent, Bruno Le
Maire, fost ministru al Agriculturii, a
declarat cã va demisiona din echipa de
campanie a lui Francois Fillon, dupã ce
acesta a decis sã rãmânã în cursa
electoralã deºi va fi supus unei proceduri
de investigare formalã. Potrivit unor
sondaje de opinie apãrute joi, François
Fillon, candidatul partidului Republica-
nii (centru-dreapta), este la nivelul de
19-20% în intenþiile de vot, pe locul al
treilea, în urma lui Emmanuel Macron,
un politician cu doctrinã de centru, ºi a
extremistei Marine Le Pen.

Egipt: Hosni Mubarak a fost achitat
Curtea egipteanã de Casaþie a dispus-

,achitarea fostului dictator egiptean
Hosni Mubarak acuzat de uciderea a
sute de protestatari în timpul revoltei
din 2011. Decizia Instanþei Supreme
este definitivã, iar Mubarak, în vârstã
de 88 de ani, va fi pus în libertate. Într-
un prim proces în iunie 2012, Mubarak
a fost condamnat la închisoare pe viaþã
dar sentinþa a fost anulatã din motive
tehnice, iar cazul a fost rejudecat. În
timpul procesului, fostul dictator
înlãturat de la putere a negat cã a
comandat uciderea protestatarilor ºi a
subliniat cã istoria îl va judeca ca pe un
patriot care ºi-a servit þara cu abnega-
þie, relateazã BBC. ªi fostul sãu minis-
tru de Interne, Habib al-Adly, precum ºi
patru dintre consilierii lui au fost
achitaþi în timpul aceluiaºi proces. În
plus, Curtea de Casaþie a respins
cererile pe care le-au depus avocaþii
familiilor protestatarilor pentru a se
putea declanºa procese civile împotriva
lui Mubarak. Fostul dictator s-a aflat
internat într-un spital militar în ciuda
faptului cã avea de ispãºit o sentinþã de
trei ani pentru deturnare de fonduri. De
altfel, încã din mai 2015, un judecãtor
a decis eliberarea lui Mubarak din
detenþie. Cu toate acestea, guvernul
preºedintelui Abdul Fattah al-Sisi a
ezitat sã facã acest lucru de frica
eventualelor revolte de stradã care ar fi
putut apãrea. Peste 800 de oameni au
fost uciºi de forþele de securitate în
timpul protestelor din Cairo, Alexandria
sau Suez, în timpul revoltei de 18 zile
care l-a obligat pe Mubarak sã demisio-
neze dupã 30 de ani la putere.

Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavu-
soglu, a acuzat ieri Germania de standarde
duble dupã ce autoritãþile din douã oraºe
germane au anulat evenimentele la care câþi-
va miniºtri turci urmau sã þinã discursuri în
faþa susþinãtorilor preºedintelui Recep Erdo-
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denþei anul viitor”, a declarat joi Charles
Grant, membru al Consiliului pentru Europa
al Guvernului de la Edinburgh. “Avem senti-
mentul cã existã suficientã emoþie ºi impuls
astfel încât, pentru depãºirea regreselor eco-
nomice, a unui Brexit dur..., sã fie o proba-
bilitate mai mare pentru desprinderea de
Marea Britanie”, a subliniat Charles Grant.
Fostul premier laburist Tony Blair a declarat
de curând cã “misiunea” sa este sã îi con-
vingã pe britanici sã se revolte împotriva ie-
ºirii Marii Britanii din Uniunea Europeanã.
Blair a argumentat cã cetãþenii au votat la
limitã în favoarea Brexit “fãrã a ºti exact ce
înseamnã acest lucru”. “Premierul Theresa
May ºi Guvernul nu sunt stãpâni asupra si-
tuaþiei, nu conduc ei autobuzul. Sunt con-
duºi”, a acuzat Tony Blair. Guvernul There-
sa May vrea sã declanºeze în martie proce-
dura de scoatere a Marii Britanii din Uniunea
Europeanã. Tony Blair a atras atenþia asupra
riscului destrãmãrii Marii Britanii: “Existã po-
sibilitatea destrãmãrii Marii Britanii, evitatã
la limitã prin rezultatul referendumului sco-
þian, dar readusã acum pe masa discuþiilor,
într-un context mult mai credibil pentru in-
depedenþã”. Premierul Scoþiei, Nicola Stur-
geon, a admis cã nu este “cel mai mare fan”
al fostului lider laburist, dar a precizat: “Exis-

tã calitate a analizei ºi argu-
mentaþiei în discursul lui
Tony Blair”. “Tony Blair afir-
mã ceea ce este evident. Ar-
gumentaþia este foarte dife-
ritã de cea din 2014 ºi este
chiar mai presantã decât era
în 2014”, când scoþienii au
respins independenþa faþã de
Marea Britanie. “Deoarece
Brexit aratã cã vocea Scoþiei
nu este ascultatã în cadrul
Marii Britanii, nu pare sã con-
teze prea mult; în acest con-
text, devine mai puternic ar-
gumentul de a prelua contro-
lul asupra societãþii noastre
ºi asupra locului nostru în
lume”, a explicat Nicola Stur-

geon. Parlamentul Scoþiei a respins pe 7 fe-
bruarie, într-un vot cu valoare simbolicã,
planul Guvernului Marii Britanii de iniþiere a
procedurii de ieºire din Uniunea Europeanã,
premierul scoþian, Nicola Sturgeon, suge-
rând din nou organizarea unui referendum
proindependenþã. Marea Britanie este forma-
tã din Anglia, Þara Galilor, Scoþia ºi Irlanda
de Nord. Majoritatea britanicilor s-au pro-
nunþat la limitã în iunie 2016 în favoarea ie-
ºirii din UE, însã cei mai mulþi locuitori ai
Scoþiei au votat împotriva Brexit. Liderii sco-
þieni au semnalat în mai multe rânduri Gu-
vernului Theresa May cã ar putea organiza
un nou referendum proindependenþã faþã de
Marea Britanie, pentru a putea menþine Sco-
þia în Uniunea Europeanã. Semnale similare
au fost lansate de lideri din Þara Galilor ºi
Irlanda de Nord, sporind riscul destrãmãrii
Marii Britanii. Scoþia a organizat în septem-
brie 2014 un referendum pe tema apartenen-
þei la Marea Britanie. Conform rezultatelor,
55,3% dintre scoþieni au votat atunci pentru
rãmânerea în Marea Britanie, 44,7% pronun-
þându-se în favoarea independenþei. În con-
textul stãrii generale de nemulþumire faþã de
Brexit, un referendum proindependenþã or-
ganizat acum ar conduce, cel mai probabil, la
desprinderea Scoþiei de Marea Britanie.

