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- Astãzi Popescule, chestia
aia cu mucenicii ºi cu 44 de
pahare nu mai þine, de unde
bani pentru atâta bãuturã? economie / 6

Haga – Ankara,
o crizã diplomaticã
greu de reparat!

Scandalul – deºi previzibil –
a explodat sâmbãtã, când auto-
ritãþile olandeze au anunþat cã
„retrag dreptul de aterizare”,
pe aeroportul din Rotterdam, al
aparatului de zbor în care se
afla ministrul de externe turc,
Mevlut Cavusoglu, acesta in-
tenþionând sã participe la un
miting organizat în cadrul cam-
paniei pentru referendumul din
16 aprilie a.c., privind revizui-
rea Constituþiei. Încã de joi,
însã, ºeful diplomaþiei olande-
ze, Bert Koenders, înºtiinþase
Ankara cã Olanda nu doreºte
aceastã vizitã.

Condiþii înãsprite
pentru intermediarii
de credite

Începând cu data de 21 martie
2017, intermediarii de credite îºi
pot desfãºura activitatea, doar dacã
îndeplinesc mai multe condiþii.
Conform O.U.G. nr. 52/2016 pri-
vind contractele de credit oferite
consumatorilor pentru bunuri
imobile, intermediarii persoane
fizice autorizate sau persoane ju-
ridice vor îndeplini o serie de con-
diþii, dintre care amintim: deþine-
rea unei asigurãri de rãspundere
civilã profesionalã care acoperã
teritoriile în care oferã servicii sau
o altã garanþie comparabilã pen-
tru rãspunderea care decurge din
neglijenþa profesionalã.

ªofer bãut oprit
de poliþiºti
cu foc de armã

În cadrul Programului naþional
„ªcoala altfel” – ediþia 2017,

Concerte-lecþie tematice
de educaþie muzicalã,
la Filarmonica „Oltenia

Universitatea
Craiova a debutat
în play-off cu un joc
consistent ºi o remi-
zã pe terenul Astrei
Giurgiu, echipã care
venea dupã 8 victo-
rii consecutive.
În teren cu tinerii
Bãluþã, Ivan, Bancu,
Screciu ºi Petre,
ªtiinþa a fost, para-
doxal, mai maturã
în exprimare ca în
sezonul regulat ºi
mai solidã decât in-
dica o comparaþie
pe hârtie cu experi-
mentaþii jucãtori ai
campioanei. 1111166666 SP
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Preºedintele

Directoratului

Transelectrica,

Ion-Toni Teau,

ºi-a dat demisia

din funcþie
La sfârºitul acestei sãptã-

mâni, Ion-Toni Teau ºi-a dat
demisia din funcþia de preºedin-
te al Directoratului Transelectri-
ca, au confirmat pentru ME-
DIAFAX surse din domeniul
energetic. Ion Toni Teau a
preluat funcþia de director
general executiv (preºedinte al
Directoratului) la Compania
Naþionalã de Transport al
Energiei Electrice Transelectrica
SA în 11 mai mai 2014, iar
mandatul sãu ar trebui sã se
încheie în 16 septembrie 2017.
Absolvent al Facultãþii de
Finanþe, Credit ºi Contabilitate
din cadrul ASE Bucureºti, Ion
Toni Teau are un doctorat în
economie. „În prezent, are
calitatea de membru al Camerei
Consultanþilor Fiscali din
România (începând din mai
2007), dupã ce anterior a
deþinut funcþiile de preºedinte
(februarie 2013 – iulie 2016),
prim-vicepreºedinte (mai 2012 -
februarie 2013) ºi vicepreºedinte
(mai 2007 - aprilie 2012) al
acestei organizaþii”, se aratã
într-o Notã biograficã postatã
pe site-ul Transelectrica. Potrivit
aceluiaºi document, Ion-Toni
Teau a deþinut, în perioada
aprilie 2012 - aprilie 2014,
funcþiile de director general ºi
administrator în cadrul societã-
þilor Lasselsberger SA Bucureºti
ºi Sanex SA Cluj-Napoca.
Anterior, a deþinut funcþia de
manager financiar (august
2006 - decembrie 2011) în
cadrul Realitatea Media SA ºi în
cadrul Alfred Toepfer Interna-
tional România SRL din
Bucureºti (aprilie 2004 - iulie
2006).
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Potrivit unui anunþ postat pe
SEAP, Ministerul Dezvoltãrii Re-
gionale ºi Administraþiei Publice,
condus de vicepremierul Sevil
Shhaideh, vrea sã achiziþioneze
cuptoare cu microunde si frigide-
re pentru Direcþia Autorizare pro-
grame ºi Direcþia generalã mana-
gement financiar, resurse umane
ºi achiziþii- direcþii suport. Valoa-
rea estimatã a celor douã cuptoare
cu microunde este de 666,67 lei
fãrã TVA, iar a celor ºapte frigide-
re, dintre care cinci cu o singurã
uºã, este de 4.800,00 lei fãrã TVA.

Potrivit Sistemului Electronic
de Achiziþii Publice, Camera De-
putaþilor achiziþioneazã servicii de

Potrivit unui ordin semnat de
minis t rul  Educaþ ie i ,  pes te
177.000 de ºcolari de clasa a
VIII-a vor susþine simularea la
proba scrisã de limba ºi litera-
tura românã pentru evaluarea
naþ ionalã ,  iar  mai  b ine  de
280.000 de elevi din clasele a
XI-a ºi a XII-a vor da aceeaºi
simulare, dar pentru examenul
de bacalaureat.

Pe data de 14 martie, elevii
care fac parte din populaþia mi-
noritarã vor da simularea la lim-
ba maternã, umând ca pe 16
martie sã aibã loc proba scrisã
la matematicã pentru simularea

Ministerul Dezvoltãrii  cumpãrãMinisterul Dezvoltãrii  cumpãrãMinisterul Dezvoltãrii  cumpãrãMinisterul Dezvoltãrii  cumpãrãMinisterul Dezvoltãrii  cumpãrã
cuptoare cu microunde ºi frigiderecuptoare cu microunde ºi frigiderecuptoare cu microunde ºi frigiderecuptoare cu microunde ºi frigiderecuptoare cu microunde ºi frigidere

Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei
Publice intenþioneazã sã cumpere cuptoare cu micro-
unde ºi frigidere pentru douã direcþii suport, Camera
Deputaþilor ºi MAE vor poliþe RCA, iar Ministerul

Transporturilor vrea telefoane ”smartphone de ultimã
generaþie”, potrivit datelor SEAP.

asigurare obligatorie de rãspunde-
re civilã auto în valoare de
259.500 lei, iar Ministerul Aface-
rilor Externe- Poliþe RCA pentru
785 de autovehicule, a cãror va-
loare estimatã este de 579.287,9
lei. Tot pe site-ul e-licitaþie.ro,
Senatul a plasat un anunþ potrivit
cãruia vrea sã cumpere servicii de
telefonie mobilã, voce ºi date, în
valoare de 265.756 lei, pentru doi
ani ºi nouã luni.

De asemenea, Ministerul Trans-
porturilor a lansat o licitaþie pentru
servicii de telefonie fixã, mobilã ºi
transmisie de date. Potrivit anun-
þului, Ministerul Transporturilor
intenþioneazã sã achiziþioneze ser-

vicii de telefonie fixã pentru 131
posturi telefonice ºi sã cumpere
300 de abonamente de telefonie
mobilã. În ceea ce priveºte telefo-
nia mobilã, Ministerul Transportu-
rilor cere câºtigãtorului sã decode-

ze aparatele existente ºi sã ofere,
potrivit caietului de sarcini, mini-
mum 50 de terminale trebuie sã fie
de tip smartphone, iar alte 30 de
telefoane sã fie de tip ”smartphone
de ultimã generaþie”.

Gabriel Oprea, fost vicepremier:
Nu intentionez sã revin în politicã

Peste 450.000 de elevi vor susþine astãzi
simularea examenelor naþionale

Elevii care dau anul acesta examenul de baca-
laureat ºi evaluarea naþionalã se pregãtesc pentru
simularea probei scrise la limba românã care se

va da astãzi. Potrivit Ministerului Educaþiei,
peste 450.000 de elevi de clasele a VIII-a, a XI-a ºi

a XII-a vor susþine aceastã simulare.
evaluãrii naþionale ºi proba scri-
sã obligatorie a profilului pentru
bacalaureat. Tot sãptãmâna vii-
toare, pe 17 martie, va avea loc
proba la alegere a profilului ºi
specializãrii, care va fi susþinutã
numai de elevii claselor a XII-a.

Probele simulãrilor încep la
ora 09.00, dar accesul elevilor
în sãlile de clasã se va face doar
pânã la ora 08.30. Din momen-
tul în care primesc subiectele,
ºcolarii de clasa a VIII-a au la
dispoziþie douã ore penru rezol-
varea lor iar elevii de liceu vor
avea trei ore pentru redactarea
lucrãrii scrise.

Rezultatele acestor simulãri
vor fi afiºate pe 31 martie. Ordi-
nul prevede ca, la nivelul fiecãrei
unitãþi de învãþãmânt, rezultatele
elevilor sã fie discutate individual,

de asemenea se cer ºedinþe cu pã-
rinþii, dar ºi la nivelul consiliului
profesoral pentru gãsirea unor
soluþii pentru îmbunãtãþirea per-
formanþelor ºcolare.

Fostul vicepremier Gabriel Oprea a
respins, ieri, informaþiile apãrute în ul-
tima perioadã potrivit cãrora intenþio-
neazã sã revinã în viaþa politicã, susþi-
nând cã întâlnirile pe care le are cu foº-
tii sãi colegi de partid sunt ”de naturã
personalã”. ”În ultima perioadã au fost
publicate materiale de presã potrivit
cãrora aº fi implicat în organizarea, alã-
turi de foºti colegi din UNPR, a unor
acþiuni politice. Aceste informaþii sunt
false. Nu intentionez sã revin în politi-
cã”, a scris Gabriel Oprea pe contul sãu
de Facebook. El susþine cã întâlnirile
cu foºtii sãi colegi de partid sunt de

naturã personalã ºi nu vizeazã reveni-
rea sa la activitatea politicã. ”Îmi ex-
prim speranþa cã astfel de informaþii
false, care au ca scop dezinformarea
opiniei publice, nu vor mai fi difuzate
în presã”, a adãugat fostul lider al
UNPR. Gabriel Oprea a demisionat de
la ºedia UNPR la începutul lunii martie
2016. Pe 26 septembrie 2016, el a de-
misionat ºi din Senat, pe fondul pro-
testelor declanºate de respingerea de
cãtre plenul Senatului a cererii DNA de
începere a urmãririi penale pentru uci-
dere din culpã în dosarul morþii poliþis-
tului Bogdan Giginã.
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Situaþia Policlinicii Sportive,
care aparþine de Spitalul Judeþean
nr. 1, a fost ridicatã, în ºedinþa
extraordinarã de sãptãmâna tre-
cutã, de consilierul judeþean PNL,
Cosmin Cãlin. Liberalul a arãtat
cã sunt mai multe probleme aco-
lo ºi a solicitat autoritãþilor jude-
þene sã continue investiþiile.  „Po-
liclinica Sportivã din Craiova este
o carte de vizitã a noastrã. Acolo
a fost o problemã cu încãlzirea,
care s-a rezolvat dupã interven-
þia dumneavoastrã, fiind achiziþi-
onatã o centralã termicã. Dar mai
sunt multe de fãcut”, a spus con-
silierul judeþean. O urgenþã at fi
aparatura medicalã adecvatã,
care lipseºte în acest moment ºi
de care medicii au mare nevoie,
dat fiind faptul cã testarea sporti-
vilor trebuie sã se facã sub anu-
mite rigori. „Trebuie sã fie achi-
ziþionatã aceastã aparaturã pen-
tru cã nu pot sã îºi desfãºoare
activitatea fãrã acele aparate, nu
pot sã punã diagnosticul care tre-
buie. S-au întâmplat destule ca-
zuri cu sportivii ºi nu vrem sã fim
ºi noi în aceastã situaþie”, a arã-
tat liberalul.

Este necesar ºi un centru
de recuperare post-traumaticã

Clãdirea în care funcþioneazã
Policlinica Sportivã are, se pare,

Policlinica Sportivã, ºanse mari la modernizarePoliclinica Sportivã, ºanse mari la modernizarePoliclinica Sportivã, ºanse mari la modernizarePoliclinica Sportivã, ºanse mari la modernizarePoliclinica Sportivã, ºanse mari la modernizare
Policlinica Sportivã din Craiova va intra, în acest

an, în reabilitare. Conducerea Consiliului Judeþean
Dolj a anunþat cã, pe lângã anveloparea termicã ºi în-
locuirea acoperiºului, va încerca sã gãseascã o solu-
þie ºi pentru modernizarea interiorului ºi dotarea po-
liclinicii cu aparaturã adecvatã pentru testarea spor-
tivilor. Preºedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa, a decla-
rat cã medicii de acolo, oricât de buni profesioniºti
ºi dedicaþi meseriei ar fi, nu îºi pot permite sã gre-
ºeascã atunci când îi testeazã pe sportivi.

ºi probleme legate de instalaþiile
de utilitãþi, acestea fiind ºi ele uza-
te. „Degeaba faci izolare termi-
cã, dacã nu rezolvãm ce este ºi
în interior. Iar acolo instalaþiile
termicã ºi sanitarã sunt în stare
proastã. Nu are nici un centru de
recuperare post-traumaticã. ªi aº
avea o propunere: sã se discute
cu conducerea policlinicii ºi sã se
gãseascã împreunã o soluþie, o
posibilitate de finanþare. Am in-
vestit în multe centre medicale,
iar aceasta este o carte de vizitã
a noastrã. Poate reuºim, pe acest
mandat, cu fonduri europene, sã
reabilitãm ºi acest obiectiv”, a
declarat consilierul PNL, Cosmin
Cãlin.

CJ Dolj a inclus clãdirea
în lista de investiþii

Preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa, a recu-
noscut cã Policlinica Sportivã, în
ciuda investiþiilor minime care s-
au fãcut acolo, continuã sã pre-
zinte probleme. „Problema pe
care o ridicaþi este corectã, într-
adevãr, aºa se întâmplã. Noi, în
momentul în care am ºtiut mai
multe despre ce se întâmplã aco-
lo, ne-am deplasat cu specialiºtii
sã vedem ce putem sã facem.
ªi, într-adevãr, suntem în faza în
care facem aceastã listã de in-

vestiþii. De pe acum vã spun cã
este prins, în program, acest ob-
iectiv. Trebuie sã aprobãm buge-
tul ºi discutãm, pentru cã deschi-
derea noastrã este clarã: vrem
sã rezolvãm aceastã treabã”, a
rãspuns preºedintele Consiliului
Judeþean.

Peste 8.000 de sportivi
sunt testaþi la Craiova

Dana Bãluþã, directorul Di-
recþiei de Afaceri Europene din
cadrul Consiliului Judeþean Dolj,
a explicat cã proiectul de reabi-
litare termicã a imobilului inclu-
de ºi intervenþii asupra instala-
þiilor. „Sunt cuprinse toate lucrã-

rile care duc la o eficienþã spo-
ritã a clãdirii din punct de vede-
re energetic. Pe lângã partea de
anvelopare a pãrþii vitrate ºi
non-vitrate a clãdirii, este inclusã
ºi instalaþia electricã, iluminatul
interior ºi înlocuirea corpurilor
de iluminat ºi reparaþia acope-
riºului”. În ceea ce priveºte ce-
lelalte cheltuieli, care sunt ne-
cesare funcþionãrii în bune con-
diþii a policlinicii, specialiºtii în
accesarea de fonduri europene
spun cã ºi aceste sunt eligibile,
dar în cuantum mai mic, de 15%
faþã de cele cuprinse în proiec-
tul de anvelopare termicã.

Conducerea CJ Dolj a preci-

zat însã cã se va angaja, totuºi,
la o cofinanþare a unui astfel de
proiect suplimentar. „Sincer vã
spun, am vãzut ºi multe lucruri
care se întâmplã pe terenurile
de sport... Sportivi care poate
nu au fost diagnosticaþi foarte
bine, din lipsa aparaturii”, a re-
cunoscut preºedintele Consiliu-
lui Judeþean Dolj, Ion Priotea-
sa.

Policlinica Sportivã din Craio-
va deserveºte peste 8.000 de
sportivi care provin din Dolj, dar
ºi din judeþele alãturate Mehedinþi,
Gorj, Olt, Vâlcea ºi chiar din
Argeº.

LAURA MOÞÎRLICHE

Haga – Ankara, o crizã diplomaticãHaga – Ankara, o crizã diplomaticãHaga – Ankara, o crizã diplomaticãHaga – Ankara, o crizã diplomaticãHaga – Ankara, o crizã diplomaticã
greu de reparat!greu de reparat!greu de reparat!greu de reparat!greu de reparat!