Turcia acuzã Germania de standarde
duble dupã anularea unui eveniment

gan. “Obstrucþionarea evenimentelor din
Germania este un semn al standardelor du-
ble aplicate de Germania ºi Occident”, a de-
clarat Cavusoglu, care a adãugat cã Germa-
nia ar “trebui sã înveþe sã se comporte dacã
vrea sã-ºi menþinã relaþiile cu Turcia”. Auto-

ritãþile din oraºul ger-
man Gaggenau au re-
tras joi autorizaþia pen-
tru organizarea unei
manifestaþii unde era
programat sã þinã un
discurs ministrul turc
al Justiþiei, Bekier
Bozdag. Aceast eve-
niment avea drept
scop sã promoveze
referendumul din
luna aprilie prin care
se doreºte consolida-
rea puterilor executi-
ve ale preºedintelui
turc Recep Tayyip
Erdogan. Autoritãþile
oraºului au explicat
cã retragerea autori-

zaþiei are legãturã cu numãrul mare de parti-
cipanþi anunþaþi în comparaþie cu spaþiul alo-
cat. Bozdag ºi-a anulat întâlnirea programa-
tã cu oficialul sãu german ºi s-a întors la
Ankara. În urma acestui incident, ambasa-
dorul german la Ankara a fost chemat la
Ministerul turc de Externe pentru a da expli-
caþii în legãturã cu aceastã situaþie. O situa-
þie similarã s-a petrecut la Koln, unde auto-
ritãþile au anulat un eveniment la care urma
sã participe ºi ministrul turc al Economiei,
Nihat Zeybecki, citând preocupãri legate de
securitate. Acest incident amplificã ºi mai
mult tensiunile între cele douã state membre
NATO, relaþiile dintre Ankara ºi Berlin fiind
deja tensionate dupã ce autoritãþile au arestat
un jurnalist german de origine turcã, acesta
fiind acuzat de propagandã în favoarea unei
organizaþii teroriste ºi instigarea publicului
la violenþã. Guvernul Germaniei l-a convo-
cat marþi searã pe ambasadorul Turciei, în
semn de protest faþã de arestarea preventivã
a jurnalistului. Turcia va organiza pe 16 aprilie
un referendum pe tema introducerii siste-
mului prezidenþial, iar în Germania trãiesc
aproximativ 1,5 milioane de cetãþeni turci.
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Anunþul tãu!
CONVOCATOR Consiliul de

Administratie al COREAL SA, într-
unitã în data de 28.02.2017, a hotã-
râât convocarea Adunãrii Generale
Ordinare a Acþionarilor în data de
05.04.2017, orele 10, in str. Mihai Vi-
teazul, nr.16A, mun. Craiova. La
adunare vor avea dreptul  de a par-
ticipa ºi vota acþionarii înregistraþi
la data de referinþã de 15.03.2017.
Acþionarii vor beneficia de dreptu-
rile prevazute la art 7 ºi 13 din Re-
gulamentul nr. 6/2009 al CNVM.
Drepturile vor putea fi exercitate în
termen de 15 zile de la publicarea
convocãrii în M.O. Acþionarii pot
participa la Adunare fie direct fie prin
alte persoane pe bazã de procurã
specialã potrivit reglementarilor
CNVM. Formularele de procuri spe-
ciale se gãsesc la secretariatul so-
cietãþii ºi vor fi depuse pânã în data
de 31.03.2017. Punctele înscrise pe
ordinea de zi: -Prezentarea ºi apro-
barea Bilantului Contabil la
31.12.2016, a Contului de Profit ºi
Pierderi la 31.12.2016 si anexele sale;
- Prezentarea ºi aprobarea raportu-
lui Consiliului de Administraþie pe
anul 2016; -Prezentarea raportului
Comisiei de Cenzori pe anul 2016;
- Repartizare profit/pierdere; - Re-
alegerea Comisiei de Cenzori; - Re-
alegera Comisiei de Cenzori Su-
pleanþi cu înlocuirea unui membru
al acesteia; - Aprobarea datei de
21.04.2017 ca data de înregistrare
conform dispoziþiilor legii 297/
2004. Materialele ºi documentele re-
feritoare la adunare pot fi consul-
tate la sediul societãþii din str. Mi-
hai Viteazul, nr.16A începând cu
data convocãrii. Informaþii supli-
mentare se pot obþine la numãrul
de telefon 0251413368, sau fax
0251419702. In cazul în care AGOA
nu este statutarã, aceasta va avea
loc a doua zi în aceleaºi condiþii.

OFERTE DE SERVICIU
Caut menajerã din Cra-
iova pentru curãþenie
apartament de douã ori
pe lunã. Telefon: 0727/
226.367.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere semidecoman-
dat Calea Bucureºti,
etaj - 1. Telefon: 0769/
274.704.
2 decomandate, 1/4,
lângã Pelendava. Tele-
fon: 0751/030.120.

3 - 4 CAMERE
Apartament 4 camere
decomandate vis-a-vis
de Liceul de Chimie. Te-
lefon: 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 (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

Anunþul tãu! Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzire
centralã, reabilitatã ter-
mic sau schimb cu apar-
tament 3 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, parchet
ºi mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grãdi-
nã cu viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în curte
ºi posibilitate de racorda-
re la reþeaua publicã de
alimentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0744/810.932.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru, ca-
dastru, carte funciarã,
unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtãþi-
tã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând teren comuna Bu-
covãþ - Dolj. Telefon:
0745/936.321.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Tele-
fon: 0770/ 107.765
Vând teren intravilan cu
construcþie începutã în
Cârcea, Aleea Podului
Nr.11. Telefon: 0721/
995.405.
Vând teren Podari, intra-
vilan Craiova, str. Nico-
lae Romanescu. Telefon:
0722/943.220.
Proprietar, vând terenuri
la 1000 m Cârcea ºi la
Gara Pieleºti, lângã Fa-
brica Q FORT. Telefon:
0752/641.487.