Scandalul – deºi previzibil – a
explodat sâmbãtã, când autoritã-
þile olandeze au anunþat cã „retrag
dreptul de aterizare”, pe aero-
portul din Rotterdam, al aparatu-
lui de zbor în care se afla minis-
trul de externe turc, Mevlut Ca-
vusoglu, acesta intenþionând sã
participe la un miting organizat în
cadrul campaniei pentru referen-
dumul din 16 aprilie a.c., privind
revizuirea Constituþiei. Încã de joi,
însã, ºeful diplomaþiei olandeze,
Bert Koenders, înºtiinþase Ankara
cã Olanda nu doreºte aceastã vi-
zitã. Mai mult, Ankara ºi Haga au
discutat îndelung pentru gãsirea
unei soluþii acceptabile, fie ºi de
compromis, dar în zadar. Reacþia
imediatã a preºedintelui turc Re-
cep Tayyip Erdogan, a fost una
violentã, acuzând partea olandezã
de nazism ºi fascism. În plus, pre-

ºedintele turc a lãsat sã se înþelea-
gã cã þara sa va interzice oficiali-
lor olandezi accesul pe teritoriul
Turciei, dar ºi nu cetãþenilor olan-
dezi. Escaladarea verbalã s-a pre-
lungit. De reþinut: Turcia promite
mãsuri de retorsiune „la o manie-
rã foarte severã”. Premierul olan-
dez Mark Rutte, a estimat cã cã
afirmaþiile preºedintelui Recep Ta-
yyip Erdogan legate de „nazism”
sunt deplasate. S-a mai întâmplat
un lucru: ministrul turc al Fami-
liei, Fatma Betul Sayan Kaya,
venitã la Rotterdam de la Dussel-
dorf, a fost întoarsã din drum la
30 de metri de consulatul turc ºi
condusã, sâmbãtã, la frontiera cu
Germania. „Am suportat un trata-
ment grosier ºi teribil (...) un ase-
menea tratament aplicat unei fe-
mei – ministru este lamentabil”, a
spus pe aeroportul Ataturk din Is-

tanbul, ministrul Familie. Sâmbã-
tã seara, ºeful diplomaþiei de la An-
kara a promis Olandei serioase pro-
bleme diplomatice, politice ºi eco-
nomice. A fost o zi extrem de ten-
sionatã. Olanda are 400.000 de
persoane de origine turcã, Germa-
nia, la rândul sãu are 1,4 milioane,
Franþa vreo 650.000 din care 320
pe listele electorale. Nu doar Olan-
da, ci ºi Germania, Elveþia ºi Aus-
tria au interzis mitinguri electora-
le, cu participarea membrilor par-
tidului AKP, aflat la putere în Tur-
cia. Criza diplomaticã dintre Olan-
da ºi Turcia a survenit înaintea
scrutinului legislativ din 15 martie
a.c.. Deºi economia olandezã este
sãnãtoasã, iar ºomajul este redus,
guvernul actualului premier are
emoþii. În campania electoralã pre-
mergãtoare, islamul a fost tema
majorã ºi partidul de extremã-

dreapta a lui Geert Wilders (PVV)
nu a vorbit decât de închiderea
moscheelor, interzicertea Coranu-
lui, ieºirea din zona euro ºi UE.
Pentru populiºtii europeni alegeri-
le din Olanda constituie primul test
al anului 2017, fiindcã premerg ale-
gerilor franceze din luna mai, ce-
lor germane din toamnã ºi poate
celor italiene de la sfârºitul anului.
Geert Wilders, fost consilier al co-
misarului european Frits Bolkes-
tein – autorul directivei europene
care îi poartã numele -  a pãrãsit
VVD-ul actualului premier Mark
Rutte, cu ani în urmã, pentru a se
opune aderãrii Turciei la UE. În
campania electoralã ºi-a multipli-
cat atacurile asupra Islamului,
comparând Coranul cu Mein
Kampf ºi moscheele cu temple na-
ziste. Cele douã partide, conduse
de actualul premier Mark Rutte ºi

MIRCEA CANÞÃR
Geert Wilders se aflã foarte aproa-
pe în toate sondajele de opinie.
Nici unul nu va realiza o majorita-
te confortabilã, având nevoie de
aliaþi pentru a guverna. Logic dis-
cutând, interzicerea mitingurilor
pro-Erdogan – dincolo de campa-
nia discretã împotriva acestuia la
nivelul Europei, pentru derapajele
democratice – are o explicaþie.
Deºi relaþiile Turciei cu UE sunt
realmente amputate, Parisul a
acordat totuºi acceptul, ieri, pen-
tru un miting la Metz, la care a
participat însuºi Mevlut Cavuso-
glu. Cert este cã dezacordurile di-
plomatice, teribil de adâncite, vor
fi greu de reparat. Mai mult, An-
kara „certatã” recent cu Berlinul,
acum cu Haga, pare uimitã de o
marginalizare, la care nu se gân-
dea. Iar Recep Tayyip Erdogan se
aratã tot mai inflexibil.



4 / cuvântul libertãþii luni, 13 martie 2017evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj, sâmbãtã, 11 martie a.c.,
poliþiºti din cadrul Biroului Rutier
Craiova în timp ce executau servi-
ciul de supraveghere ºi control al
traficului rutier, acþionând pe stra-
da Caracal cu aparatul radar, au în-
registrat un autoturism marca Audi
care se deplasa cu viteza de 72 km/
h, deºi limita legalã în zona este sta-
bilitã la 50 km/h. Autoturismul era
condus pe strada Caracal, din di-
recþia strãzii Corneliu Coposu cãtre
bulevardul Decebal, astfel cã un

Dupã aproape un an ºi jumãta-
te de proces, magistraþii Tribuna-
lului Dolj au pronunþat sentinþa în
cazul tentativei de omor din co-
muna doljeanã Moþãþei. Reamin-
tim cã fapta pentru care Petricã
Marin Dobre a ajuns în spatele
gratiilor s-a petrecut în noaptea de
11 spre 12 octombrie 2015. Po-
trivit reprezentanþilor Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj, care
au coordonat cercetãrile în cau-

ªofer bãut oprit de poliþiºtiªofer bãut oprit de poliþiºtiªofer bãut oprit de poliþiºtiªofer bãut oprit de poliþiºtiªofer bãut oprit de poliþiºti
cu foc de armãcu foc de armãcu foc de armãcu foc de armãcu foc de armã

Un craiovean în vârstã de 40 de ani
a rãmas fãrã permisul de conducere
pentru trei luni ºi a fost amendat cu
1.805 lei dupã ce a refuzat sã opreascã
la semnalul poliþiºtilor de la Rutierã.

Oamenii legii l-au urmãrit pe mai mul-
te strãzi din Craiova ºi au reuºit sã-l
prindã abia dupã ce au tras un foc de
avertisment. S-a dovedit cã bãrbatul
consumase bãuturi alcoolice.

poliþist din echipaj a efectuat sem-
nal regulamentar de oprire ºi, în-
trucât conducãtorul auto nu a oprit
la semnal efectuat, agenþii de poliþie
au pornit în urmãrirea acestuia.
Poliþiºtii rutieri l-au urmãrit pe ºofer
pe mai multe strãzi din municipiul
Craiova, iar la intersecþia bulevar-
dului 1 Mai cu strada Adrian Pãu-
nescu, întrucât bãrbatul de la volan
nu s-a conformat somaþiilor, un
poliþist a efectuat un foc de avertis-
ment în plan vertical. S-a reuºit ast-
fel blocarea autoturismului în tra-
fic, iar la volanul acestuia a fost iden-

tificat Niculor Oancea, de 40 de ani,
din municipiul Craiova. Bãrbatul era
bãut, astfel cã poliþiºtii l-au sancþi-
onat cu amendã atât pentru alcool,
cât ºi pentru cã nu a oprit la sem-
nalul regulamentar ºi i-au reþinut ºi
permisul de conducere. „Întrucât
conducãtorul auto emana miros de
bãuturi alcoolice, a fost testat cu
etilotestul, rezultatul fiind o con-
centraþie de 0,34 mg/l alcool pur
în aerul expirat. Conducãtorul auto
a fost sancþionat contravenþional
pentru conducere sub influenþa bã-
uturilor alcoolice ºi pentru faptul

ca nu a oprit la semnalul poliþistu-
lui cu amendã în valoare de 1.805
lei conform prevederilor legale, iar
ca mãsurã complementarã i s-a re-
þinut permisul de conducere în ve-

derea suspendãrii exercitãrii drep-
tului de a conduce pe o perioadã
de 90 de zile”, ne-a declarat agent
ºef adjunct amelia Barbu, din ca-
drul Biroului de presã al IPJ Dolj.

Doljean condamnat la 8 ani ºi 7 luni de puºcãrie
dupã ce i-a tãiat gâtul cu sabia unui consãtean

Tânãrul de 29 de ani din comuna doljeanã Moþãþei
ajuns dupã gratii în octombrie 2015, dupã ce a fost la
un pas sã bage în pãmânt un alt tânãr, de 24 de ani,
din aceeaºi localitate, a fost condamnat la o pedeapsã
totalã de 8 ani ºi 7 luni închisoare cu executare.
Autorul i-a tãiat gâtul victimei cu o sabie, dupã un
conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool, într-
un bar din localitate. Medicii legiºti au stabilit cã
victima a avut nevoie de 80 de zile de îngrijiri medica-
le pentru vindecare ºi cã leziunile suferite i-au pus
viaþa în primejdie, iar inculpatul trebuie sã-i plãteascã
daune morale în valoare de 30.000 lei, dar ºi cheltuie-
lile de spitalizare în valoare de aproape 3.000 lei.

zã, în noaptea respectivã, între
Constantin Andrei Gheonea, de 24
de ani, din Moþãþei, ºi Petricã
Marin Dobre, de 28 de ani, din
aceeaºi localitate, a izbucnit un
conflict. Cei doi s-au apucat la
ceartã în barul în care se aflau ºi
dupã un schimb de replici, Dobre
l-a luat la pumni pe Gheonea, lo-
vindu-l în special în zona feþei. Ca
sã scape, tânãrul de 24 de ani a
fugit afarã ºi s-a refugiat în auto-

turismul unui prieten. Petricã Ma-
rin Dobre a ieºit ºi el, ºi a tãiat an-
velopele maºinii în care era celãlalt
tânãr. Gheonea ºi-a sunat tatãl, sã
vinã sã-l ia, ºi au pornit amândoi
pe jos, numai cã o maºinã i-a ajuns
din urmã ºi a coborât Dobre, înar-
mat cu o sabie, cu care l-a lovit pe
Constantin Andrei Gheonea la gât.
Victima a fost transportatã de ur-
genþã la spital, lucru ce i-a salvat
viaþa, întrucât rana suferitã, o pla-
gã de 13-15 cm, în zona latero-
cervicalã stângã, a fost extrem de
gravã. Dupã ce a fost stabilizatã,
victima a fost examinatã ºi de me-
dicii legiºti care au stabilit cã are
nevoie de 80 de zile de îngrijiri
medicale pentru vindecare ºi cã i-
a fost pusã viaþa în primejdie. În
cursul zilei de 12 octombrie 2015,
Petricã Marin Dobre a fost reþinut
pentru 24 de ore, în baza ordonan-
þei de reþinere emisã de procurorul
de caz de la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj, iar marþi,
13 octombrie a fost
arestat preventiv pentru
30 de zile pentru comite-
rea infracþiunii de tentati-
vã de omor, fiind ºi acum
în spatele gratiilor.
Trebuie sã-i plãteascã
30.000 lei daune
morale victimei

Procurorii au finalizat
cercetãrile ºi au dispus tri-
miterea în judecatã, în sta-
re de arest preventiv, a lui
Petricã Marin Dobre pen-
tru  sãvârºirea unei infrac-
þiuni de „tentativã de
omor” ºi a douã infracþi-
uni de „portul sau folosi-
rea fãrã drept de obiecte
periculoase”, dosarul fiind

înregistrat pe 2 noiembrie 2015 la
Tribunalul Dolj. În cursul zilei de
vineri, 10 martie a.c., magistraþii
Tribunalului Dolj au pronunþat
sentinþa în cauzã, doljeanul fiind
gãsit vinovat de toate cele trei in-
fracþiuni reþinute în sarcina sa. A
primit o pedeapsã de 6 ani închi-
soare în acest dosar, dar, pentru
cã mai avea douã condamnãri, ju-
decãtorii le-au contopit, rezultând
o pedeapsã totalã de 8 ani ºi 7 luni
închisoare: „Condamnã pe incul-
patul Dobre Petricã Marin la pe-
deapsa cea mai grea de 6 ani în-
chisoare la care se adaugã în cu-
mul aritmetic un spor de o treime
din cele 2 pedepse de 8 luni în-
chisoare aplicate prin S.P. 129/
2015 a Judecãtoriei Calafat, pe-
deapsa rezultantã fiind de 6 ani
ºi 7 luni închisoare, pedeapsã care
se adaugã tot în cumul aritmetic
pedeapsa anterior neexecutatã de
2 ani închisoare aplicatã prin S.P.

155/2012 a Judecãtoriei Calafat,
ºi pentru care s-a constatat revo-
cat beneficiul suspendãrii condi-
þionate, urmând ca în final incul-
patul sã execute 8 ani ºi 7 luni
închisoare. (...) Cu apel în termen
de 10 zile de la comunicare. Pro-
nunþatã în ºedinþa publicã din
data de 10.03.2017”, se aratã în
hotãrârea instanþei. Judecãtorii i-
au scãzut din pedeapsã perioada
reþinerii ºi arestului preventiv de
la 12 octombrie 2015 la zi ºi l-au
menþinut în arest preventiv. În
plus, inculpatul trebuie sã-i plã-
teascã 30.000 lei cu titlu de dau-
ne morale lui Constantin Andrei
Gheonea ºi 8.100 lei despãgubiri
materiale, la care se adaugã
2.934,01 lei cheltuielile de spitali-
zare ale victimei ºi 2000 lei chel-
tuieli judiciare. Hotãrârea nu este
definitivã, putând fi atacatã cu apel
la Curtea de Apel Craiova atât de
inculpat, cât ºi de procurori.
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Cu ºaizeci de ani în urmã, in-
spiraþi de un vis al unui viitor co-
mun trãit în pace, membrii fonda-
tori ai UE au pornit, prin semnarea
tratatelor de la Roma, în cãlãtoria
ambiþioasã a integrãrii europene.
Aceºtia au convenit sã îºi rezolve
conflictele mai degrabã la masa

negocierilor decât pe câmpurile de
luptã. Drept urmare, experienþa
dureroasã a trecutului zbuciumat
al Europei a fost lãsatã în urmã,
fãcând loc unei perioade de ºapte
decenii de pace ºi unei Uniuni cu
500 de milioane de cetãþeni care
trãiesc în libertate ºi beneficiazã de
oportunitãþi în una dintre cele mai
prospere economii din lume. “Uni-
unea Europeanã înseamnã Consi-
liul European unde sunt ºefii de stat
ºi de guvern, care decid. Pânã
acum a fost o cutumã, se decide
în unanimitate, acum existã posi-
bilitatea sã se decidã cu majorita-
te. Existã ºi un grup de blocaj care
e de vreo 4 state. Dar aþi auzit de
multe ori cum se duce un prim-
ministru acasã ºi spune “mã obli-
gã Uniunea Europeanã”. ªi el de
fapt a votat sau cel puþin a accep-
tat nu s-a opus cu nimic. Aþi vãzut
ministri ºi la noi ºi în alte state spu-
nând mã obligã Uniunea. Dar dacã
te uiþi pe site-ul instituþiilor euro-
pene, poþi sã vezi cine a participat
la evenimentul respective ºi cum a
votat. ªi o sã vezi cã a votat pen-
tru ºi spune cã a fost obligat. Nu
mai vorbim de Comisia Europea-
nã, unde existã câte un comisar
pentru fiecare stat membru ºi acolo
existã o directivã legislativã care
stabileºte clar, cã dacã un comisar
european se opune vreunei deci-
zii, aceea decizie nu trece,  pânã

Europarlamentarul Marian JeanEuroparlamentarul Marian JeanEuroparlamentarul Marian JeanEuroparlamentarul Marian JeanEuroparlamentarul Marian Jean
Marinescu este pentru o Europã federalãMarinescu este pentru o Europã federalãMarinescu este pentru o Europã federalãMarinescu este pentru o Europã federalãMarinescu este pentru o Europã federalã
Conform anunþului fãcut de preºe-

dintele Jean-Claude Juncker în dis-
cursul privind starea Uniunii din
14 septembrie 2016, care a fost salu-
tat de liderii UE-27 cu ocazia sum-
mitului de la Bratislava din 16 sep-
tembrie 2016, Comisia a prezentat
recent o Carte albã privind viitorul
Europei, menitã sã lanseze dezbate-
rile înaintea summitului de la Roma.
Despre posibilele scenarii a vorbit

ieri, europarlamentarul Marian Jean
Marinescu, vicepreºedintele Grupu-
lui EPP, în cadrul unei conferinþe de
presã. Deputatul european a desfiin-
þat sloganul “ne pune Bruxelles-ul sã
facem sau ne comandã Uniunea Eu-
ropeanã”. Acesta a spus cã nu ne
pune nimeni, pentru cã “noi” votãm
iar dacã nu vrem, putem sã nu vo-
tãm, iar Uniunea înseamnã state
membre, adicã ºi România.

când toþi comisarii ajung la un con-
sens. Iar în Parlament nu mai vor-
besc, acolo voteazã majoritatea.
Acum, când cineva spune…”ve-
deþi cineva – nu ºtiu cine e acel
cineva - vrea sã facã Europa cu
douã, trei viteze”…nu este un ade-
vãr 100%. Discuþii despre viitorul

UE sunt de foarte multã vreme sau
mai bine zis decând a început cri-
za, pentru cã de atunci s-a stricat
relaþia înztre cetãþeni ºi idea de Uni-
une ºi asta pentru cã au fost cetã-
þeni care au îmbrãþiºat ideea po-
pulismului.  Care ar fi soluþia ?!
Pãi fix asta, sã se punã problema
pe masã ºi la un Consiliu sã se de-
cidã ce se întâmplã cu Europa.
Pentru cã ei decid…statele mem-
bre decid. Eu vã spun toate aces-
tea ca un om care crede în Uniu-
nea Europeanã ºi care cred cã dacã
nu am fi fost în UE am fi avut mari
probleme, dacã se sparge UE am
avea de asemenea mari problem.
ªi când spun mari probleme mã
refer economice. Politice sau ge-
opolitice …da ºi asta ar fi o ame-

ninþare, odatã ce Germania îºi face
sisteme de protecþia la sistemul de
vot ”, a subliniat deputatul euro-
pean Marian Jean Marinescu.