Vând 10 ha pãdure 90-
110 ani comuna Bãrbã-
teºti- Gorj. Telefon: 0722/
943.220.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând pãdure salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni - Gorj, 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Craio-
va, cartier ªimnicu de Jos,
utilitãþi- la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

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

AUTO
Vând avantajos Renault
Symbol 2005, motorinã.
Telefon:  0744/548.506.
Vând GOLF, motor 1,4,
16V, 75 C ºi AC distribu-
þie ºi pompã de apã
nouã, km 216.000.
1700E negociabil. Tele-
fon: 0768/440.441.
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar - de nouã, super în-
treþinutã, toate consuma-
bilele schimbate recent,
fãrã nici un defect. Tele-
fon: 0766/632.388.
Vând Cielo al doilea pro-
prietar din anul 1995.
Telefon: 0742/023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de veci
Roboaica, groapã boltitã
– placã metalicã 2 locuri.
Telefon: 0744/208.585.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Telefon:
0770/687.430.
VÂND capre româneºti,
preþ negociabil. Telefon:
0747/963.794.
Vând 3 canistre tablã, ca-
lorifer electric nou 11 ele-
menþi, trotinetã nichelatã.
Telefon: 0771/558.572.

CAS Dolj anunþã deschiderea
sesiunii de contractare pentru
anul 2017 pentru furnizorii de ser-
vicii medicale, dispozitive medi-
cale ºi medicamente  noi  care nu
se aflã în relaþie contractualã cu
CAS Dolj. În acest sens, furnizo-
rii interesaþi vor depune la sediul
CAS Dolj documentele necesare
contractãrii, în perioada 11 mar-
tie – 15 martie 2017, între orele
9,00–15,00. Data limitã pentru fi-
nalizarea procesului de contracta-
re ºi semnare a contractelor  este
31.03.2017. Pentru furnizorii care
la data de 31.03.2017 se aflã în re-
laþie contractualã cu CAS Dolj,
contractele pentru anul 2016 se
prelungesc prin acordul pãrþilor
pânã la data de 31.12.2017, prin
acte adiþionale. Informaþii detalia-
te pot fi vizualizate pe site-ul:
www.casan.ro/casdj
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

sâmbãtã, 4 martie 2017

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

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

Vând toc fereastrã solid
1,25x 1,25 m cu giurgiu-
vele duble în 2 canate,
toc aerisire baie 0,5x0,5m
cu giurgiuvele duble. Te-
lefon: 0351/809.908.
Vând loc de veci, Sineas-
ca - douã gropi suprapu-
se, polizor unghiular, (
flex) D125/850W, canis-
tre aluminiu 20 litri noi, ar-
zãtoare  gaze sobã D
600, reductor oxigen su-
durã, alternator 12V. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fibrã,
butoi salcâm - 10 vedre,
cârlige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551
VÂND semãnãtoare pã-
ioase, Craiova, stare ex-
cepþionalã. Telefon:
0742/176.320.
Vând bicicletã damã
nouã (ocazie) 150 lei.
Telefon: 0770/687.578
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.

Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Telefon:
0767/153.551.
Vând bicicletã copii (trici-
cletã), maºinã de spãlat
Alba–Lux. Expresor ca-
fea. Telefon: 0351/
181.202.
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 calorifer
de fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând triploc, arbore mo-
tor Dacia 106, vând arc
spate Dacia 5 locuri, sã-
pun de casã, bobinatoa-
re electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând frigider stare bunã
de funcþionare. Telefon:
0724/065.756.

Vând pat mecanic, cen-
tralã termicã Bosch, sal-
tea dublã, cãrucior han-
dicap, TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 picioa-
re schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Te-
lefon: 0351/416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea re-
laxa, scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Drujbã electricã EINªEL
lanþ rezervã- 200lei, cru-
ce albã scrisã 1200/400-
80 lei, covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color cu
telecomandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTAGE,
1 bibliotecã, 1 vitrinã
micã unde poþi pune un
aparat de radio cu picup
ºi o noptierã pentru tele-
fon. Preþuri mici. Telefon:
0729/684.222.

Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handicap,
polizor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Telefon:
0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare arma-
ment mic ºi cartuºe, pie-
se Dacia noi, piei bovinã
ºi oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo 205,
pantofi, bocanci noi. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad noi
2 m x 0,90 m, 2 cu toc
negociabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând baloþi lucernã, urui-
toare cereale ºi bicicletã
copii pentru vârsta de 7 ani.
Telefon: 0764/779.702.

Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând maºinã cusut, frigi-
der, ºifonier, canapea, fo-
tolii, scaune, bibliotecã, as-
pirator, masã, saltea co-
pil. Telefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Apartament 2 camere,
excepþional, etaj 2, deco-
mandat, ultracentral (Pri-
mãrie), complet dotat ºi
mobilat, microcentralã,
aer condiþionat, balcoa-
ne închise termopan,
igienã ºi liniºte deplinã,
220 E. Telefon: 0722/
956.600.
MATRIMONIALE
Domn vãduv fãrã obliga-
þii caut doamnã serioa-
sã vârsta 60 ani.Telefon:
0765/435.444.
Pensionar nefumãtor fãrã
obligaþii doresc doamnã
fãrã obligaþii, nefumãtoa-
re, pensionarã. Telefon:
0351/181.202.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut legitimaþie de
transport urban ºi legi-
timaþie de transport in-
terurban eliberate de
DGASPC Dolj, pe nu-
mele ILICUÞÃ R.
MIOARA. Se declarã
nule.
Pierdut legitimaþie de
transport interurban eli-
beratã de DGASPC
Dolj pe numele DINU
I. ILIE. Se declarã nulã.
CONDOLEANÞE
Destinul a fost ne-
cruþãtor cu LILIANA
HINOVEANU. De vor-
bã cu catalogul ºi alte
emisiuni despre învã-
þãmânt ne vor lipsi.
Bunul Dumnezeu sã
o odihneascã în pace
ºi liniºte. Condolean-
þe familiei. Dumne-
zeu sã o ierte! Prof.
Constantin Rada.
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Liderul Cârcea are o revanºã de luatLiderul Cârcea are o revanºã de luatLiderul Cârcea are o revanºã de luatLiderul Cârcea are o revanºã de luatLiderul Cârcea are o revanºã de luat
Prima ligã judeþeanã îºi

consumã astãzi runda inaugu-
ralã din 2017, iar cel mai tare
meci, mãcar prin prisma
ierarhiei, va avea loc între
liderul Viitorul Cârcea ºi
ocupanta poziþiei a treia,
Progresul Segarcea. În
confruntarea din tur, echipa
din vecinãtatea Craiovei a
cedat cu 0-1, aceasta rãmâ-
nând ºi singura înfrângere
suferitã pânã în prezent.

Partida de la Cârcea a fost
încredinþatã noului ecuson
FIFA, George Gãman, care va
fi ajutat de asistenþii Florentin
Andrei ºi Marian Barbu, în
vreme ce observator a fost
desemnat Ion Pãdureanu.

Altfel, etapa de azi propune
ºi celelalte douã dueluri la
nivel de Top 6, Danubius
Bechet primind vizita celor de
la Metropolitan Iºalniþa (în tur
3-3) ºi Recolta Ostroveni pe
cea a campionei en-titre,
Tractorul Cetate (în tur 0-4).

Sâmbãtã, ora 11:00: ªtiinþa Malu Mare – Arena Bulls Preajba, Dunãrea
Calafat – Ajax Dobroteºti, Viitorul Cârcea – Progresul Segarcea, Recolta Os-
troveni – Tractorul Cetate, ªtiinþa Danubius Bechet – Metropolitan Iºalniþa,
Unirea Leamna – Luceafãrul Craiova.

Clasament
1. Cârcea 40 7. Luceafãrul 16
2. Iºalniþa 38 8. Leamna 13
3. Segarcea 33 9. Dobroteºti 10
4. Bechet 33 10. Preajba 8
5. Cetate 31 11. Calafat 7
6. Ostroveni 21 12. Malu Mare 7

Vineri, la închiderea ediþiei: CSU CRAIOVA II – ACS ªiri-
neasa 2-1 (Buzan 32, Burlacu 44 pen. / Rãcãreanu 13), Concor-
dia Chiajna II – ACSO FILIAªI 6-2 (Pãun 7, 21, Rogoveanu 10,
79 pen., Cocîrlã 82, Diaconu 89 / Cruºoveanu 27, Neacºu 41),
SCM Piteºti – CS PODARI 4-0 (Cãpãþânã 8, 19, 50, Nãstãsie
90+2 pen.), CS Mioveni II – FC Voluntari II 0-1, Atletic Bradu –
Flacãra Moreni 1-2.

Sâmbãtã, ora 15:00: Urban Titu – Sporting Roºiori, FC Ani-
noasa – FCM Alexandria. Steaua Bucureºti II stã.

Clasament

1. Piteºti 39 9. Mioveni II 19

2. Voluntari II 26 10. Chiajna II 19

3. Bradu 22 11. Steaua II* 18

4. Moreni 21 12. CRAIOVA II 15

5. FILIAªI 21 13. ªirineasa 15

6. Roºiori* 21 14. PODARI 13

7. Alexandria* 21 15. Titu* 11

8. Aninoasa* 19

Sâmbãtã

DIGI SPORT 1

11:00, 13:30 – FOTBAL – Liga a II-a:
Sepsi Sf. Gheorghe – CS Afumaþi, Dunãrea
Cãlãraºi – FC Braºov / 16:00 – FOTBAL Italia
– Serie A: Roma – Napoli / 18:00, 20:30 –
FOTBAL – Liga I: ACS Poli Timiºoara –
Concordia Chiajna, Steaua – ASA Tg. Mureº.

DIGI SPORT 2

7:00 – TENIS (M) – Turneul de la Aca-
pulco, în Mexic / 10:00 – TENIS (F) – Ope-
nul Malaeziei / 14:00, 17:15, 19:30, 21:45 –
FOTBAL Spania – La Liga: Leganes – Gra-
nada, Eibar – Real Madrid, Villarreal – Espa-
nyol, Barcelona – Celta Vigo / 2:00, 5.00 –
TENIS (F, M) – Turneul de la Acapulco.

DIGI SPORT 3

15:30 – FOTBAL Rusia – Premier Lea-
gue: ÞSKA Moscova – Zenit / 18:00 – FOT-
BAL Franþa – Ligue I: Paris SG – Nancy /
19:55 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã:
BCMU Piteºti – Steaua CSM EximBank /
21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Milan –
Chievo.

DIGI SPORT 4

17:00 – TENIS (M) – Turul de la Dubai,
în Emiratele Arabe Unite: finala / 19:30 –
HANDBAL (F) – Liga Campionilor: Midtjyl-
land – Larvik / 21:00 – FOTBAL Belgia –
Pro League: Mechelen – Anderlecht.

DOLCE SPORT 1

12:00 – RUGBY – Cupa Europeanã: Ru-
sia – România / 15:30 – FOTBAL Rusia –
Premier League: ÞSKA Moscova – Zenit /
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: ACS Poli
Timiºoara – Concordia Chiajna, Steaua –
ASA Tg. Mureº / 1:00 – BASCHET NBA:
Philadelphia 76ers – Detroit Pistons.

DOLCE SPORT 2

11:00, 13:30 – FOTBAL – Liga a II-a:
Sepsi Sf. Gheorghe – CS Afumaþi, Dunã-
rea Cãlãraºi – FC Braºov / 17:15, 19:30,
21:45 – FOTBAL Spania – La Liga: Eibar –
Real Madrid, Villarreal – Espanyol, Barce-
lona – Celta Vigo.

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT

LIGA A III-A – SERIA 3 –

ETAPA A 16-A

DOLCE SPORT 3

14:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Lega-
nes – Granada / 17:00 – TENIS (M) – Turul
de la Dubai, în Emiratele Arabe Unite: finala
/ 5.00 – TENIS (M) – Turneul de la Acapul-
co, în Mexic.

EUROSPORT 1

10:15 – SCHI ALPIN – Cupa Mondialã,
la Kranjska Gora, în Slovenia / 11:30, 13:15
– BIATLON – Cupa Mondialã, la Pyeon-
gchang, în Coreea de Sud / 14:30, 17:00,
19:30 – FOTBAL Anglia – Premier League:
Manchester United – Bournemouth, Watford
– Stoke, Liverpool – Arsenal / 23:00 – FOT-
BAL SUA/Canada – MLS: Los Angeles Ga-
laxy – FC Dallas / 4:00 – SCHI ALPIN –
Cupa Mondialã, la Jeongseon, în Coreea de
Sud.

EUROSPORT 2

10:30 – ATLETISM – Campionatele Eu-
ropene de salã, la Belgrad, în Serbia / 13:30
– SCHI ALPIN – Cupa Mondialã, la Kran-
jska Gora, în Slovenia / 15:00 – CICLISM –
Cursa “Strade Bianche”, în Italia / 16:30,
19:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga:
Dortmund – Leverkusen, Monchengladbach
– Schalke / 21:30 – SNOOKER – Openul
Gibraltarului.