“Trebuie sã fii tu puternic,
ca sã te poþi apãra în viitor”
Cartea albã analizeazã modul în

care Europa se va schimba în ur-
mãtorii zece ani, de la impactul noi-
lor tehnologii asupra societãþii ºi a
locurilor de muncã, la îndoielile sus-
citate de globalizare, la preocupãri-
le în materie de securitate ºi la creº-
terea populismului. Cartea albã pre-
zintã alegerea cu care ne confrun-
tãm astãzi: fie ne lãsãm în voia aces-
tor tendinþe, fie dãm dovadã de des-
chidere ºi profitãm de noile opor-
tunitãþi pe care le aduc cu sine. Po-
pulaþia ºi ponderea economicã ale
Europei sunt în scãdere, în timp ce
alte pãrþi ale globului înregistreazã
creºteri. Pânã în 2060, niciunul din-
tre statele noastre membre nu va
reprezenta singur nici mãcar 1 %
din populaþia lumii – ceea ce re-

prezintã un motiv întemeiat pentru
a rãmâne împreunã pentru a avea
rezultate mai bune. Ca forþã poziti-
vã la nivel mondial, prosperitatea
Europei va continua sã depindã de
deschiderea sa ºi de legãturile strân-
se cu partenerii sãi. Marian Jean
Marinescu a spus cã dupã opinia
sa, cea mai bunã soluþie ar fi o Eu-
ropã federalã, pentru cã se poate
schimba echilibru mondial imediat,
odatã cu alegerea unui ºef de stat.
“Trebuie sã fii tu puternic, ca sã te
poþi apãra în viitor. Dupã cum ve-
deþi, sunt state care avanseazã, se
doteazã cu armament nuclear. Nici-
un stat singur, care face parte acum
din UE, nu va rezista, nici cel puþin
Germania…”, a mai spus europar-
lamentarul roman.

Cinci scenarii conturând
modul în care

ar putea arata UE în 2025
Cartea albã prezintã cinci sce-

narii, fiecare dintre ele conturând
modul în care ar putea arãta Uni-
unea la orizontul anului 2025, în
funcþie de alegerile pe care le va
face Europa. Scenariile acoperã o
gamã de posibilitãþi ºi au un ca-
racter ilustrativ. Ele nu se exclud
reciproc ºi nu sunt exhaustive.
Scenariul 1: Continuând pe ace-
laºi drum – UE-27 se axeazã pe
realizarea agendei sale pozitive de
reforme, în spiritul orientãrilor in-
titulate „Un nou început pentru
Europa” prezentate de Comisie în
2014 ºi al Declaraþiei de la Bratis-
lava, convenitã de toate cele 27
de state membre în 2016.Scena-
riul 2: Accent exclusiv pe piaþa
unicã – UE-27 se reaxeazã trep-
tat pe piaþa unicã, întrucât numã-
rul domeniilor de politicã în care
cele 27 de state membre nu sunt
în mãsurã sã ajungã la o poziþie
comunã este tot mai mare. Sce-
nariul 3: Cei care doresc mai
mult realizeazã mai mult – UE-
27 îºi desfãºoarã activitatea ca ºi
acum, dar permite statelor mem-
bre care îºi doresc acest lucru sã
realizeze mai mult împreunã în
anumite domenii cum ar fi apãra-
rea, securitatea internã sau ches-
tiunile sociale. Se formeazã una
sau mai multe „coaliþii ale celor
care doresc sã realizeze mai mult”.
Scenariul 4: Mai puþin, dar mai
eficient – UE-27 se concentrea-
zã pe rezultate mai multe ºi mai
rapide în anumite domenii de po-
liticã, acþionând în acelaºi timp
mai puþin în cele în care nu existã
percepþia cã ar avea o valoare adã-
ugatã.  Scenariul 5: Mult mai
mult, împreunã – Statele mem-
bre decid sã punã în comun mai
multe competenþe, resurse ºi pu-
teri decizionale în toate domenii-
le. Deciziile se iau mai rapid la ni-
vel european ºi sunt puse în apli-
care în timp scurt.

“Normal cã sunt diferenþe
între statele UE”

Vicepreºedintele EPP a vorbit
despre aceste Scenarii ºi despre
ceea ce înseamnã ele aplicate pen-
tru fiecare stat în parte, inclusive
României.  “Ce a fãcut Juncker ?
A pus pe masã toate discuþiile care
au avut loc pânã acum. Cã le-a pus
în 5 Scenarii a fost propunerea lui.
Acum urmeazã un drum de cel
puþin doi ani, din pãcate. Eu cred
cã lucurile trebuiau lãmurite mult
mai rapid. Toatã lumea vorbeºte
despre viteze. Vãd cã dã frumos
ºi la unii ºefi de stat. Hollande, de
exemplu. Am citit în presã cã a dat
o declarþie, aºa de final de manda-
te, cã ºi aºa mai are 4% în sonda-
je. A fost un preºedinte foarte apre-
ciat de popor ºi acum are pãreri
despre Uniune. Se vorbeºte de sta-
te euro ºi non-euro. Existã ?! Pu-
tem sã le spunem o vitezã ºi altã
vitezã, dar asta e situaþia. Existã
un venit mediu într-o þarã ºi un alt
venit mediu în altã þarã ?! Existã
un PIB pe cap de locuitor  ºi un alt
PIB pe cap de locuitor într-un alt
stat ?! Existã. Normal cã sunt di-
ferenþe între statele UE. Sã nu ui-
taþi cã deviza principal a Uniunii
este “unitate prin diversitate”. Po-
liticile  europene sunt fãcute pen-
tru a aduce statele UE cât mai
aproape, unele faþã de altele. Dar
nu poþi sã împarþi zona euro ºi non-
euro în Est ºi Vest. Pentru cã este
un fals. Danemarca este singurul
stat care spune cã nu intrã nicio-
datã în zona euro, dar mai este ºi
Suedia ºi nu este în est. În Est mai
sunt ºi douã state ºi þãrile Baltice
care sunt în euro. Schengen ºi
non- Schengen…asta e situaþia,
mai sunt 3 state care nu sunt în
Schengen…Numai cã dupã cum
vedeþi sunt problem în statele care
sunt în Schengen. Franþa ºi-a în-
chis graniþele. Cetãþenii aratã pa-
ºaportul sau cartea de identitate pe
aeroport, ca urmare a unor situaþii
datorate de criza migraþiei….”

MARGA BULUGEAN
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Suma minimã a asigurãrii de rãs-
pundere profesionalã sau a garan-
þiei comparabile pe care intermediarii
de credit trebuie sã o deþinã este: 460
000 euro pentru fiecare solicitare de
daune individualã; în total, 750 000
euro pe an calendaristic pentru toa-
te solicitãrile de daune.

Competenþele financiar-
economice trebuie dovedite

Cerinþele minime în materie de cu-
noºtinþe ºi competenþe pentru per-
sonalul creditorilor, al intermediari-
lor de credite ºi al reprezentanþilor
desemnaþi trebuie sã includã: cunoº-
tinþe corespunzãtoare cu privire la
produsele de credit ºi la serviciile
accesorii oferite în mod obiºnuit cu
acestea; cunoºtinþe adecvate privind
legislaþia din domeniul contractelor
de credit pentru consumatori, inclu-
siv din domeniul protecþiei consu-
matorilor; cu privire la procesul de
achiziþonare de bunuri imobile ºi în-
þelegerea acestuia; la evaluarea ga-
ranþiilor; la organizarea ºi funcþiona-
rea registrelor funciare; la piaþa din
statul membru relevant; la standar-
dele de eticã în afaceri; la procesul
de evaluare a bonitãþii consumatori-
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Începând cu data de 21 martie 2017, inter-

mediarii de credite îºi pot desfãºura activita-
tea, doar dacã îndeplinesc mai multe condiþii.
Conform O.U.G. nr. 52/2016 privind contractele
de credit oferite consumatorilor pentru bunuri
imobile, intermediarii persoane fizice autoriza-

te sau persoane juridice vor îndeplini o serie
de condiþii, dintre care amintim: deþinerea unei
asigurãri de rãspundere civilã profesionalã care
acoperã teritoriile în care oferã servicii sau o
altã garanþie comparabilã pentru rãspunderea
care decurge din neglijenþa profesionalã.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

lor sau, dupã caz, competenþe în eva-
luarea bonitãþii consumatorilor; un
nivel corespunzator de competenþe
în domeniile financiar ºi economic.

Nivelul corespunzãtor de cunoº-
tinþe ºi competenþe se stabileºte pe
baza calificãrilor profesionale, de
exemplu, diplome, certificate, formãri
profesionale, teste de competenþe;
sau experienþei profesionale, care
poate fi definitã ca un numãr minim
de ani de muncã în domenii ce þin de
elaborarea, distribuirea sau interme-
dierea de produse de credit.

Suma minimã a asigurãrii
de rãspundere profesionalã:
460.000 euro

 “Pânã la data de 21 martie 2017,
intermediarii de credite trebuie sã se
asigure cã au transmis prin poºtã sau
depuse la sediul Autoritaþii Naþionale
pentru Protecþia Consumatorilor mai
multe documente”, ne-a precizat Radu
Preda, comisar ºef al Comisariatului
Regional pentru Protecþia Consuma-
torilor Regiunea Sud Vest Oltenia Cra-
iova. Prin acestea: Certificatul de în-
registrare – în copie certificatã, con-
form cu originalul; Certificat consta-

tator emis de Oficiul Naþional al Re-
gistrului Comerþului cu datele socie-
tãþii – în copie certificatã, conform cu
originalul; Certificatul constatator
emis conform art. 171 din Legea 359/
2004 privind simplificarea formalitãþi-
lor la înregistrarea în registrul comer-
þului a persoanelor fizice, asociaþiilor
familiale ºi persoanelor juridice, înre-
gistrarea fiscalã a acestora, precum ºi
la autorizarea funcþionãrii persoane-
lor juridice – în copie certificatã, con-
form cu originalul.

“În cazul societãþilor comerciale
sunt necesare: actul constitutiv – în
copie certificata, conform cu origi-
nalul; numele persoanelor care fac
parte din conducerea societãþii co-
merciale care sunt responsabile de
activitatea de intermediere; dovada
asigurãrii de rãspundere civilã pro-
fesionalã care acoperã teritoriile în
care ofera servicii sau a unei alte ga-
ranþii comparabile pentru rãspunde-
rea care decurge din neglijenþa pro-
fesionalã. Suma minimã a asigurãrii
de rãspundere profesionalã sau a
garanþiei comparabile pe care inter-
mediarii de credit trebuie sã o deþinã
este: 460.000 euro pentru fiecare so-
licitare de daune individualã; în to-
tal, 750.000 euro, pe an calendaristic,
pentru toate solicitãrile de daune”, a
mai menþionat Radu Preda.

Mai sunt obligatorii de transmis
cãtre ANPC, cazierul judiciar pentru
acþionarii, administratorii, persoanele
din conducere, declaraþie pe proprie
rãspundere a administratorului socie-
tãþii comerciale cã personalul care in-
teracþioneazã cu clienþii nu are cazier
judiciar; dar ºi cazierul judiciar al per-
soanei fizice autorizate, dupã caz.

Declaraþia pe proprie rãspunde-
re a administratorului societãþii co-
merciale cã nu a fost deschisã pro-
cedura insolvenþei persoanei fizice
pentru acþionarii, administratorii,
persoanele din conducere, respec-
tiv pentru personalul care interacþi-
oneazã cu clienþii este, de aseme-
nea, obligatorie.

Curriculum vitae,
cu detalii obligatorii

Pentru pentru acþionarii, adminis-
tratorii, persoanele din conducere
este obligatoriu Curriculum vitae, din
care sã rezulte cã aceºtia deþin: cu-
noºtinþe corespunzãtoare cu privire
la produsele de credit în sensul art. 2
din OUG nr.52/2016 ºi la serviciile
accesorii oferite în mod obiºnuit cu
acestea; cunoºtinte adecvate privind
legislaþia din domeniul contractelor
de credit pentru consumatori, inclu-
siv din domeniul protecþiei consu-
matorilor; cunoºtinte corespunzãtoa-
re cu privire la procesul de achiziþio-
nare de bunuri imobile ºi înþelegerea
acestuia; la evaluarea garanþiilor; la
organizarea ºi funcþionarea registre-
lor funciare; cunoºtinþe corespunzã-
toare cu privire la piaþa din statul
membru relevant; la standardele de
eticã în afaceri; la procesul de eva-
luare a bonitãþii consumatorilor sau,
dupã caz, competenþe în evaluarea
bonitãþii consumatorilor; un nivel
corespunzãtor de competenþe în do-
meniile financiar ºi economic.

Interzis comisionul de analizã
dosar, când creditul
nu se acordã

Actul normativ mai prevede, al art.
13 cã se interzice perceperea unui
comision de analizã dosar în care cre-
ditul nu se acordã. De asemenea, se
considerã cã cererea de credit este
depusã de cãtre consumator dupã

exprimarea intenþiei ferme de a înche-
ia contractul de credit cu un anume
creditor. În termen de 30 de zile ca-
lendaristice de la depunerea dosaru-
lui de credit, dar nu mai mult de 60 de
zile calendaristice de la depunerea ce-
rerii de solicitare a creditului, credi-
torul rãspunde în scris consumato-
rului sau, la solicitarea expresã a con-
sumatorului, în altã formã aleasã de
consumator ºi acceptatã de creditor,
cu privire la acordarea sau neacor-
darea creditului.

La primirea cererii de credit ºi
a celorlalte documente ce sunt
necesare acordãrii creditului, fur-
nizorul de servicii financiare are
obligaþia de a înmâna imediat
consumatorului un înscris datat,
semnat ºi cu numãr de înregis-
trare, conþinând confirmarea cre-
ditorului cã i s-au predat toate
actele necesare acordãrii credi-
tului. Data emiterii unei astfel de
confirmãri reprezintã data depu-
nerii dosarului de credit complet
de cãtre consumator.

Pentru creditul acordat, credito-
rul poate percepe numai: comision
de analizã dosar, comision de admi-
nistrare credit sau comision de ad-
ministrare cont curent, costuri afe-
rente contractelor de asigurare înche-
iate ºi, dupã caz, dobânda penaliza-
toare, alte costuri aferente creditului
respectiv percepute de terþi, precum
ºi un comision unic pentru servicii
prestate la cererea consumatorilor.

Astfel, potrivit convenþiilor, la
solicitarea scrisã a fermierului,
APIA elibereazã o adeverinþã prin
care confirmã cã, acesta a depus
cerere de platã în perioada 03 –
31.01.2017 aferentã anului de an-
gajament 01.01. – 31.12.2017, pen-
tru Mãsura 14T – Plãþi în favoa-
rea bunãstãrii animalelor – pache-
tul porcine sau – pachetul pãsãri.