TVR 1

16:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:
SCM Craiova – HC Zalãu.

TVR 2

11:00 – POLO – Superliga Naþionalã: Di-
namo – Steaua.

LOOK TV

21:00 – FOTBAL Belgia – Pro League:
Mechelen – Anderlecht.

LOOK PLUS

18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: ACS
Poli Timiºoara – Concordia Chiajna, Steaua
– ASA Tg. Mureº.

Duminicã

DIGI SPORT 1

13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Spor-
ting Gijon – Deportivo / 15:00 – HANDBAL
(M) – Liga Campionilor: Thuringer HC –
FTC-Rail Cargo Hungaria / 17:15 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Atletico Madrid –
Valencia / 20:30 – FOTBAL – Liga I: CSU
Craiova – Gaz Metan Mediaº.

DIGI SPORT 2

13:30, 16:00 – FOTBAL Italia – Serie A:
Atalanta – Fiorentina, Udinese – Juventus /
20:30 – FOTBAL – Liga I: Pandurii – Dinamo.

DIGI SPORT 3

13:45 – VOLEI (M) – Divizia A1: SCM
“U” Craiova – Arcada Galaþi /
16:00 – FOTBAL Italia – Serie
A: Cagliari – Inter / 18:00 –
HANDBAL (F) – Liga Campio-
nilor: Gyor – Team Esbjerg /
20:30 – FOTBAL – Liga I: CFR
Cluj – Viitorul.

DIGI SPORT 4

16:00, 18:00 – FOTBAL
Franþa – Ligue 1: Lorient –
Marseille, Toulouse – Lille.

DOLCE SPORT 1

13:00 – FOTBAL Spania –
La Liga: Sporting Gijon – De-
portivo / 15:30, 18:00 – FOT-

BAL Anglia – Premier League: Tottenham –
Everton, Sunderland – Manchester City /
20:30 – FOTBAL – Liga I: CSU Craiova –
Gaz Metan Mediaº.

DOLCE SPORT 2

17:15 – FOTBAL Spania – La Liga: Atle-
tico Madrid – Valencia / 20:30 – FOTBAL –
Liga I: Pandurii – Dinamo / 22:30 – BAS-
CHET NBA: New York Knicks – Golden
State Warriors.

DOLCE SPORT 3

16:00 – HANDBAL (M) Germania – Bun-
desliga: Fuchse Berlin – Rhein Neckar Lo-
wen / 18:00 – HANDBAL (F) – Liga Cam-
pionilor: Gyor – Team Esbjerg / 20:30 –
FOTBAL – Liga I: CFR Cluj – Viitorul.

EUROSPORT 1

9:15, 12:30 – BIATLON – Cupa Mondia-
lã, la Pyeongchang, în Coreea de Sud / 14:15
– SCHI FOND – Campionatul Mondial, la
Lahti, în Finlanda / 16:30 – CICLISM – Cursa
Paris-Nisa, în Franþa / 18:00 – ATLETISM
– Campionatele Europene de salã, la Belgrad,
în Serbia / 21:00 – SNOOKER – Openul Gi-
braltarului / 1:00 – FOTBAL SUA/Canada –
MLS: Orlando City – New York City.

EUROSPORT 2

10:15 – SCHI ALPIN – Cupa Mondialã, la
Kranjska Gora, în Slovenia / 11:30 – SNOO-
KER – Openul Gibraltarului / 13:00 – SCHI
ALPIN – CM, la Kranjska Gora / 14:30 – SNO-
OKER – Openul Gibraltarului / 16:30, 18:30 –
FOTBAL Germania – Bundesliga: Frankfurt –
Freiburg, Hamburg – Hertha Berlin.

TVR 1

16:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:
“U” Cluj – Danubius Galaþi.

TVR 2

11:00 – POLO – Superliga Naþionalã: Di-
namo – Steaua.

LOOK TV

20:30 – FOTBAL – Liga I (alternativ):
CSU Craiova – Gaz Metan Mediaº, Pandurii
– Dinamo, CFR Cluj – Viitorul.

LIGA A IV-A – ETAPA A 16-ALIGA A IV-A – ETAPA A 16-ALIGA A IV-A – ETAPA A 16-ALIGA A IV-A – ETAPA A 16-ALIGA A IV-A – ETAPA A 16-ALIGA A IV-A – ETAPA A 16-ALIGA A IV-A – ETAPA A 16-ALIGA A IV-A – ETAPA A 16-ALIGA A IV-A – ETAPA A 16-A
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Amatorii sporturilor de salã vor
avea partea de douã adevãrate re-
galuri în acest weekend. Mai în-
tâi, pe parchetul Sãlii Polivalente
va intra echipa femininã de han-
dabal a SCM-ului, care poate sãl-
ta pe podium dacã învinge pe HC
Zalãu, chiar în detrimentul aces-
teia. Ambele combatante vin dupã
victorii în runda trecutã: olten-
cele pe terenul codaºei Galaþi
(31-24), iar ardelencele, pregãti-
te de fostul selecþioner Gheorghe
Tadici, în derby-ul, de acasã, cu
Brãila (28-25). În meciul din tur,
alb-albastrele au cedat clar, cu
25-19.

“Sâmbãtã vom întâlni revelaþia
acestui campionat. HC Zalãu este
o echipã puternicã, extrem de dis-
ciplinatã, însã ne-am pregãtit pen-
tru a avea o evoluþie cât mai bunã
pentru a ne adjudeca toate cele trei
puncte”, a spus tehnicianul craio-
vean, Bogdan Burcea, în cadrul unei
conferinþe de presã, la care au mai
participat jucãtoarele Carmen ªelaru
ºi Alexandra Andrei. Cea dintâi a de-
clarat: “Ne aºteaptã un meci foarte
greu. Întâlnim o echipã puternicã, dar
sper sã facem un joc bun ºi la final
sã ieºim învingãtoare. Ne dorim sã
vinã spectatori în numãr cât mai mare
la salã ºi sã obþinem un succes. Vrem
sã câºtigãm fiecare partidã pentru a
ne îndeplini obiectivul pe care ni l-
am propus.”

“Zalãul are o echipã foarte bunã,
atât în apãrare, cât ºi în atac, cu ju-
cãtoare echilibrate pe fiecare post.
Ne antrenãm zilnic pentru a face un
joc bun ºi sã câºtigãm cele trei punc-
te”, a încheiat Andrei.