Creditul, pânã la 90%
din suma înscrisã
în adeverinþã

De asemenea, prin adeverinþã
se confirmã valoarea de 70% pen-
tru pachetul porcine ºi valoarea
de 50% pentru pachetul pãsãri,
din valoarea sumei solicitate în

Pentru cei care intenþioneazã sã acceseze
credite în vederea finanþãrii activitãþilor cu-
rente, de la instituþiile bancare ºi nebancare,
ce au încheiat convenþii cu APIA pentru anul
de cerere 2017, Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie

pentru Agriculturã (APIA) elibereazã, acum,
adeverinþele necesare. Acestea sunt destina-
te, mai exact, beneficiarilor Mãsurii 14T (fos-
ta mãsura 215) – Plãþi privind bunãstarea ani-
malelor – Campania 2017.

cererea de platã aferentã anului
de  angajament  01.01.  –
31.12.2017. Valoarea creditului va
fi de pânã la 90% din suma înscri-
sã în adeverinþa cuvenitã benefi-
ciarului pentru Plãþile privind bu-
nãstarea animalelor, Campania
2017. Fondul de Garantare a Cre-
ditului Rural IFN – SA (FGCR) ºi
Fondul Naþional de Garantare a
Creditului pentru întreprinderi
Mici  º i  Mij loci i  IFN – SA
(FNGCIMM) garanteazã maximum
80% din valoarea fiecãrui credit
acordat de bãnci fermierilor.

„De asemenea, reamintim fermie-
rilor cã, potrivit Ordinului Minis-
trului Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale nr. 50/2017 de modificare a
Ordinului Ministrului Agriculturii ºi

Dezvoltãrii Rurale nr.703/2013 pen-
tru aprobarea condiþiilor în care se
vor încheia convenþiile dintre in-
stituþiile financiar-bancare ºi ne-
bancare ºi APIA, în vederea finan-
þãrii de cãtre acestea a activitãþilor
curente ale beneficiarilor plãþilor
derulate de instituþia noastrã în
baza adeverinþelor eliberate, do-
bânda aferentã acordãrii creditelor
va fi de RON-ROBOR 6M+maxim
2%”, ne-a precizat Laurenþiu Ni-
colae Dãdulescu, director executiv
al APIA Dolj.

Atenþie sporitã
la costul creditelor

În ce priveºte comisioanele
practicate de instituþiile finanþa-
toare, APIA atrage atenþia fermie-

rilor care doresc sã acceseze cre-
dite pentru finanþarea capitalului
de lucru în vederea desfãºurãrii
activitãþilor curente, sã analizeze
cu atenþie sporitã soluþiile de fi-
nanþare propuse de instituþiile fi-
nanciar-bancare ºi nebancare în
ceea ce priveºte costul acestora,
astfel încât sã aleagã modalitãþile

de finanþare care rãspund cel mai
bine necesitãþilor proprii.

Toate convenþiile încheiate în-
tre APIA, instituþiile bancare ºi
nebancare ºi FGCR/ FNGCIMM
vor fi postate pe site-ul institu-
þiei, la adresa: www.apia.org.ro, în
secþiunea Convenþii, Acorduri,
Protocoale.
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Cercetarea, care urmãreºte
principalii indicatori privind bunã-
starea copilului, precum starea de
sãnãtate, educaþia, participarea în
comunitate ºi protecþia copilului,
aratã în ediþia din 2016 o uºoarã
îmbunãtãþire a indicatorilor com-
parativ cu 2014, dar situaþia copi-
lului este departe de a fi satisfãcã-
toare. Polarizarea societãþii pare sã
se accentueze, cu un numãr sem-
nificativ de copii care nu au nicio
ºansa sã intre în competiþia pen-
tru „oportunitãþi egale de dezvol-
tare”, ceea ce impune iniþierea
unor mãsuri concrete din partea
autoritãþilor, profesioniºtilor ºi
publicului larg.

Doar jumãtate din copiii
sub 5 ani au beneficiat
de analize medicale

Rezultate ºcolare slabe, nutri-
þie inadecvatã ºi riscuri de sãnã-
tate sunt unele dintre problemele
majore cu care se confruntã co-
piii din mediul rural. Jumãtate din-
tre pãrinþi nu pot oferi copiilor o
dietã minim acceptabilã (alimente
din fiecare grupã alimentarã), iar
74% dintre familii au avut dificul-
tãþi în a le asigura copiilor o ali-

În mediul rural, existã în continuare o categorie de copii pro-
veniþi din familii foarte sãrace care trãiesc în condiþii dificile
de viaþã ºi cu rezultate ºcolare slabe. Chiar dacã situaþia s-a
ameliorat anul trecut, în continuare nu s-a reuºit depãºirea pra-
gului de risc de sãrãcie ºi excluziune socialã. Datele au fost
publicate în studiul „Bunãstarea Copilului din Mediul Rural”
realizat de World Vision România, o datã la doi ani, în comuni-
tãþile vulnerabile în care organizaþia este prezentã.

Inspectoratul Teritorial  de  Muncã
Dolj va  începe, de  astãzi,  cu  finalizare
pe  31  martie, o acþiune  de control  ºi
îndrumare  în unitãþile  de   învãþãmânt
preuniversitar, cu precãdere  din  medi-
iile  liceal, respectiv profesional  ºi  teh-
nic din judeþ. „Principalul nostru  scop
este acela de  prevenþie, astfel încât sã
remediem  deficienþele  care sunt con-
statate. În  domeniul „Relaþii de mun-
cã”,  principalele  obiective sunt  evi-
denþa  salariaþilor, dosarele de  perso-
nal, gestiunea   ºi  evidenþa carnetelor
de muncã  (dupã  caz).  Au fost  primite
sesizãri  în  ceea  ce priveºte  evidenþa
defectuoasã a  raporturilor de muncã  în
REVISAL  (Registrul  de Evidenþã In-
formatizatã  a Salariaþilor).  În  ceea  ce
priveºte  Securitatea ºi Sãnãtatea  în
Muncã, principalele aspecte vizate sunt
urmãtoarele:  autorizarea, din  punct  de
vedere al SSM;   organizarea  activitãþii
respective; evaluarea ºi identificarea
riscurilor;  efectuarea controlului medi-
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de Muncã Dolj, la  unitãþile  de învãþãmânt  preuniversitarde Muncã Dolj, la  unitãþile  de învãþãmânt  preuniversitarde Muncã Dolj, la  unitãþile  de învãþãmânt  preuniversitarde Muncã Dolj, la  unitãþile  de învãþãmânt  preuniversitarde Muncã Dolj, la  unitãþile  de învãþãmânt  preuniversitar

cal la angajare, precum ºi cel  periodic;
autorizarea  meseriilor ºi profesiilor  pre-
vãzute de  lege .   Sunt  aspecte  pe care
le avem în vedere, de  aceea mergem pe
prevenire, în primul rând,  ºi  ne referim
la lipsa persoanelor ºcolarizate ºi auto-
rizate  care sã deserveascã, de  exem-
plu, centralele termice  proprii;  organi-
zarea defectuoasã  a  serviciilor de  SSM,
prin  lipsa  instruirii  efective, fiºe indivi-
duale semnate   fictiv, fãrã o instruire
adecvatã;  lipsa echipamentelor  indivi-
duale   de  protecþie; autorizarea  unitã-
þilor de  învãþãmânt în  ceea ce  þine de
SSM ”, a  precizat  Cãtãlin  Mohora, in-
spector ºef al  Inspectoratului  Terito-
rial de  Muncã  Dolj.  La  rândul sãu,
reprezentantul  Inspectoratului ªcolar
Judeþean  Dolj, prof.   Simona  Chiriþã, a
menþionat: „Este  o  acþiune foarte bunã,
noi  vom sprijini   aceste acþiuni, deoare-
ce nu nu  este indiferentã  situaþia anga-
jaþilor  ºi  elevilor.  ”

CRISTI PÃTRU

mentaþie de calitate. Un copil din
zece merge la culcare flãmând,
procent în scãdere faþã de 2014,
când 1 din 8 copii se afla în aceas-
tã situaþie. 30% dintre copiii cu
vârste între 7 ºi 12 ani prezintã
dificultãþi de înþelegere a unui text
simplu, în creºtere cu 2 procente
faþã de 2014.ªapte din zece copii
cu vârste între 12 ºi 18 ani mun-
cesc în gospodãriile proprii, iar
4% dintre copii muncesc ºi în alte
gospodãrii din sat. 2,27% dintre
adulþii respondenþi declarã cã, în
ultimul an, cel puþin un copil din
gospodãrie a abandonat ºcoala.
51% dintre copiii sub 5 ani au
beneficiat de analize medicale în
2016, comparativ cu 39% în
2014. Incidenþa fumatului în rân-
dul adolescenþilor cu vârste cu-
prinse între 12 - 18 ani a crescut
de la 7,3 % în 2014 la 9% în
2016, în timp ce incidenþa con-
sumului de alcool a rãmas con-
stantã la 21%.

S-a redus la jumãtate proporþia
pãrinþilor care afirmã cã folosesc
ca metode disciplinare lovirea cu
palma la fund, de la 16,6 % în 2014
la 7,1% în 2016. Numãrul familii-
lor care au o singurã sursã de ve-
nit a scãzut de la 35,5 % în 2014

la 10,0% în 2016, în
timp ce a crescut
numãrul familiilor
care au douã ºi trei
surse de venit de la
60,7 % în 2014 la
85,5 % în 2016.

Studiul a cuprins
ºi judeþul Dolj

Intervenþia autori-
tãþilor centrale ºi lo-
cale, cu susþinere
continuã a actorilor
din sfera non-guver-
namentalã, este ne-
cesarã pentru crearea
premiselor unor schimbãri reale la
nivelul comunitãþilor rurale: redu-
cerea sãrãciei prin implementarea
unor proiecte concrete, integrate
ºi ale cãror rezultate au fost testa-
te în timp, cuprinse în „Pachetul
integrat de mãsuri pentru reduce-
rea sãrãciei“; prevenirea îmbolnã-
virilor ºi menþinerea unei stãri bune
de sãnãtate prin intensificarea ac-
þiunilor de intervenþie timpurie; re-
ducerea cazurilor de violenþã îm-
potriva copiilor prin îmbunãtãþirea
serviciilor de monitorizare ºi a
mecanismelor de intervenþie a au-

toritãþilor; îmbunãtãþirea rezultate-
lor ºcolare ale copiilor vulnerabili
prin înfiinþarea de programe „ªcoa-
lã dupã ªcoalã”; lansarea de pro-
grame de informare a populaþiei
privind oportunitãþile ºcolare ºi
profesionale de la nivelul comuni-
tãþii; înfiinþarea de servicii de re-
cuperare pentru copiii cu dizabili-
tãþi la care sã aibã acces facil toþi
cei care au nevoie de astfel de in-
tervenþii.

Studiul „Bunãstarea Copilului în
Mediul Rural” a fost realizat înce-
pând cu aprilie 2016 ºi a cuprins
un eºantion total de 2.205 de adulþi

din gospodãrii din cele 105 sate si
comune în care World Vision des-
fãºoarã proiecte din judeþele Vaslui,
Ialomiþa, Vâlcea, Dolj, Olt ºi Cluj.
Pentru a surprinde situaþia din per-
spective multiple, cercetarea a uti-
lizat ºi informaþii culese de la un
eºantion de 2.573 de copii ºi tineri
cu vârste între 7-18 ani, precum ºi
de la profesioniºti (medici, profe-
sori, asistenþi sociali) ºi autoritãþi
locale (primari sau consilieri locali),
din aceleaºi localitãþi, utilizând in-
strumente cantitative ºi calitative.

RADU ILICEANU
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Contrariul unui adevãr profund
este un alt adevãr profund

Niels Bohr

Cine n-a rãmas uluit de teoria cuanticã n-
a înþeles asta!. Asta a spus Carlo Rubbia într-
o conferinþã din 1993, la Praia Vermelha.

Eu voiam sã cunosc omul ce demonstra-
se indirect reversul medaliei atomice.

Rubbia construise un accelerator proton-
antiproton, iar rezultatele sale au fost încu-
nunate de succes. Urmând ideile lui Van der
Meer, sarcina aproape imposibilã de a pro-
duce ºi înmagazina antimaterie depindea de
rãcirea ipoteticã a antiprotonilor. Ceva ex-
trem de trudnic printr-o disciplinã de fier ºi
o determinare ciclopicã prin perfecþionarea
acceleratorilor de pãrticele. Rezultatul a fost
acela cã, dintr-un miliard de interacþiuni, s-
au obþinut doar cinci ce constituiau probe
înºelãtoare ale subparticelei W. Experienþele
reconfirmau simetria forþelor fundamenta-
le. În cazul special al lui Rubbia, forþa slabã
ºi electromagnetismul, aºa cum le teoreti-
zeazã Abdus Salam. Nobelul pentru fizicã ar
fi fost cucerit în 1982.

Acela a fost omul care a probat extraor-
dinara idee potrivit cãreia locuim o parte
dintr-un multivers. Rubbia a arãtat o mare
afabilitate ºi discuta cu toatã naturaleþea, într-
o englezã impecabilã. O fiinþã viguroasã.

O problemã pe care n-o voi uita nicioda-
tã din acea întâlnire a fost cea a lui Luìs
Calife, cu privire la complexitatea modelu-
lui-stãpân al fizicii cuantice, ce se asemuia
mai mult cu un tratat de botanicã. Rubbia
nu s-a lãsat prea mult rugat ºi a expus con-
sideraþii favorabile complexitãþii, contrariu
gândirii greceºti, pentru care cauza cea mai
simplã trebuie sã prezideze înþelegerii non-
simplului.

Era vorba de un efort spre a atinge arché.
Rubbia a apãrat complexitatea ca alfabet de
bazã al naturii, de la lectura cãreia nu trebu-
ie sã ne dãm înapoi.

Însã mai mult de douã milenii se aflau sub
influenþa paradigmei simplitãþii. N-ar fi fost
uºor de modificat ideea deosebit de cristali-
nã a unitãþii spre a accepta într-un mod grã-
bit cã complexitatea primea razele unei neaº-
teptate frumuseþi. Hiper-fizica nu depãºise
metafizica.

În orice caz, Rubbia apãra complexitatea
cu argumente puternice ce decurgeau din
practicarea fizicii experimentale de cãtre el.

I-am adresat o singurã întrebare: i-am
amintit cuvintele lui Dirac, Nobel pentru
fizicã, pentru care specularitatea cosmo-
logicã îºi avea sãlaº în frumuseþea mate-
maticã. ªi cã fizicienii teoreticieni accep-
tau necesitatea frumuseþii matematice ca
un gest de credinþã. Dirac afirma cã teo-
ria relativitãþii s-a bucurat de un imediat
consens universal în virtutea frumuseþii
matematice. Doream sã ºtiu dacã Carlo
Rubbia era de acord cu aceastã opinie. Asta
ºi fiindcã Dirac suferea de nostalgia sim-
plului.

Rãspunsul a sosit ca un fulger: frumuse-
þea era una din laturile Universului, iar mate-
matica e forma prin care se traduce aceastã
frumuseþe. Rubbia insista asupra frumuseþii
complexului ºi se simþea mândru de a fi par-
ticipat la construirea punþii ce unea forþa sla-
bã cu electromagnetismul ºi care însemna o
parte a frumuseþii virtuale a Teoriei Genera-
le a Unificãrii.

Am început atunci sã-mi amintesc de lec-
turile ce favorizau celebra cãlãtorie la mi-
croscop, de la bazã la energia înaltã, din pre-
zent în trecut, de la celulã la quark.

Vedem înlãuntrul celulei – ºi aici îmi iau
libertatea de a-l parafraza pe T. Ferris – un
amestec de sinuoºi ribosoni ºi mitocondri
ondulatori, lisosomi sferici ºi centrioli ste-
laþi, ansambluri de aparate complexe garan-
te ale funcþiunilor respiratoare, sãnãtoase ºi
producãtoare de energie. Chiar dacã aceas-
tã celulã ar avea doar câþiva ani (în cazul
meu treizeci ºi trei), structura sa se întoar-
ce cu peste un miliard de ani în urmã, atunci
când s-au format celulele eucariotice.

Mergând ºi mai departe, începem sã dez-
vãluim înãuntrul nucleului contururile sin-
gulare ale macromoleculelor DNA. Fiecare
închizând, în structura sa cu dublã elicã ºi
în punþile sale de hidrogen, o mare cantitate
de informaþie geneticã, acumulatã în patru
miliarde ani de evoluþie. Conservatã într-un
alfabet nucleotid de patru litere – fãcut din
zaharuri ºi molecule de fosfat – ce determi-
nã singularitatea individului ºi relaþia acestu-
ia cu specia.

Continuând cãlãtoria prin tunelul timpu-
lui, dãm peste moleculele de DNA, formate
din atomi, ale cãror straturi electronice apar
împodobite într-o surprinzãtoare varietate de
forme. Unii dintre aceºti electroni abia au
sosit, rupþi în modul acesta de atomii adia-
cenþi. Alþii s-au unit cu nucleii lor atomici,
cu mai bine de cinci miliarde în urmã, în
nebuloasa din care s-a format Pãmântul.

Dacã am spori de mai bine de o sutã de
mii de ori un atom de carbon, am avea nu-
cleul în câmpul nostru vizual. Nucleii au fost
reuniþi într-o sferã ce-a explodat mai înainte
de apariþia Soarelui.