Trecând la celãlalt joc, bãieþii de
la volei o primesc pe Arcada Galaþi,
formaþie care s-a impus de fiecare
datã în precedentele cinci dispute di-
recte: o dublã din sferturile ediþiei tre-
cute a Cupei (1-3 d., 2-3 a.), meciul
din turul campionatului (1-3) ºi du-
bla din semifinalele actualei ediþii a

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 20-A

În restul rundei: “U” Cluj – Danubius Galaþi, Mã-
gura Cisnãdie – Unirea Slobozia, Corona Braºov – CSM
Bistriþa (toate duminicã). Partida Dunãrea Brãila – CSM
Roman, încheiatã cu scorul de 27-23, s-a jucat asea-
rã, iar CSM Bucureºti ºi HCM Rm. Vâlcea stau în
aceastã rundã.

Clasament

1. CSM Buc.* 48 7. Braºov 19

2. Brãila* 37 8. Bistriþa 18

3. Zalãu 32 9. “U” Cluj 15

4. CRAIOVA 29 10. Cisnãdie 14

5. Vâlcea 28 11. Galaþi* 11

6. Roman* 25 12. Slobozia 8

* - un joc în plus (17).

VOLEI (M) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 20-A

În restul rundei: CSA Steaua Bucureºti – CS “U” Cluj,
CS ªtiinþa Bacãu – VCM LPS Piatra Neamþ, LMV Trico-
lorul Ploieºti – CS Unirea Dej, ACS Municipal Zalãu –
CSM Bucureºti, CS ªtiinþa Explorãri Baia Mare – CS Ca-
ransebeº.

Clasament

1. Steaua 45 7. Caransebeº 22

2. Zalãu 44 8. Baia Mare 21

3. CRAIOVA 43 9. Bacãu 20

4. Galaþi 43 10. Dej 17

5. Ploieºti 37 11. “U”Cluj 13

6. CSM Buc. 34 12. Piatra N. 3

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ –
SEZON REGULAT F2 – PRIMA ETAPÃ

GRUPA 7-10: BC Mureº Tg. Mureº – SCM “U” CRA-
IOVA (sâmbãtã, ora 19:30), CS Dinamo Bucureºti – CS
Phoenix Galaþi (luni).

Clasament

1. Mureº 8/10 26 3. Galaþi 5/13 23

2. Dinamo 5/13 23 10. CRAIOVA 4/14 22

* Primele douã clasate se calificã în sferturile de finalã
ale competiþiei, alãturi de formaþiile din Grupa 1-6 (pre-
zentatã mai jos). Dupã ce Ploieºti ºi Baia Mare s-au re-
tras, nu mai retrogradeazã nimeni.

GRUPA 1-6: BCMU Piteºti – Steaua CSM Eximbank
(sâmbãtã), BC CSU Sibiu – BC SCM Timiºoara, CSM
CSU Oradea – U-BT Cluj (s-au jucat vineri searã).

Clasament

1. U-BT Cluj 16/2 34 4. Timiºoara 10/8 28

2. Steaua 12/6 30 5. Piteºti 9/9 27

3. Sibiu 12/6 30 6. Oradea 9/9 27

VOLEI (F) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 20-A

Programul complet al rundei: SCM “U” CRAIOVA –
ACS Penicilina Iaºi (sâmbãtã, ora 18:00, Sala Sporturilor
Ion Constantinescu), CS Dinamo Bucureºti – SCM Pi-
teºti, VC Unic LPS Piatra Neamþ – CSU Galaþi, CS Alba
Blaj – CSU Medicina CSS Tg. Mureº, CSM Lugoj – CS
ªtiinþa Bacãu. Partida CSM Bucureºti – CSM Târgoviºte
s-a jucat vineri searã.

Clasament

1. Blaj 54 7. Lugoj 24

2. CSM Buc. 47 8. Iaºi 23

3. Târgoviºte 47 9. Tg. Mureº 23

4. Bacãu 38 10. Piteºti 17

5. Dinamo 35 11. Galaþi 5

6. Piatra N. 26 12. CRAIOVA 3

Final de sãptãmânã cu douãFinal de sãptãmânã cu douãFinal de sãptãmânã cu douãFinal de sãptãmânã cu douãFinal de sãptãmânã cu douã
super-meciuri în Bãniesuper-meciuri în Bãniesuper-meciuri în Bãniesuper-meciuri în Bãniesuper-meciuri în Bãnie

Handbalistele înfruntã Zalãul lui Tadici (sâmbãtã, ora 16:00, în direct la TVR 1), iar voleibaliºtii
dau peste “piaza-rea” Arcada Galaþi (duminicã, ora 13:45, în direct la Digi Sport 3)

Cupei (1-3 a., 1-3 d.).
SCM “U”, care a ratat dramatic,

miercuri, prezenþa în fazele elimina-
torii ale Ligii Campionilor, dupã un
0-3 la Belchatow, trece printr-o pe-
rioadã excelentã în campionat, unde
are 10 victorii consecutive, nemai-
pierzând practic din meciul tur de la
Galaþi. Cel mai recent, bãieþii lui Dan
Pascu au înregistrat un succes în fãrã
emoþii (3-0) în fieful ultimei clasate,
Piatra-Neamþ. Nu la fel de bine stau
lucrurile ºi în ceea ce-i priveºte pe
moldoveni. Aceºtia au pierdut ultimele
douã meciuri de campionat (0-3 cu
Steaua, 2-3 cu Tricolorul), ceea ce a
dus la despãrþirea de antrenorul bul-
gar Martin Stoev, care I-a lãsat locul
unuia dintre secunzii sãi, Marian
Apostu.

“Arcada Galaþi este o echipã cu cel
mai mare buget din campionat, cu ju-
cãtori valoroºi. Ne aºteaptã un meci
foarte greu, probabil ei vor juca mai
relaxaþi cu noul antrenor, dacã ne gân-
dim cã tehnicianul care a plecat pu-
nea presiune pe ei. Nu mã îngrijo-
reazã acest lucru, suntem obiºnuiþi

cu partidele foarte grele ºi vreau ca
duminicã, la ora meciului jucãtorii
noºtri sã fie în formã foarte bunã”, a
afirmat ieri, la întâlnirea cu media
craioveanã, antrenorul Dan Pascu.