În sfârºit, examinând mai îndeaproape,
putem sã percepem quarkii ce formeazã fie-
care proton ºi fiecare neutron al nucleului.

Quarkii s-au reunit atunci când Universul nu
avea decât puþine secunde de viaþã. Astfel,
structurile mai mici ºi mai fundamentale se
gãsesc legate de nivele foarte înalte de ener-
gie, fiindcã au fost forjate în cãldura foarte
mare a clipei zero, a Marii Explozii.

Am pãrãsit întâlnirea strivit de sentimentul
timpului. Tãceri supraomeneºti ºi spaþii nesfâr-
ºite. Gândire fabricând imagini insondabile.

Am fãcut o plimbare la Urca1, cu capul
plin de celule, neuroni ºi stele. Veºmintele
mele metafizice decadente mã împingeau
spre o înãlþime mai mare. Nu mã întrebaþi
de cauza elanului. Poate tocmai mã întor-
ceam la lucrurile de suprafaþã.

ªi mã plimbam în frumuseþea de la „Pao
de Açúcar” 2. De cealaltã parte. Pe drumul
lui Bem-te-vi3.

Asta era deci! Eu cãutam cealaltã parte.
Sã îndrãznesc sã mãrturisesc cã Dumnezeu
ºi înãlþimea coincideau în strâmtorarea mea
nãvalnicã?

Rãspunsul cel mai arzãtor sosea din Cân-
tarea cosmicã , de Ernesto Cardenal: Pre-
gunto par el mundo mas allá de los cuan-
tos. Pe planul viu ºi dens, în interlume, care
se poate gãsi dincolo de quarki ºi poate re-
vela o umbrã, un strigãt, un chip.

Cealaltã parte a nopþii?

(Footnotes)
1 Munte din apropierea oraºului Rio de

Janeiro. (N. tr.)
2. Munte din apropierea oraºului Rio de

Janeiro. (N. tr.)
3 Pasãre prezentã în America de Sud ºi în

America Centralã
 (N. tr.)
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de Marco Lucchesi

Concursul  naþional  „Tinerii
dezbat” a debutat în  anul  2010,
ca un  parteneriat public-privat  de
succes în promovarea dezbateri-
lor academice  în  mediul  ºcolar,
într-un format acreditat la  nivel
internaþional. Concursul s-a  bu-
curat   de succes  în rândul elevi-
lor ºi al profesorilor   încã  de  la
început, crescând  în fiecare an
ca dimensiune  ºi ca numãr de
participanþi. Schimbãrile substan-
þiale  ºi lecþiile  învãþate de-a lun-
gul anilor  au dus la  transforma-
rea  competiþiei  într-una  de la
nivel local  la „Olimpiada  de ar-
gumentare, dezbatere ºi  gândire
criticã”, aflatã  ºi în calendarul
concursurilor de  acest gen. Fie-
cãrui liceu participant i-a  revenit
sarcina  de a desemna un cadru
didactic  , care va  coordona  pre-
gãtirea elevilor, dar cu  obligativi-
tatea  participãrii  la un seminar
în domeniu,  organizat  de   cãtre

Au apãrut normele pentru  pregãtireaAu apãrut normele pentru  pregãtireaAu apãrut normele pentru  pregãtireaAu apãrut normele pentru  pregãtireaAu apãrut normele pentru  pregãtirea
Olimpiadei  „TOlimpiadei  „TOlimpiadei  „TOlimpiadei  „TOlimpiadei  „Tinerii dezbat”inerii dezbat”inerii dezbat”inerii dezbat”inerii dezbat”

Ministerul Educaþiei Naþionale a lansat, în acest an,   cea  de-
a VIII-a  ediþie  a  competiþiei  naþionale de dezbateri academice
„Tinerii dezbat”, într-un nou format.  La sfârºitul  sãptãmânii
trecute,  au  apãrut ºi  noile norme de  aplicare.

Casa  Corpului  Didactic, în  luna
martie, la  o  datã  care  va  fi
stabilitã.

Un seminar de 24  de ore,
cu rezultate  viitoare

Noile  prevederi au fost  ac-
ceptate legal, iar la sfârºitul  sãp-
tãmânii trecute au  ºi fost fãcute
cunoscute, Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj  transmiþând în te-
ritoriu prevederile regulamentare.
Astfel, seminarul  de formare
„Dezbatere, oratorie ºi retoricã”,
organizat de  Casa  Corpului Di-
dactic  Dolj, se va  desfãºura  în
zilele  de 18  ºi  25  martie, res-
pectiv  1  aprilie, iar cadrele  di-
dactice  desemnate  pentru coor-
donare  se pot înscrie   pe
www.ccddj.ro, Deoarece  se  vor
organiza  douã  grupe,  se  pot
înscrie,  în limita  celor  50 de  lo-
curi,  ºi  alte cadre  didactice  in-

teresate   sã co-
ordoneze echipe
pentru Olimpia-
da naþionalã  de
arzumentare ,
dezbatere  ºi
gândire criticã.
„Unitãþile   de
î n v ã þ ã m â n t
care  s-au în-
scris  la  faza ju-
deþeanã a Olim-
piadei  menþio-
nate  pot  parti-
cipa   la compe-
tiþie  numai dacã
profesorii  coor-
donatori  finalizeazã  ºi  cursul de
formare adecvat, cuprins  în re-
gulament.  Seminarul, cu  o dura-
tã  de 24  de ore, se adreseazã,
în general, tuturor profesorilor in-
teresaþi sã valorifice potenþialul
educativ al  dezbaterilor,  indife-
rent  de disciplina predatã ºi, în

particular, profesorilor  care  par-
ticipã sau   intenþioneazã sã  o
facã  la aceastã  Olimpiadã”, a
precizatprof.  Ani  Drãghici,  in-
spector  ºcolar pentru Proiecte
Educaþionale,  în cadrul  Inspec-
toratului  ªcolar Judeþean  Dolj.
Conform calendarului,  etapa ju-

deþeanã va  avea loc în  luna  mai,
iar, dupã  comunicarea  fãcutã
de   cãtre  ISJ  Dolj, pe  5  iunie,
cu  rezultatele finale , câºtigãto-
rii vor participa la  etapa naþio-
nalã,  între 10 -  15  iulie, la  Pia-
tra  - Neamþ.

CRISTI PÃTRU
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„Muzica în paºi de dans”,
cu Orchestra Simfonicã

Una dintre temele concertelor-lec-
þie propuse de Filarmonica „Oltenia”
este „Muzica în paºi de dans”. Sus-
þinut de Orchestra Simfonicã a in-
stituþiei, cu maestrul Alexandru Io-
sub în ipostazele de dirijor ºi pre-
zentator, concertul este dedicat ele-
vilor din ciclurile primar, gimnazial
ºi liceal. Lucrãrile incluse în program
sunt selectate þinând cont de conþi-
nuturile programei analitice de stu-
diu pentru disciplina Educaþie muzi-
calã ºi de particularitãþile de vârstã
ºi de dezvoltare ale copiilor ºi tineri-

Piesa „Elefantul din camerã
sau The Vibrator play”, de Sa-
rah Ruhl (S.U.A.), a fost finalis-
tã la Premiul Pulitzer ºi la Premii-
le Tony ºi reuneºte în distribuþie,
la Craiova, actori remarcabili:-
 Claudiu Bleonþ, Cerasela Iosifes-
cu, Iulia Lazãr, George Albert
Costea, Angel Rababoc, Vlad
Udrescu, Ramona Drãgulescu,
Alina Carla Mangra. Regia artis-
ticã, traducerea ºi adaptarea sunt
semnate de Dragoº Alexandru
Muºoiu, decorul este realizat de
Andreea Simona Negrilã, costu-
mele îi aparþin Elenei Du Soleil-
, iar muzica a fost creatã special
pentru acest spectacol de com-
pozitorul Tibor Cari.

„Elefantul din camerã sau
The Vibrator play” este o come-
die neagrã despre intimitate ºi

În cadrul Programului naþional „ªcoala altfel” – ediþia 2017,
Concerte-lecþie tematice de educaþieConcerte-lecþie tematice de educaþieConcerte-lecþie tematice de educaþieConcerte-lecþie tematice de educaþieConcerte-lecþie tematice de educaþie

muzicalã, la Filarmonica „Oltenia”muzicalã, la Filarmonica „Oltenia”muzicalã, la Filarmonica „Oltenia”muzicalã, la Filarmonica „Oltenia”muzicalã, la Filarmonica „Oltenia”
În al ºaselea an în care Ministerul Educaþiei susþine educa-

þia alternativã prin activitãþi informale pentru copii ºi tineri
prin Programul „ªcoala Altfel 2017 – Sã ºtii mai multe, sã fii
mai bun!”, Filarmonica „Oltenia” vine în întâmpinarea aces-
tora cu programe atractive, menite sã le completeze noþiuni-
le de culturã generalã, dar ºi sã îi apropie de muzica clasicã.
Astfel, în perioada urmãtoare, instituþia va organiza concer-
te-lecþie tematice de educaþie muzicalã, susþinute atât de
Orchestra Simfonicã, cât ºi de Corala Academicã, repertoriul
fiind unul atractiv ºi diversificat ºi cuprinzând compoziþii de
Strauss, Bach, Mozart ori Ceaikovski, dar ºi ale unor cunos-
cuþi autori români. Concertele vor avea loc în sala mare a
Filarmonicii „Oltenia” (Calea Unirii nr. 16), care are o capa-
citate de 398 de locuri, ºi în Sala „Filip Lazãr”, care dispune
de 100 de locuri. Dureazã 50 de minute, iar preþul unui bilet
este de 10 lei. Programãri se fac la numãrul de telefon
0251.412.334, de luni pânã vineri, între orele 10.00-15.00.

Sãptãmâna „ªcoala Altfel” 2017 este un program dedicat activi-
tãþilor extracurriculare ºi extraºcolare. În aceastã sãptãmânã spe-
cialã, ºcolile ºi grãdiniþele, alãturi de profesori, învãþãtori ºi educatori se
strãduiesc sã le ofere tinerilor cele mai interesante experienþe de învãþare
neconvenþionalã. Orele normale sunt înlocuite de activitãþi speciale, pe
care pãrinþii, elevii ºi învãþãtorii le pot stabili împreunã. Activitãþile sunt
organizate de luni pânã vineri, iar numãrul de ore petrecut trebuie sã fie
egal cu numãrul de ore petrecut în mod normal în sãlile de clasã. Sãptã-
mâna „ªcoala Altfel” 2017 are loc înainte de vacanþa de primãvarã,
între 18 ºi 22 aprilie. În cazul preºcolarilor ºi elevilor din învãþãmântul
primar, poate fi organizatã în oricare altã perioadã din semestrul al doi-
lea, cu menþiunea cã nu trebuie sã depãºeascã data de 27 mai.

lor ce frecventeazã cursurile în-
vãþãmântului preuniversitar.

Programul selectat special
spre a fi prezentat elevilor in-
clude lucrãri orchestrale foar-
te accesibile, de mare popula-
ritate, din repertoriul naþional ºi

internaþional, fragmente muzicale
atractive, cu expresivitate melodi-
cã. Este vorba despre Johann
Strauss – Vals, polcã; Johann Se-
bastian Bach – Badinerie; Wolfgang
Amadeus Mozart – Menuet; Piotr
Ilici Ceaikovski – Dans rusesc (tre-
pak); Constantin Bobescu – Dan-
suri româneºti (horã, sârbã).

«Noþiunea de „dans”, ca element
teoretic unificator al concertului,
este reprezentatã de câteva frag-
mente sonore celebre, îndrãgite de
iubitorii muzicii din întreaga lume:
de la universul fascinant al valsuri-
lor, polcilor ºi elegantelor menuete

– considerate printre cele mai rafi-
nate forme ale dansului cult în Eu-
ropa apuseanã –, la virtuozitatea
eclatantã, spontaneitatea nãvalnicã
ºi bogãþia ritmico-melodicã a exu-
berantelor dansuri populare româ-
neºti», precizeazã organizatorii.

Corala Academicã prezintã
tipologia vocilor umane

Alte concerte se axeazã pe pre-
zentarea tipologiei vocilor umane,
prin evidenþierea timbrului vocal
individual sau simultan (pe douã,
trei sau patru voci), fiind susþinu-
te de Corala Academicã „ Filarmo-
nicii „Oltenia” (cor mixt), sub ge-
nericul „Explozia primãverii”
(cântece despre naturã; prelucrãri
de folclor; negro spirituals) ºi sub
coordonarea dirijorilor Manuela
Enache ºi Pavel ªopov.

„De asemenea, programul con-

certelor a fost ales prin raportare
la respectarea principiului interac-
tivitãþii ludice profesor-elev, în
scopul unei mai bune receptãri de
cãtre elevi a mesajului artistic. Re-
pertoriul diversificat, plin de savoa-
re ºi ritm, antreneazã copiii ºi ti-
nerii într-un joc al culorii pe care
o poate îmbrãca vocea umanã”,
adaugã reprezentanþii Filarmonicii
craiovene.

În program: Nicolae Saxu –
„Vine, vine primãvara”; Timotei

Popovici – „Fluturele”, „Vine
mai”; Dumitru Georgescu-Kiriac
– „Doamna florilor”; anonim –
„Frere Jacques”; Richard Rodgers
– „Cântecul gamei” din musicalul
„Sunetul muzicii”; Dragan Dragan
Shuplevski – „Chae Shukarye”;
Gheorghe Danga – „Sârba pe loc”,
„Sârba în cãruþã”; Gavriil Musi-
cescu – „Iac’aºa”; Yuri Falik –
„Neznakomka” („Necunoscuta”);
Sabin Pautza – „Jericho”, „Glo-
rious Kingdom”.

„Elefantul din camerã sau The V„Elefantul din camerã sau The V„Elefantul din camerã sau The V„Elefantul din camerã sau The V„Elefantul din camerã sau The Vibratoribratoribratoribratoribrator
play”play”play”play”play”, în premierã naþionalã la Craiova, în premierã naþionalã la Craiova, în premierã naþionalã la Craiova, în premierã naþionalã la Craiova, în premierã naþionalã la Craiova

Regizorul Dragoº Alexandru Muºoiu, autorul
spectacolului „Spargerea”, excelent primit de publi-
cul craiovean ºi invitat la numeroase festivaluri na-
þionale, a revenit la Teatrul Naþional „Marin Sores-
cu” pentru a monta un nou spectacol: „Elefantul
din camerã sau The Vibrator play”, de Sarah Ruhl,
unul dintre dramaturgii contemporani americani în

vogã. În premierã naþionalã, spectacolul va putea fi
vãzut pe 15, 16 ºi 17 martie, la Sala „Amza Pellea”,
de la ora 19.00. Bilete mai sunt disponibile doar la
prima reprezentaþie ºi pot fi rezervate ºi achiziþio-
nate de la Agenþia teatralã (tel. 0251.413.677), des-
chisã de luni pânã vineri între orele 11.00 ºi 19.00,
iar sâmbãta ºi duminica, de la 12.00 la 19.00.

Dragoº Alexandru Muºoiu, aplaudatul regizor
al spectacolului „Spargerea”, dupã Rãzvan
Petrescu, este un constant colaborator al Naþionalu-
lui craiovean. Spectacolul „Spargerea” a fost
desemnat câºtigãtor al celei de-a IV-a ediþii (2014) a
concursului de proiecte pentru tineri regizori ºi
scenografi români, organizat de Teatrul Naþional
„Marin Sorescu”, ºi a fost selecþionat în numeroase
festivaluri naþionale. Tot la Craiova a fost regizor
asociat al spectacolului „Julius Caesar” de W.
Shakespeare, regia Peter Schneider (2015).

electricitate, ultima înþeleasã ca
adjuvant al... intimitãþii de cuplu.
Pe la 1880, în zorii erei electrici-
tãþii, apãreau bizare fapte istorice
conform cãrora medicii foloseau
vibratoare pentru a trata femeile
„isterice” (ºi chiar pe unii dintre
bãrbaþi). Spectacolul îi are în cen-
trul „electricitãþii” pe Doctorul Gi-
vings ºi pe soþia acestuia ºi mo-
dul în care noua lui terapie le afec-
teazã întreaga viaþã domesticã.

«Într-un mod aparent perfect,
într-o casã victorianã înstãritã, arã-
tosul gentleman – om de ºtiinþã dr.
Givings a inventat (cu cele mai ino-
cente intenþii) un dispozitiv extraor-
dinar pentru tratarea „isteriei” la fe-
mei (ºi, ocazional, la bãrbaþi): vibra-
torul. Mereu prin preajma laborato-
rului doctorului, tânãra ºi energica
lui soþie încearcã din rãsputeri sã se

apropie de fiica lor nou-nãscutã ºi
se întreabã ce se întâmplã mai exact
în „camera alãturatã”. Când o nouã
pacientã „istericã” ºi soþul acesteia
aduc o doicã, dar ºi propria lor rela-
þie complicatã în casa lor, doctorul
ºi doamna Givings trebuie sã-ºi exa-
mineze natura propriului mariaj ºi sã
înþeleagã ce înseamnã cu adevãrat
sã iubeºti o persoanã. Nu doar „elec-
tric”...», se precizeazã într-un co-
municat de presã al teatrului.

Sarah Ruhl este un dramaturg
american contemporan distins deja
cu numeroase premii. Nãscutã la
Chicago, are un Masterat în Arte
Frumoase obþinut la Brown Univer-
sity. A primit Premiul PEN Center
pentru dramaturgi în plinã carierã,
premiul WhitingWriters, premiul
Feminist Press’ FortyunderForty, ºi
un premiu Lily. În prezent face par-
te din profesoratul Yale School of
Drama, iar cartea sa despre teatru

ºi maternitate «100 Essays I don-
thavetimetowrite” („100 de eseuri
pe care nu am timp sã le scriu”) a
fost declaratã Cartea Anului de re-
vista „Times”. Piesele sale au fost
produse pe Broadway la Lyceum,
sau la Playwrights’ Horizons, Se-
condStage, Lincoln Center’s  Mit-
ziNewhouseTheater, ca ºi peste tot
în S.U.A. Pe plan internaþional, pie-
sele sale au fost traduse ºi jucate în
peste 12 limbi.
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Guvernul olandez a decis sã inter-
zicã aterizarea avionului în care se afla
ministrul turc al Afacerilor Externe,
Mevlut Cavusoglu, dupã ce acesta
anunþase cã intenþiona sã participe,
sâmbãtã, în Olanda, la un miting pri-
vind consolidarea puterii preºedinte-
lui Turciei. “Autoritãþile turce au
ameninþat în mod public cu sancþi-
uni. Acest lucru face imposibilã gã-
sirea unei soluþii rezonabile”, a anun-
þat Guvernul olandez într-un comu-
nicat. “Acesta este motivul pentru
care Olanda a anunþat cã retrage drep-
tul de aterizare al aeronavei în care
se aflã oficialul turc”. Preºedintele
Turciei, Recep Tayyip Erdogan, apã-
rãtor înfocat al reformei constituþionale supu-
se unui referendum prin care se doreºte con-
solidarea puterilor sale, a recþionat imediat, spu-
nând cã Olanda are reminiscenþe “naziste” ºi
“fasciste”. “Sunt reminiscenþele nazismului,
sunt fasciºti”, a declarat preºedintele turc, în
cadrul unei reuniuni de la Istanbul. “Puteþi in-
terzice ministrului nostru de Externe sã zboa-
re, dar începând de acum sã vedem cum vor
ateriza avioanele voastre în Turcia”, a conti-
nuat el. Guvernul olandez a decis sã interzicã
aterizarea în Rotterdam a avionului în care se
aflã ministrul turc al Afacerilor Externe, Me-
vlut Cavusoglu, care a anunþat cã ajunge sâm-
bãtã în Olanda pentru un miting privind conso-
lidarea puterii preºedintelui Turciei. Cu toate
acestea, primarul din Rotterdam a dat asigurãri
vineri cã ministrul turc este liber sã vinã în ora-
ºul sãu. Mai multe oraºe europene au interzis

Operaþiune

declanºatã

în oraºul german

Offenburg

pe fondul unei

alerte de atac

terorist
Poliþia din Germania a

anunþat, ieri, încheierea unei
operaþiuni importante care a
fost declanºatã dupã primi-
rea, sâmbãtã noapte, a unor
informaþii despre un posibil
atac în oraºul Offenburg.
Agenþii de poliþie au consoli-
dat mãsurile de securitate în
centrul oraºului ºi în mijloa-
cele de transport public.
Poliþia a anunþat cã o
posibilã þintã a fost un club
de noapte. Nu sunt disponi-
bile detalii despre natura
ameninþãrii. Sâmbãtã,
Poliþia din oraºul german
Essen a cerut ca un centru
comercial sã rãmânã închis
pe motiv cã “existã indicaþii
concrete despre un posibil
atac”. Pe data de 19 decem-
brie, un tunisian în vârstã de
24 de ani a intrat cu un
camion într-o piaþã de
Crãciun de la Berlin, atacul
fiind soldat cu 12 morþi ºi
aproape 50 de rãniþi.

Un individ

cu un rucsac

în spate

a escaladat gardul

Casei Albe. Donald

Trump se afla

în clãdire
Un individ care avea în

spate un rucsac a fost
arestat vineri noapte dupã
ce a escaladat gardul Casei
Albe, fiind reþinut de un
agent al Serviciului prezi-
denþial de protecþie din
SUA, Secret Service, în
dreptul unei intrãri din
apropiere de partea clãdirii
unde îºi are reºedinþa
preºedintele. Incidentul a
avut loc cu puþin timp
înainte de miezul nopþii, în
timp ce preºedintele Donald
Trump se afla la Casa
Albã, potrivit CNN ºi
Reuters. Suspectul a fost
arestat ºi plasat în custodia
Poliþiei. Rucsacul instrusu-
lui a fost precheziþionat ºi
nu a fost gãsit niciun
material periculos, a
anunþat Serviciului prezi-
denþial de protecþie din
SUA.

Un ºofer român a fost arestat în Spa-
nia, dupã ce în camionul frigorific pe care
îl conducea spre Marea Britanie au fost
gãsiþi opt irakieni, dintre care patru co-
pii, relateazã Europe 1. “Dupã ce au pri-
mit un apel telefonic anonim ieri (vineri),
agenþi ai Gãrzii Civile au deschis un ca-
mion frigorific (...) ºi au gãsit în interior
opt irakieni, toþi perfect sãnãtoºi”, a trans-
mis pentru AFP Garda Civilã a provin-
ciei Teruel. În interiorul camionului,
agenþii au gãsit patru adulþi ºi patru co-
pii, de 2,5,8 ºi 10 ani. Ei nu aveau niciun
document asupra lor, însã în urma an-
chetei s-a stabilit cã toþi sunt de naþiona-
litate irakianã. “ªoferul camionului, un

Procurorul general al SUA, Jeff
Sessions, a cerut demisia a 46 de
procurori americani, generând in-
dignare din partea unor oficiali care
spun cã aceºtia nu au fost anunþaþi
înainte de aceste concedieri, rela-
teazã site-ul postului CNN. Depar-
tamentul de Justiþie a anunþat con-
cedierile vineri dupã-amiaza, iar
mulþi procurori nu au primit notifi-
cãri oficiale cã sunt demiºi ºi nu li
s-a spus mãcar înainte acest lucru,
potrivit unei surse din cadrul servi-
ciilor de securitate. Procurorul Ge-
neral adjunct Dana Boente începu-
se sã îi anunþe pe fiecare dintre pro-
curori cã trebuie sã îºi dea demisia

Crizã diplomaticã fãrã precedentCrizã diplomaticã fãrã precedentCrizã diplomaticã fãrã precedentCrizã diplomaticã fãrã precedentCrizã diplomaticã fãrã precedent
între Olanda ºi Tîntre Olanda ºi Tîntre Olanda ºi Tîntre Olanda ºi Tîntre Olanda ºi Turciaurciaurciaurciaurcia

participarea oficialilor turci la astfel de mitin-
guri. Autoritãþile din oraºul german Gaggenau
au retras, pe data de 2 martie, autorizaþia pen-
tru organizarea unei manifestaþii unde era pro-
gramat sã þinã un discurs ministrul turc al Jus-
tiþiei, Bekir Bozdag. Acest eveniment avea drept
scop sã promoveze referendumul din luna apri-
lie prin care se doreºte consolidarea puterilor
executive ale preºedintelui turc Recep Tayyip
Erdogan. “Practicile voastre nu sunt cu nimic
diferite de practicile naziste din trecut”, a reac-
þionat Erdogan atunci. “Credeam cã naþional-
socialismul din Germania s-a sfârºit, dar încã
continuã”, a spus el mai târziu, potrivit agenþiei
de presã Anadolu. Premierul Olandei, Mark
Rutte, a declarat sâmbãtã cã afirmaþia preºe-
dintelui turc, Recep Erdogan, în care olande-
zii sunt comparaþi cu naziºtii “depãºeºte cu
mult limitele”. “Este o remarcã nebuneascã,

desigur”, a declarat Rutte. “Înþeleg cã
sunt supãraþi, dar acest lucru depãºeºte
bineînþeles cu mult limitele”, a mai spus
oficialul olandez. Rutte a spus cã a fost
nevoit sã împiediece accesul a doi mi-
niºtri turci pe teritoriul þãrii sale ºi sã le
interzicã sã participe la mitinguri cu ale-
gãtorii turci deoarece Ankara a amenin-
þat cu sancþiuni împotriva Guvernului
sãu. “Nu putem face afaceri în contex-
tul unui astfel de ºantaj”, a declarat Rutte
ieri. Premierul Olandei a spus cã a fost
ºocat sã vadã cã un ministru turc a în-
cercat sã ajungã la un miting de la Rot-
terdam dupã ce Guvernul i-a comuni-
cat clar faptul cã nu este binevenit. “Am
trasat o linie roºie”, a spus Rutte. Mi-

nistrul turc al Familiei, Fatma Betul Sayan
Kaya, a fost împiedicat sâmbãtã sã între în
Consulat ºi apoi escortat la graniþa cu Germa-
nia.Fatma Betul Sayan Kaya a ajuns sâmbãtã
în Olanda înaintea unui miting planificat pen-
tru a a-i convinge pe turcii pro-Erdogan care
trãiesc în Olanda, sã voteze. Aceasta a venit
sâmbãtã noapte cu maºina la Rotterdam pen-
tru a participa la un miting care avea drept
scop promovarea referendumului din luna apri-
lie prin care se doreºte consolidarea puterilor
executive ale preºedintelui turc. Peste 1.000
de persoane s-au adunat în faþa clãdirii con-
sulatului turc din Rotterdam dupã ce tensiuni-
le diplomatice dintre cele douã state au esca-
ladat. Poliþia olandezã a folosit tunuri de apã ºi
cai pentru a dispersa mai mulþi protestatari
care, potrivit unor informaþii, au aruncat cu
sticle ºi au atacat maºini ale Poliþiei.

Concedierea  a 46 de procurori numiþi de Administraþia
Obama, anunþatã de Departamentul de Justiþie

când Departamentul de Justiþie a
emis un comunicat. O sursã din
cadrul serviciilor de securitate a
spus cã “aceastã situaþie nu ar fi
putut fi gestionatã mai rãu de atât”
din cauza inexistenþei unei notificãri
prealabile. Mulþi procurori au aflat
din presã cã trebuie sã demisione-
ze. Un purtãtor de cuvânt al De-
partamentului de Justiþie a explicat
faptul cã demisiile forþate sunt un
act implicit când se instaleazã o
nouã Administraþie. “ªi a fost cazul
ºi în cadrul altor tranziþii, mulþi din-
tre procurorii Statelor Unite numiþi
de Administraþia precedentã au pã-
rãsit deja Departamentul de Justi-

þie. Procurorul general a cerut acum
celor 46 de procurori americani
numiþi de (n.r. fostul) preºedinte
care mai sunt în funcþie sã îºi de-
punã demisia pentru a asigura o
tranziþie uniformã”, a spus purtã-
torul de cuvânt al Departamentu-
lui de Justiþie, Sarah Isgur Flores.
Este un act obiºnuit ca Adminis-
traþiile sã cearã celor numiþi de fos-
tul preºedinte sã demisioneze, însã
ceea ce este mai puþin obiºnuit este
faptul cã anunþul de vineri a fost
fãcut în mod brusc, comenteazã
CNN. O listã cu procurorii ameri-
cani cãrora li s-a cerut demisia nu
este deocamdatã disponibilã, însã

unul dintre ei este Preet Bharara,
procurorul federal din Manhattan,
potrivit unui oficial din cadrul De-
partamentului de Justiþie. Bharara
s-a întâlnit în noiembrie cu Donald
Trump dupã alegeri ºi a spus re-
porterilor cã noul preºedinte ame-
rican i-a cerut sã rãmânã în func-
þie ºi cã el a fost de acord. Demisii-
le depuse de doi procurori, procu-
rorul general adjunct Dana Boente
ºi rezerva sa, Rod Rosenstein, au
fost respinse de Trump, potrivit
unui purtãtor de cuvânt al Departa-
mentului de Justiþie. Administraþiile
americane au dreptul de a înlocui ºi
de a numi procurori.

ªofer român, arestat în Spania dupã ce în camionul
pe care îl conducea au fost gãsiþi opt irakieni

cetãþean român de 37 de ani, a fost arestat
pentru presupusul delict de trafic de fi-
inþe umane”, a anunþat Garda Civilã. Ca-
mionul plecase din provincia Murcia si-
tuatã în sud-estul Spaniei ºi se îndrepta
spre Marea Britanie. “Nu ºtim deocam-
datã cum au ajuns familiile irakiene pânã
în Spania”, a spus purtãtorul de cuvânt
al Gãrzii Civile. Potrivit presei spaniole,
luna trecutã, o familie irakianã a fost gã-
sitã într-un camion frigorific în aceeaºi
provincie ºi pe aceeºi ºosea, A23. Pe data
de 27 august 2015, poliþiºtii austrieci au
gãsit într-un camion frigorific abando-
nat în apropiere de frontiera cu Ungaria
71 de imigranþi morþi prin asfixiere.
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Transporter: Moºtenirea

Se difuzeazã la HBO, ora 23:45

Când Frank este angajat
de vicleana femeie fatalã
Anna ºi cele trei aghiotante
uimitoare ale sale, el des-
coperã repede cã a fost
pãcãlit. Anna ºi acolitele
sale i-au rãpit tatãl (Ray
Stevenson) ca sã-l con-
strângã pe Frank sã le
ajute sã doboare un grup
nemilos de traficanþi de
persoane din Rusia...

Râul îngheþat

Se difuzeazã la TVR 2,
ora 21:30

Douã zile înainte de Crãciun
într-un orãºel de lângã New
York, Ray Eddy se trezeºte
abandonatã de soþul ei într-
o situaþie aparent fãrã ieºire:
nu numai cã nemernicul a
plecat pentru totdeauna, dar
a luat ºi economiile familiei.
Cu un salariu minuscul,
femeia nu se descurcã, aºa
cã-ºi hrãneºte cei doi fii
cu... popcorn.

Dansul strãzii 2

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  14:00

Debusolat, Ash îi cunoaºte
la scurt timp pe Eddie ºi pe
irezistibila Eva, o dansatoa-
re de salsa a cãrei frumuse-
þe îi rãpeºte inima. Negãsind
altã soluþie pentru a o cu-
ceri, Ash pune la cale un
plan îndrãzneþ ºi alãturi de
Eddie cutreiera Europa în
cãutarea celor mai buni
dansatori pe care sã-i reu-
neascã într-o nouã trupã...