“Am rãmas în lupta pentru câºti-
garea campionatului ºi ne aºteaptã un
meci foarte greu cu Arcada Galaþi.
Se ºtie cã Arcada este o forþã în Di-
vizia A1, dar ne dorim sã pãstrãm par-
cursul din acest retur ºi luãm cele trei
puncte”, a spus ºi Bogdan Ene, ur-
mat de coechipierul sãu, Silviu Su-
son: “Ne aºteaptã un meci greu cu
Galaþi, însã sperãm cã îi vom învin-
ge ºi ne vom lua revanºa.”

Trupa lui Vuksanovic
disputã prima” finalã”

Baschetbaliºtii SCM-ului întâlnesc
desearã, în deplasare, pe BC Mureº,
în primul ºi, teoretic, cel mai greu
joc din Grupa 7-10. Hargrove ºi
compania sunt ultimii, iar dacã vor
sã prindã cele douã locuri care duc
în sferturile Ligii Naþionale nu prea
mai au dreptul la erori. În sezonul
regulat, fiecare ºi-a valorificat clar
avantajul terenului propriu: 82-65 la
Mureº ºi 91-72 la Craiova. În pre-
cedentele jocuri disputate, ambele
ºi-au trecut în cont victoria: oltenii
au învins dramatic, la Polivalentã, pe
Steaua (81-79), pe când ardelenii au
trecut facil, acasã, de BCMU Piteºti
(93-77).

La volei fete, Penicilina
vine dupã puncte

Captive în subsolul ierahiei, jucã-
toarele lui Daniel Sãvoiu, joacã as-
tãzi, în Sala Sporturilor “Ion Constan-
tinescu”, cu Penicilina Iaºi. În etapa
precedentã, craiovencele au pierdut
cu 1-3 la Piteºti, iar formaþia din
Copou a întrecut la limitã, 3-2, pe
CSM Lugoj.

În prima parte a campionatului, Ia-
ºiul a învins-o pe SCM “U” fãrã pro-
bleme: 3-0 (25-15, 25-8, 25-19).

SPORTURI DE SALÃSPORTURI DE SALÃSPORTURI DE SALÃSPORTURI DE SALÃSPORTURI DE SALÃSPORTURI DE SALÃSPORTURI DE SALÃSPORTURI DE SALÃSPORTURI DE SALÃ
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1. Viitorul 25 16 3 6 39-21 51
2. Steaua 25 13 7 5 33-21 46
3. Astra 25 12 5 8 29-28 41
4. CFR Cluj 25 13 7 5 41-23 40
5. Craiova 25 12 4 9 35-26 40
6. Gaz Metan 25 10 9 6 36-26 39
7. Dinamo 25 11 5 9 38-33 38
8. Botoºani 25 9 5 11 30-28 32
9. Voluntari 25 8 6 11 30-36 30
10. CSMP Iaºi 25 7 5 13 27-31 26
11. Chiajna 25 6 6 13 16-31 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 19-36 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 26

Sâmbãtã
ACS Poli - Chiajna, ora 18
FCSB – ASA, ora 20.30
Duminicã
Craiova - Gaz Metan, ora 20.30
CFR Cluj – Viitorul, ora 20.30
Pandurii – Dinamo, ora 20.30
Luni
Voluntari – CSMP Iaºi, ora 18
Astra – Botoºani, ora 20.30

Universitatea Craiova a pier-
dut trei meciuri la rând ºi a ajuns
sã depindã de ultimul pentru a in-
tra în play-off. Ghinionul este cã
ºi adversarul are acelaºi obiec-
tiv, iar norocul este cã alb-albaº-
trii au totuºi ºi varianta remizei,
în timp ce ardelenilor le trebuie
victorie. Mulþescu nu poate conta
pe Madson, Acka ºi Nuno Ro-
cha, scoºi din lot pentru neimpli-
care, ºi pe Gustavo, suspendat.
În condiþiile subþierii drastice a
lotului, singurele dubii ale antre-
norului pot fi legate doar de
portar, unde are de ales între
Calancea ºi Mingote, ambii într-
o formã slabã, ºi de vârful de
atac, post pentru care candidea-
zã Mãzãrache ºi Fajic. Primul
asigurã un presing permanent pe
stoperii adverºi, cât ºi vitezã, iar
al doilea ar conta mai mult într-
un joc poziþional ºi la fazele fixe.
Nici oaspeþii nu pot miza pe unul
dintre cei mai buni jucãtori, Alex
Muntean, suspendat.

Mulþescu:Mulþescu:Mulþescu:Mulþescu:Mulþescu:
„V„V„V„V„Vom trataom trataom trataom trataom trata
meciulmeciulmeciulmeciulmeciul
ca pe o finalã”ca pe o finalã”ca pe o finalã”ca pe o finalã”ca pe o finalã”

Gigi Mulþescu spune cã se aº-
tepta ca echipa sã nu depindã de
ultimul meci pentru a-ºi câºtiga
locul în play-off, dar va trata par-
tida cu Gaz Metan ca pe o finalã
ºi va juca la victorie, deºi ºi o re-
mizã i-ar asigura prezenþa în
play-off. „Este un meci ca o fi-
nalã, trebuie sã câºtigãm ºi sã
rãmânem în play-off, acolo unde
ne este locul. Nu putem sã ju-
cãm la egal, trebuie sã ne gân-
dim doar la victorie. Am avut o
evoluþie bunã în majoritatea parti-
delor acestui sezon ºi meritãm sã
jucãm pentru cupele europene.
Am punctat ºi la impresia artisti-

Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –
Gaz Metan MediaºGaz Metan MediaºGaz Metan MediaºGaz Metan MediaºGaz Metan Mediaº

Stadion: „Nicolae Dobrin”, Piteºti, duminicã, ora 20.30
Universitatea Craiova: Calancea – Dimitrov, Popov, Bart-

he, Briceag – Zlatinski, Mateiu – Ivan, Bãluþã, Bancu – Fajic.
Antrenor: Gigi Mulþescu. Rezerve: Mingote – Kelic, Bucuri-
cã, Manea, R. Petre, Screciu, Mãzãrache.

Gaz Metan Mediaº: Greab – Creþu, Trtovac, I. Cristea, Ru-
gasevic – Ov. Bic, Aymen Tahar – Buziuc, Eric, C. Petre –
Sikorski. Antrenor: Cristi Pustai. Rezerve: Pleºca – Buzean,
Itoua, Romeo, Lupu, Danci, Olariu.