LUNI - 13 martie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 A doua emigrare
09:30 Teleshopping
10:00 Ediþie specialã
11:00 Ediþie specialã
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Ultima ediþie
13:30 Lumea azi (R)
14:00 Telejurnal
15:10 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Întrebãri ºi rãspunderi
18:30 Vorbeºte corect! (R)
18:35 Perfect imperfect
19:20 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 Dincolo de hartã
23:00 Ora de ºtiri
23:55 La bani mãrunþi
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 Perfect imperfect (R)
02:05 Perfect imperfect (R)
02:45 Telejurnal (R)
03:25 Vorbeºte corect! (R)
03:30 În grãdina Danei (R)
03:55 A doua emigrare (R)

TVR 1

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

(R)
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric
09:50 Filler
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360° Geo
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 Duelul pianelor (R)
15:20 Poate nu ºtiai
15:30 Anul 1848
1982, România, Dramã, Istoric
17:30 Destinul prinþesei Ok-Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric
18:40 5 minute de istorie cu Adrian

Cioroianu
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Teatru TV
21:30 Râul îngheþat
2008, SUA, Crimã, Dramã
23:20 Charlot se intoarce tarziu

acasã
1916, SUA, Comedie, Familie,

Scurt metraj
23:50 Poate nu ºtiai
00:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
01:30 Râul îngheþat (R)
2008, SUA, Crimã, Dramã

TVR 2

07:45 Avatar
10:25 Bruno ºi Boots: salt în

piscinã
12:00 Dragoste ºi baschet
14:05 Alvin ºi veveriþele: Marea

aventurã
15:40 Eddie Vulturul
17:30 Pe platourile de filmare
18:00 Departe de lumea

dezlãnþuitã
20:00 Marile minciuni nevinovate
21:00 Fetele
21:30 Punct ºi de la capãt
22:00 Câini
23:45 Transporter: Moºtenirea
01:20 Marea depravare

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Uite cine danseazã
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Lista neagrã
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Mister, Thriller
01:00 Atletico Textila (R)
2016, România, Comedie
02:00 Lecþii de viaþã (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ

07:00 Îngeri pãzitori (R)
08:00 Singurã pe lume (R)
09:15 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Senora (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Logodiþi din întâmplare (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Singurã pe lume
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Dragoste cu împrumut
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Pasiune ºi putere (R)
01:00 Dragoste cu imprumut (R)
02:45 Moºtenirea (R)
03:30 Totul pentru tine (R)
04:15 Petale de singurãtate (R)
05:00 Doctorul casei
06:00 Inimã de frate (R)

07:00 La Mãruþã (R)
07:30 ªcoala de snowboard
09:30 La bloc (R)
12:00 Roboþi (R)
14:00 Dansul strãzii 2
15:45 La bloc
18:00 Inamicul din adâncuri
20:30 Dreptate ºi rãzbunare
22:30 Reîntâlnirea
00:30 Dreptate ºi rãzbunare

(R)
02:30 Cine A.M.
06:15 Inamicul din adâncuri

(R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 Chefi la cuþite
23:30 Xtra Night Show
01:00 Demonii lui Da Vinci
2013, SUA, Aventuri, Dramã,

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

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Testul de rezistenþã (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
22:30  WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Kosem (R)
2015, Turcia, Dramã, Istoric
03:30 Testul de rezistenþã (R)
04:30 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Focus 18 (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin
12:00 Teleshopping
13:00 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Atelierul magic (R)
15:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:30 Focus
17:00 Mondenii
2006, România, Comedie
17:45 Râzi ºi câºtigi
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Amos ºi Andrew
1993, SUA, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Amos ºi Andrew (R)
1993, SUA, Comedie
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
05:30 Constantin 60'
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping07:00 ªtiri Sport.ro

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

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

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

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

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În mare parte
înnorat cu averse

dimineaþãluni, 13 martie - max: 12°C - min: 5°C

$
1 EURO ........................... 4,5505 ............. 45505
1 lirã sterlinã................................5,2152....................52152

1 dolar SUA.......................4,2885........42885
1 g AUR (preþ în lei)........164,9898.....1649898

Cursul pieþei valutare din 13 martie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
„SCM MULTI SERVICE SCM

CRAIOVA cu sediul în Craiova,nr.
1, bl. M1 parter anunþã cã în data de
29.03.2017, ora 13,00 va avea loc
ADUNAREA GENERALÃ ORDINA-
RÃ cu urmãtoarea ordine de zi; 1.
Raportul privind activitatea econo-
mico-socialã în anul 2016 inclusiv
modul de îndeplinire a programe-
lor ºi a hotãrârilor adunãrilor gene-
rale anterioare. 2. Raportul cenzo-
rilor. 3. Raportul privind realizarea
bugetului de venituri ºi cheltuieli,a-
probarea situaþiilor financiare
anuale. 4. Raportul privind modul
de îndeplinire de cãtre adminstra-
tori a obligaþiilor ce le-au revenit
potrivit contractelor de administra-
re ºi criteriile de performanþã. 5.
Raportul responsabilului cu pro-
bleme sociale. 6. Contul de profit ºi
pierderi ºi propunerile privind re-
partizarea profitului net sau dupã
caz,propunerile privind modul de
acoperire a pierderilor neimputabile
înregistrate la sfãrºitul exerciþiului
financiar. 7. Aprobarea cooptãrii ºi
retragerii de membrii cooperatori.
8. Prezentarea ºi aprobarea progra-
mului economico-social de dezvol-
tare ºi modernizare a planului de
investiþii ºi a programului de selec-
tare,pregatire ºi perfecþionare a per-
sonalului. 9. Prezentarea ºi aproba-
rea B.V.C. pentru anul 2017. 10. Pre-
zentarea ºi adoptarea hotãrârii re-
feritoare la clauzele generale privind
respectarea raporturilor de muncã
ºi sistemul de salarizare al societã-
þii cooperative,cu respectarea nor-
melor de reglementare a raporturi-
lor de muncã ce au ca temei legal
convenþia individualã de muncã
aprobate prin hotãrârea nr.11/2006
a Consiliului Naþional republicatã
(Anexa 5). 11. Aprobarea R.O.I. Si
R.O.F.. 12. Aprobarea vânzãrii mij-
locului fix; linie de turnare pentru
metale preþioase (Bijuteria nr. 1).

SCM MULTI SERVICE SCM
CRAIOVA cu sediul în Craiova,
str. Calea Unirii, nr. 1, bl. M1 par-
ter anunþã cã în data de
29.03.2017,ora 15,00 va avea loc
ADUNAREA GENERALÃ EX-
TRAORDINARÃ cu urmãtoarea
ordine de zi; 1. Reducerea sau
majorarea capitalului social prin
cooptarea respectiv retragerea
unor membrii cooperatori. 2. Ac-
tualizarea urmãtorului articol din
Statutul societãþii CAP. II, ART.
10(3) referitor la activitatile ºi
punctele de lucru pe care le de-
þine societatea.

Primãria comunei Dobreºti,
aduce la cunoºtinþa publicului
decizia etapei de încadrare a
APM Dolj, în procedura de regle-
mentare conform HG 1076/2004:
Planul Urbanistic General al co-
munei Dobreºti, jud. Dolj nu ne-
cesitã evaluare de mediu ºi nici
evaluare adecvata urmând a fi
supus procedurii de adoptare
fãrã aviz de mediu. Documenta-
þia care a stat la baza luãrii deci-
ziei etapei de încadrare se poate
consulta în zilele de luni-joi între
orele 0800 -1430 ºi vineri între ore-
le 800-1200 la sediul Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului Dolj, str.
Petru Rareº nr. 1, Craiova,  pe
site-ul APM Dolj: http://ap-
mdj.anpm.ro si la sediul Primã-
riei comunei Dobresti, jud Dolj.
Propunerile de reconsiderare a
deciziei se vor transmite in scris
în termen de 10 zile calendaristi-
ce de la data publicãrii în mass-
media, zilnic la sediul APM Dolj,
(fax: 0251.419.035, e–mail:
office@apmdj.anpm.ro).

COLEGIUL Tehnic “Costin
D.Neniþescu” Craiova scoate la
negociere directã, în vederea în-
chirierii pe o perioadã de 4 ani, a
urmãtoarelor spaþii: 66,14mp clã-
direa ateliere vechi, 110 mp în clã-
direa ateliere vechi, 97 mp clãdi-
rea ateliere vechi respectiv 350 mp
cãmin, situate în incinta colegiu-
lui, aparþinând domeniului public
al Municipiului Craiova, str. Paº-
cani, nr. 9. În vederea participãrii la
licitaþie ofertanþii pot achiziþiona
documentaþia de atribuire a con-
tractului în cuantum de 50 Lei,
taxa participare 80 Lei, garanþie
1.000 Lei plãtibile la casieria ºco-
lii. Ofertele se vor depune pânã la
data limitã 23.03.2017. Clarificãri
în vederea întocmirii dosarului de
participare se pot obþine la sediul
unitãþii ºcolare.

PUIU Daniel Alin ºi Puiu Geor-
geta anunþã propunerea prelimi-
narã privind ELABORARE PUZ
PENTRU RECONSIDERAREA IN-
DICILOR URBANISTICI ÎN ZONA
CUPRINSÃ ÎNTRE str. G-ral Gh.
Magheru - str. Rovinari - str. Vîntu-
lui ÎN VEDEREA CONSTRUIRII
UNUI IMOBIL D+P+1+2-3E retrase
CU DESTINAÞIA DE SPAÞII CO-
MERCIALE ªI GARAJ LA DEMI-
SOL, LOCUINÞE LA PARTER ªI
ETAJELE SUPERIOARE - str. G-
ral Gheorghe Magheru, nr. 18D,
mun. Craiova. Publicul este invi-
tat sã transmitã observaþii asupra
documentelor expuse disponibi-
le pe www.primariacraiova.ro sec-
þiunea Informaþii utile- Urbanism
pânã la data de 13.04.2017 la se-
diul Primãriei Municipiului Craio-
va, str.A.I. Cuza, nr. 7.
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Anunþul tãu!
SC Sanval Service SRL, repre-

zentatã prin Toanã Alexandru, titu-
lar al proiectului „Construcþie spa-
þiu comercial ºi spãlãtorie auto, re-
þea canalizare, reþea apã, platformã
betonatã, gard împrejmuire Est ºi
Nord, puþ forat”, anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii solicitãrii
de obþinere a autorizaþiei de mediu
privind activitatea „Construcþie
spaþiu comercial ºi spãlãtorie auto,
reþea canalizare, reþea apã, platfor-
mã betonatã, gard împrejmuire Est
ºi Nord, puþ forat”, ce se desfãºoa-
rã în Bãileºti, jud. Dolj, strada Ana
Ipãtescu, nr. 6. Informaþiile privind
potenþialul impact asupra mediului
pot fi consulate la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr. 1, zilnic, în-
tre orele 09.00-14.00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la se-
diul APM Dolj pânã la data de
28.03.2017.

COMUNA ALMÃJ anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul: ”Mo-
dernizare drumuri de exploatare
agricolã în comuna Almãj, jude-
þul Dolj„ propus a fi amplasat în
extravilanul comunei Almãj.

Informaþiille privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj, Municipiul Craiova, str.
Petru Rareº, nr. 1, ºi la sediul Pri-
mãriei Comunei Almãj, judeþul
Dolj (telefon: 051/449.234), în zile-
le de luni pânã joi între orele 8.00-
16.30 ºi vineri între orle 8.00- 14.00.

Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj,
Municipiul Craiova, str. Petru
Rareº, nr.1, fax: 0251/ 419.035,
e-mail office@apmdj.anpm.ro.

OFERTE DE SERVICIU
Caut menajerã din
Craiova pentru curã-
þenie apartament de
douã ori pe lunã. Te-
lefon: 0727/226.367.

LICITAÞII
ART INSOLV SPRL
în calitate de lichida-
tor al debitoarei SC
ARCTICA TRA-
DING SRL, vinde la
licitaþie publicã ur-
mãtoarele bunuri
mobile: 2 maºini
IVECO  DAILY;  2
maºini DAEWOO
MATIZ; 1 maºinã
RENAULT MEGA-
NE; 3 maºini FIAT
DUCATO. Menþio-
nãm faptul cã bunu-
rile mobile se vând în
bloc, începând de la
suma de 12.000 lei
exclusiv TVA. Tele-
fon: 0745/337.988.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament 2
camere semideco-
mandat Calea Bucu-
reºti, etaj - 1. Telefon:
0769/274.704.
2 decomandate, 1/
4, lângã Pelenda-
va. Telefon: 0751/
030.120.

3 - 4 CAMERE

Apartament 4 came-
re decomandate vis-
a-vis de Liceul de
Chimie. Telefon:
0763/609.681; 0766/
257.887.

CASE

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte ºi po-
sibilitate de racorda-
re la reþeaua publicã
de alimentare cu
apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând urgent casã 6
camere cu 4500 mp
curte, grãdinã, vie, Li-
vezi-Podari, drum
naþional, asfalt, puþ
american.Telefon:
0722/266.718, 0251/
522.579.
Vând vilã str. Princi-
palã la 6 km de Cra-
iova. Telefon: 0753/
120.090.
Vând casã în judeþul
Dolj, comuna Calo-
pãr, sat Dîlga din cã-
rãmidã, anexe gos-
podãreºti ºi beci,
grãdinã, vie. Telefon:
0735/923.982; 0351/
410.383.

Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, în-
cãlzire centralã, rea-
bilitatã termic sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren 400 mp,
în str. Râului nr.162
cu ieºire în Rãºinari
nr.91 ºi imobil 2 ca-
mere, hol, bucãtãrie,
toate utilitãþile. Tele-
fon: 0771/723.968.
Vând teren comuna
Bucovãþ - Dolj. Tele-
fon: 0745/936.321.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Te-
lefon: 0770/107.765.
Vând teren intravilan
cu construcþie înce-
putã în Cârcea, Ale-
ea Podului Nr. 11. Te-
lefon: 0721/995.405.
Vând teren Podari,
intravilan Craiova, str.
Nicolae Romanes-
cu. Telefon: 0722/
943.220.

Proprietar, vând te-
renuri la 1000 m Câr-
cea ºi la Gara Pie-
leºti, lângã Fabrica Q
FORT. Telefon:
0752/641.487.
Vând 10 ha pãdure
90-110 ani comuna
Bãrbãteºti- Gorj. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând pãdure salcâm
7800 mp în comuna
Albeni - Gorj, 7000
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, asfal-
t,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi-
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan 2006
geamuri electrice
faþã, airbag volan ºi -
bord dreapta. Cau-
ciucuri varã ºi jante
aliaj r15 plus jante 16
borbet 9j fãrã cauciu-
curi. Maºina are
99000 km  primul
proprietar. Trebuie
schimbate telescoa-
pe faþã, detin douã noi
decat trebuie schim-
bate, în rest impecabi-
lã. Preþ 2300 euro. Te-
lefon: 0745/644.775.

STRÃINE
Vând avantajos Re-
nault Symbol 2005,
motorinã. Telefon:
0744/548.506.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

luni, 13 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 GOLF, motor
1,4, 16V, 75 C ºi AC
distribuþie ºi pompã
de apã nouã, km
216.000. 1700E ne-
gociabil. Telefon:
0768/440.441.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar - de
nouã, super întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groa-
pã boltitã – placã me-
talicã 2 locuri. Tele-
fon: 0744/208.585.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Te-
lefon: 0770/687.430.
VÂND capre româ-
neºti, preþ negocia-
bil. Telefon: 0747/
963.794.
Vând 3 canistre ta-
blã, calorifer electric
nou 11 elemenþi, tro-
tinetã nichelatã. Tele-
fon: 0771/558.572.
Vând toc fereastrã
solid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu
giurgiuvele duble. Te-
lefon: 0351/809.908.
Vând maºinã de cu-
sut- 250 lei, aspira-
tor- 70 lei, saltea co-
pil- 100 lei, masã ex-
tensibilã -100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/ 298.240.

Vând loc de veci, Si-
neasca - douã gropi
suprapuse, polizor
unghiular, ( flex)
D125/850W, canis-
tre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare  gaze
sobã D 600, reduc-
tor oxigen sudurã,
alternator 12V. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând presã hidrauli-
cã mase plastice,
ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, câr-
lige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
VÂND semãnãtoare
pãioase, Craiova, sta-
re excepþionalã. Tele-
fon: 0742/176.320.
Vând bicicletã damã
nouã (ocazie) 150
lei. Telefon: 0770/
687.578.
Vând coº fum meta-
lic din þeavã D 200
mm, menghinã in-
stalator, apometru
apã normal, aragaz
3 ochiuri. Telefon:
0767/153.551.
Vând bicicletã copii
(tricicletã), maºinã
de spãlat Alba–Lux.
Expresor cafea. Te-
lefon: 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 fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.

Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Da-
cia 5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând frigider stare
bunã de funcþiona-
re. Telefon: 0724/
065.756.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap,
TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 pi-
cioare schelã meta-
licã. Telefon: 0761/
853.192.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã
scrisã 1200/400- 80
lei, covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color
cu telecomandã. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTA-
GE, 1 bibliotecã, 1 vi-
trinã micã unde poþi
pune un aparat de
radio cu picup ºi o
noptierã pentru tele-
fon. Preþuri mici. Te-
lefon: 0729/684.222.
Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãru-
cior handicap, polizor
2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Tele-
fon: 0768/083.789.

Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstra-
re armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo
205, pantofi, bocanci
noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.

Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând baloþi lucernã,
uruitoare cereale ºi
bicicletã copii pentru
vârsta de 7 ani. Tele-
fon: 0764/779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspira-
tor, masã, saltea co-
pil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Apartament 2 camere,
excepþional, etaj 2, de-
comandat, ultracentral
(Primãrie), complet
dotat ºi mobilat, micro-
centralã, aer condiþio-
nat, balcoane închise
termopan, igienã ºi li-
niºte deplinã, 220 E.
Telefon: 0722/956.600.
MATRIMONIALE
Domn vãduv fãrã obli-
gaþii caut doamnã se-
rioasã vârsta 60 ani.Te-
lefon: 0765/435.444.
Pensionar nefumã-
tor fãrã obligaþii do-
resc doamnã fãrã
obligaþii, nefumãtoa-
re, pensionarã. Tele-
fon: 0351/181.202.

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

SCM Univeristatea Craiova a
câºtigat prima dintre cele cinci “fi-
nale” rãmase, într-o încercare teme-
rarã de a pãtrunde în play-off, im-
punându-se cu un categoric 84-64,
sâmbãtã, în Bãnie, în faþa lui Dina-
mo. Alb-albaºtrii, care capotaserã
runda trecutã în fieful Mureºului, au
controlat în mare parte ostilitãþiile,
pe sferturi scorul arãtând astfel: 24-
18, 30-23, 11-10, 19-13.