ªtiinþa joacã duminicã, la Piteºti,ªtiinþa joacã duminicã, la Piteºti,ªtiinþa joacã duminicã, la Piteºti,ªtiinþa joacã duminicã, la Piteºti,ªtiinþa joacã duminicã, la Piteºti,
meciul decisiv pentru intrarea înmeciul decisiv pentru intrarea înmeciul decisiv pentru intrarea înmeciul decisiv pentru intrarea înmeciul decisiv pentru intrarea în
play-off, cu Gaz Metan Mediaºplay-off, cu Gaz Metan Mediaºplay-off, cu Gaz Metan Mediaºplay-off, cu Gaz Metan Mediaºplay-off, cu Gaz Metan Mediaº

cã, am fost printre echipele care
a jucat foarte ofensiv ºi specta-
culos, am adus spectatorii la sta-
dion. Sper sã fim la maximum din
toate punctele de vedere, am pre-
gãtit bine jocul, am vãzut ambiþie
ºi hotãrâre la jucãtorii mei. ªi pen-
tru mine este cel mai important
meci din cariera de antrenor. Mã
aºteptam sã fim mai devreme în
play-off, dar am pierdut meciuri
din cauze obiective, iar contracan-
didatele noastre au câºtigat pe li-
nie. Sigur, ºi programul a fost mai
greu în ultima perioadã, am avut
niºte adversari redutabili. Dacã
am pierde ºi al patrulea meci la
rând putem spune cã nu meritãm
sã fim în play-off, dar dacã ne ui-
tãm la restul sezonului, atunci sun-
tem îndreptãþiþi sã fim între primele
echipe” a spus Mulþescu.

Tehnicianul Craiovei crede cã
formaþia din Mediaº nu este mai
slabã decât anul trecut, chiar
dacã i-a pierdut pe golgheterii
Llullaku ºi Axente: „Gaz Metan
este o echipã bine articulatã, bine
pusã în teren, are un joc agresiv.
Eric este un jucãtor determinant,
dar mai au ºi alþii, atât în atac,
Sikorski, cât ºi la mijloc, Tahar,
sau chiar în apãrare, unde este
Trtovac. Pe lângã ei sunt cei ti-
neri, care sunt dinamici”.

Mulþescu ar fi preferat ca me-
ciul de duminicã sã se dispute pe
„Extensiv”, unde Universitatea a
câºtigat 22 de puncte din 24 po-
sibile: „Pentru noi conta cel mai
mult sã jucãm pe Extensiv, unde
nu am pierdut niciun meci, apoi
varianta a doua era Severinul, ºi
acolo eram acasã, în Oltenia.
Conteazã ºi terenul, fiindcã ai niº-
te repere, dar la un meci aºa de
important trebuie sã câºtigi ori-
unde ai juca, inclusiv la Mediaº
dacã era programat”.

Dacã jucãtorii de la Gaz Me-
tan sunt motivaþi cu prime impor-
tante, craiovenii nu vor primi un
supliment material pentru acest

joc. „Nu avem prime pentru
acest meci, ci doar de obiectiv,
în funcþie de locul pe care termi-
nãm” a spus Mulþescu.

Alexandru Bãluþã afirmã cã
partida de duminicã este cea mai
importantã din cariera sa ºi va da
totul pentru victorie: „Este un
meci de totul sau nimic, avem
ocazia de a arãta cine suntem,
trebuie sã dãm totul pe teren,
pentru cã este ultima ºansã. Me-
ritãm sã fim acolo, trebuie sã du-
cem Universitatea unde îi este
locul. Am muncit atât de mult ºi
trebuie sã dãm totul pentru a câº-
tiga. Este cel mai important meci
pentru mine ºi pentru colegii mei.
Nu-mi este gândul la convoca-
rea la naþionalã acum, ci doar la
acest meci. Dacã va fi sã vinã ºi
chemarea la lot dupã o calificare
în play-off, cu atât mai bine. Nu
ne intereseazã ce fac celelalte
echipe care luptã pentru play-off,
ci doar sã câºtigãm noi. Este
frustrant sã fim în aceastã situa-
þie limitã, speram sã fim mai de-
vreme în play-off”.

Nu am bãtutNu am bãtutNu am bãtutNu am bãtutNu am bãtut
Gazul de laGazul de laGazul de laGazul de laGazul de la
reven i reareven i reareven i reareven i reareven i rea
în Liga Iîn Liga Iîn Liga Iîn Liga Iîn Liga I

Nouã victorii, o remizã ºi
douã înfrângeri este palmaresul
oltenilor pe teren propriu în edi-
þia curentã. De partea cealaltã,
Gaz Metan s-a întors cu puncte
din nouã ultimele 12 deplasãri:
patru succese ºi cinci rezultate
de egalitate. De la revenirea alb-
albaºtrilor pe prima scenã, Cra-
iova ºi Gaz Metan Mediaº s-au
mai întâlnit de trei ori în Liga 1
Orange, un joc a fost câºtigat
de ardeleni, iar alte douã parti-

de s-au terminat la egalitate. În
august 2014, Gaz Metan - Cra-
iova 1-0, gol înscris de Figlio-
meni. Pe bãncile tehnice s-au
aflat Cristi Dulca, respectiv Io-
nel Gane. Pe 14 martie 2015,
Craiova - Gaz Metan 1-1 (mar-
catori Târnãcop / Llullaku). Ul-
tima întâlnire, cea din 22 octom-
brie 2016, a fost ºi una dintre
cele mai frumoase partide din
ediþia curentã. Oltenii au condus
la pauzã, dupã autogolul lui Ro-
meo Roberto. Imediat dupã re-
luarea jocului, în primul sfert din
repriza secundã, Llullaku a mar-
cat de douã ori ºi a adus Gaz

Metan în avantaj. A durat doar
pânã în minutul 63, când Andrei
Ivan a înscris golul care a ºi sta-
bilit rezultatul final, 2-2. În cele
6 întâlniri directe cu Pustai, Gigi
Mulþescu a câºtigat de trei ori,
Pustai, o datã, iar douã partide
s-au încheiat la egalitate. Mul-
þescu nu a pierdut niciodatã cu
Gaz Metan, în 4 jocuri înregis-
trând 3 victorii ºi o remizã. Teh-
nicianul oltenilor a antrenat gru-
parea din Mediaº în sezonul
2012/2013, când a bifat 15
meciuri în campionat pe banca
sibienilor, 7 victorii - 4 remize
ºi 4 înfrângeri.
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