Tayloe Taylor a izbutit cele mai
multe puncte din tabãra craioveanã
– 20, ºi a fost urmat, în ordine, de
Jamar Abrams (17), Travis Bureau
(16), Christopher Lee (9), Vladislav

Baschetbaliºtii spulberã pe Dinamo ºi rãmân în cãrþi pentru play-ofBaschetbaliºtii spulberã pe Dinamo ºi rãmân în cãrþi pentru play-ofBaschetbaliºtii spulberã pe Dinamo ºi rãmân în cãrþi pentru play-ofBaschetbaliºtii spulberã pe Dinamo ºi rãmân în cãrþi pentru play-ofBaschetbaliºtii spulberã pe Dinamo ºi rãmân în cãrþi pentru play-offffff
ªolopa (6), Cãtãlin Burlacu (5), Flo-
rin Popa (5), Baris Aktaº (3) ºi Iu-
lian Corneanu (3). Lee a fost la un
pas de double-double, pe lângã cele
9 puncte, americanul trecându-ºi în
cont ºi 11 recuperãri.

Din punct de vedere statistic,
SCM-ul a înregistrat medii de 52 %
la aruncãrile din interiorul semicer-
cului (24/46), de 50 % la cele din afara
semicercului (10/20) ºi de 67 % de la
linia de libere (6/9).

Urmãtorul joc al trupei lui Vladi-
mir Vuksanovic va fi la Galaþi, lunea
viitoare, de la ora 19:00, în direct la
Digi Sport.

Voleibaliºtii de la SCM “U” Craio-
va au încheiat fãrã vreo sincopã re-
turul sezonului regulat, dupã ce au
dispus, sâmbãtã, în deplasare, de
Unirea Dej, scor 3-1 (pe seturi: 25-20,
22-25, 25-13, 25-19), în ceea ce avea
sã reprezinte a 13-a izbândã conse-
cutivã în campionat.

„A fost un meci dificil, dar bãieþii
s-au comportat foarte bine ºi am reu-
ºit sã obþinem toate cele trei puncte.
Felicit jucãtorii pentru parcursul din

VOLEI (M, F) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 22-A

Trupa lui Pascu,
a 13-a victorie la rând

Masculin – rezultate complete: CS Unirea Dej – SCM
“U” CRAIOVA 1-3, CS Arcada Galaþi – CS “U” Cluj 3-0,
ACS Municipal Zalãu – VCM LPS Piatra Neamþ 3-1, CSA
Steaua Bucureºti – CS Caransebeº 3-2, CS ªtiinþa Explo-
rãri Baia Mare – CS ªtiinþa Bacãu 3-2. Partida LMV Trico-
lorul Ploieºti – CSM Bucureºti se joacã astãzi.

Clasament
1. Steaua 53 7. Baia Mare 28
2. Zalãu 53 8. Caransebeº 24
3. CRAIOVA 52 9. Bacãu 22
4. Galaþi 49 10. Dej 17
5. Ploieºti* 41 11. “U” Cluj 15
6. CSM Buc.* 34 12. Piatra N. 5
* - un joc mai puþin.

Feminin – rezultate complete: SCM “U” CRAIOVA –
CSU Medicina CSS Tg. Mureº 1-3, CSM Lugoj – CSU
Galaþi 3-0, CS Dinamo Bucureºti – ACS Penicilina Iaºi 3-
0, VC Unic LPS Piatra Neamþ – CSM Bucureºti 1-3, SCM
Piteºti – CS ªtiinþa Bacãu 0-3. Meciul CS Alba Blaj –
CSM Târgoviºte are loc astãzi.

Clasament
1. Blaj* 60 7. Piatra N. 29
2. CSM Buc. 56 8. Iaºi 29
3. Târgoviºte* 50 9. Tg. Mureº 27
4. Bacãu 45 10. Piteºti 17
5. Dinamo 41 11. Galaþi 5
6. Lugoj 31 12. CRAIOVA 3
* - un joc mai puþin.

acest retur de campionat, unde am
reuºit sã câºtigãm toate partidele. Din
pãcate, s-a acumulat ºi oboseala
dupã toate meciurile disputate ºi
acest lucru s-a reflectat ºi prin faptul
cã am pierdut câte un set atât la Ba-
cãu, cât ºi la Dej. Urmeazã cea mai
dificilã parte a campionatului (n.r.
grupa valoricã 1-6), unde vom întâlni
cele mai bune echipe din Divizia A 1.
Primul joc va fi acasã, sâmbãtã, cu
Arcada Galaþi”, a spus tehnicianul
Dan Pascu.

Fetele, la o minge distanþã
de set decisiv

Tot sâmbãtã, echipa femininã a fost
cât pe ce sã obþinã un rezultat notabil, ºi

anume, de a-ºi adjudeca cel puþin un
punct din încleºtarea, de pe teren pro-
priu, cu Medicina Tg. Mureº. Fetele pre-
gãtite de Puºa Dina au revenit, evident
în setul al patrulea, de la 3-10, respectiv

8-13, au beneficiat de o minge de resta-
bili egalitatea, la 25-24, dar vizitatoarele
au închis meciul în patru seturi: 18-25,
25-18, 21-25, 25-27. Pentru SCM “U” Cra-
iova urmeazã grupa valoricã 7-12.

Rezultate complete:
Arena Bulls Preajba –
Dunãrea Calafat 2-2, Pro-
gresul Segarcea – Recol-
ta Ostroveni 7-0, Tracto-
rul Cetate – ªtiinþa Danu-
bius Bechet 3-2, Metro-
politan Iºalniþa – Unirea
Leamna 4-0, Ajax Dobro-
teºti – Viitorul Cârcea 2-
5, Luceafãrul Craiova –
ªtiinþa Malu Mare 6-0.

LIGA NAÞIONALÃ – GRUPA 7-10 – ETAPA A 2-A
SCM “U” Craiova – CS Dinamo Bucureºti 84-64, CS Phoenix Galaþi – BC

Mureº (asearã, dupã închiderea ediþiei).
Clasament

1. Mureº 9/10 28 3. Galaþi 6/13 25
2. CRAIOVA 5/15 25 4. Dinamo 5/15 25
* Primele douã clasate se calificã în sferturile de finalã ale competiþiei,

alãturi de formaþiile din Grupa 1-6 (în ordinea actualã a clasamentului: U-BT
Cluj, Sibiu, Steaua, Oradea, Piteºti, Timiºoara). Dupã ce Ploieºti ºi Baia Mare
s-au retras, nu mai retrogradeazã nimeni.

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 17-A

Derby-ul “sateliþilor” – încheiat nedecis,
Podariul întrecutã clar chiar “acasã”

Dupã acel spectaculos 3-3 din
tur, echipele secunde ale Universi-
tãþii Craiova ºi Stelei au remizat din
nou, “alb” însã de aceastã datã, sâm-
bãtã, pe terenul „Metaloglobus” din
Bucureºti.

La  alb-albaºtri a evoluat, înce-
pând cu minutul 55, ºi Nuno Rocha,
unul dintre maziliþii lui Mulþescu. În
ultimele zece minute, formaþia din
Bãnie a evoluat în inferioritate nu-
mericã, ca urmare a unei eliminãri a
lui Buzan.

Corneliu Papurã ºi Mugur Guºa-
tu au mizat pe: Vlad – Borþa, Ion,

Hodea, Ionescu – Enache, Buzan –
V. Constantin (Þoiu 60), Bîrzan
(Nuno Rocha 55), Burlacu (Frãsines-
cu 80) – A. Popescu (Chivu 90).

În tot acest timp, CS Podari a pier-
dut la scor de neprezentare în pro-
priul fief, 0-3 cu FC Aninoasa. Au
marcat Neguþ (1, 13) ºi Cãlinescu
(71). Jucãtorii pregãtiþi de Victor
Naicu puteau sã mai reducã din
ecart, dar Dorin Preda a irosut o lo-
viturã de pedeapsã. Podariul a în-
cheiat ºi cu un om mai puþin, Adrian
Cârstea  pãrãsind terenul în prelun-
giri (90+2), pentru cumul de carto-

naºe galbene.
Doljenii au aliniat echipa: Nica –

Orban, Avram, Dragomir (Sîrmon 25),
Luicã, Stancu, C. ªtefan (Preda 65),
Geanimu (Raicea 46), Cârstea, Cãle
(Velica 74), G. Neacºu.

Vineri, în deschiderea rundei, CSO
Filiaºi a fost învinsã, la Iºalniþa, de
liderul SCM Piteºti, scor 1-3 (Clau-
diu Bãlan 55 / Deaconescu 8, Stoica
78 – pen. Grecu 87).

În proxima etapã, craiovenii vor
primi vizita celor de la Mioveni II,
Filiaºiul se va deplaa la Aninoasa,
iar Podariul va sta.

Rezultate complete: Steaua Bucureºti II –
CSU CRAIOVA II 0-0, CS PODARI – FC Aninoa-
sa 0-3, CSO FILIAªI – SCM Piteºti 1-3, ACS ªiri-
neasa – CS Mioveni II 1-3, FC Voluntari II – Atle-
tic Bradu 1-1, Flacãra Moreni – Urban Titu 1-0,
Sporting Roºiori – Concordia Chiajna II 2-2. FCM
Alexandria a stat.

Clasament
1. Piteºti 42  8. FILIAªI 21
2. Voluntari II 27 10. Chiajna II 20
3. Roºiori 25 11. Steaua II* 19
4. Moreni 24 12. CRAIOVA II 16
5. Aninoasa 23 13. ªirineasa 15
6. Bradu 23 14. PODARI 13
7. Alexandria* 22 15. Titu 11
8. Mioveni II 22
* - un joc mai puþin.

LIGA A IV-A – ETAPA A 17-A

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

Metan Mediaº – ASA Tg. Mureº, Viitorul
– Dinamo.

DIGI SPORT 2
20:00 – TENIS (masculin sau feminin) –

Turneul de la Indian Wells, în Statele Uni-
te / 21:45 – FOTBAL – Cupa Angliei: Chel-
sea – Manchester Utd. / 23:45 – TENIS
(masculin sau feminin) – Turneul de la In-
dian Wells.

DIGI SPORT 3
17:00, 19:00 – VOLEI (F, M) – Divizia A1:

CS Alba-Blaj – CSM Târgoviºte, LMV
Tricolorul Ploieºti – CSM Bucureºti / 22:00,
4:00 – TENIS (M, F) – Turneul de la Indian
Wells, în Statele Unite.

DIGI SPORT 4
19:30 – CURSE DE TURISME – Indycar,

Grand Prix la Sankt Petersburg, în Rusia /
21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Lazio –
Torino.

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

Metan Mediaº – ASA Tg. Mureº, Viitorul
– Dinamo.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DOLCE SPORT 2
21:45 – FOTBAL – Cupa Angliei: Chel-

sea – Manchester Utd. / 23:45 – TENIS
(M) – Turneul de la Indian Wells, în State-
le Unite.

DOLCE SPORT 3
21:45 – FOTBAL Spania – La Liga: Osa-

suna – Eibar.
DOLCE SPORT 4
20:00 – TENIS (M) – Turneul de la In-

dian Wells, în Statele Unite.
EUROSPORT 1
13:00 – SNOWBOARD – Campionatul

Mondial, la Sierra Nevada, în Spania / 15:00
– CICLISM – Cursa Tirreno-Adriatico /
18:15 - SÃRITURI CU SCHIURILE – Cupa
Mondialã, la Lillehammer, în Norvegia.

EUROSPORT 2
21:15 – FOTBAL Germania – 2.Bundes-

liga: Fortuna Dusseldorf – Eintracht Braun-
schweig.

LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: Viitorul – Dinamo.
LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I: Gaz Metan

Mediaº – ASA Tg. Mureº.

Clasament
1. Cârcea 43 7. Ostroveni 21
2. Iºalniþa 41 8. Leamna 13
3. Segarcea 39 9. Calafat 11
4. Cetate 37 10. Dobroteºti 10
5. Bechet 36 11. Preajba 10
6. Luceafãrul  22 12. Malu Mare 8
Etapa viitoare (sâmbãtã, ora 11:00): Viitorul Cârcea

– Arena Bulls Preajba, Recolta Ostroveni – Ajax Dobro-
teºti, Tractorul Cetate – Progresul Segarcea, ªtiinþa Malu
Mare – Metropolitan Iºalniþa, Dunãrea Calafat – Luceafã-
rul Craiova, ªtiinþa Danubius Bechet – Unirea Leamna.
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Punct de moral la intrarea pe turnantãPunct de moral la intrarea pe turnantãPunct de moral la intrarea pe turnantãPunct de moral la intrarea pe turnantãPunct de moral la intrarea pe turnantã
Universitatea Craiova a început

play-off-ul cu o remizã pe terenul
campioanei, Astra Giurgiu

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Giurgiu, stadion: „Marin Anastasovici”, spectatori: 3.000
Astra Giurgiu: Lung 7 – Al. Stan 5 (46 Belu) 6, Sãpunaru 7,

Fabricio 6, Junior Morais 7 – Balaure 6, Seto 7, Lovin 5 (46
Oros) 6, Teixeira 7 - Budescu, D. Niculae 5 (71 Buº) 6. Antrenor:
Marius ªumudicã.

Universitatea Craiova: Calancea 7 – Dimitrov 5, Barthe 7,
Kelic 7, Bucuricã 5 (46 R. Petre) 6 – Screciu 7, Mateiu 6 - Gustavo
7 (89 Mãzãrache), Bãluþã 8 (90 Fajic), Bancu 5 - Ivan 7. Antrenor:
Gheorghe Mulþescu.

Arbitru: Ovidiu Haþegan 7.

Astra Giurgiu – Universitatea Craiova 0-0

La debutul în play-off, Universi-
tatea s-a prezentat mai maturã ca în
sezonul regulat ºi mai solidã decât
indica o comparaþie pe hârtie cu cam-
pioana. Gazdele veneau dupã 8 vic-
torii la rând ºi ªumudicã era sigur
înainte de meci cã echipa sa va mar-
ca mãcar un gol. Tehnicianul antici-
pa o atitudine naivã a oltenilor, pe
care îi aºtepta sã se descopere ºi sã
le pedepseascã elanul. Numai cã
Mulþescu ºi-a dispus elevii într-un
sistem mai precaut, luându-ºi mã-
suri la oamenii decisivi ai Astrei.
Mateiu i-a limitat atingerile lui Budes-
cu, un vârf lent ca Niculae nu-i poa-
te crea mari probleme lui Kelic, aflat
la cel mai bun meci în tricoul ªtiin-
þei, ºi doar Teixeira i-a complicat
seara lui Dimitrov, bulgarul aflat în
declin dupã ce impresionase la de-
but, cu Voluntariul. Forþat de împre-
jurãri, respectiv de „mazilirea” lui
Madson, accidentarea lui Popov ºi
suspendarea lui Zlatinski, Mulþescu
i-a dat credit în premierã din start lui
Screciu ºi, în ciuda unui debut în

care tracul l-a împins la câteva faul-
turi nesãbuite, mijlocaºul de 17 ani a
dovedit pe parcurs o maturitate în
joc rar întâlnitã la aceastã vârstã.
Craiova a fost o echipã compactã,
fãrã distanþã între linii, spre dispera-
rea gazdelor. Prima ocazie avea sã
fie ºi cea mai mare a meciului. Alex
Bãluþã a scos o minge în propria ju-
mãtate din picioarele lui Budescu, l-
a luat „la mânã” la centru pe Sãpu-
naru, ºi ºi-a sincronizat pasa cu vi-
teza lui Ivan, scãpat singur cu Lung.
Cãpitanul ªtiinþei a ales însã o finali-
zare mult mai complicatã decât era
cazul, fiindcã portarul originar din

Bãnie a rãmas în picioare ºi a cules
simplu „scãriþa” colegului de naþio-
nalã. Riposta gazdelor a venit de la
Teixeira, pe flancul gestionat prost
de Dimitrov. Bulgarul s-a trezit dri-
blând prin preajma careului propriu
ºi a fost deposedat, însã Calancea
ºi-a salvat fundaºul. Acesta a rãmas
nãuc ºi peste câteva minute a fost
întors pe toate pãrþile de veteranul
brazilian, care însã n-a prins poarta.
Bãluþã l-a concurat pe Teixeira pen-
tru titlul de cel mai bun jucãtor al
primei reprize, dar ºi ºutul sãu cu
stângul de la marginea careului a fost
blocat de Lung junior. La pauzã,
Mulþescu a mai aruncat un puºti pe
teren, Robert Petre, folosit fundaº
stânga, pe picior „invers”, în locul
lui Bucuricã, în timp ce ªumudicã l-
a urcat pe Sãpunaru la mijloc, pãs-
trând însã modulul 4-4-2. Faþã de
ultima disputã directã, adjudecatã de
campioanã, la Severin, s-a observat
dispariþia lui Alibec din avanposturi,
actualul stelist creând atunci de unul
singur panicã în defensiva ªtiinþei.

În partea a doua, juveþii au mai
creat doar o datã pericol la poarta
gazdelor, când acelaºi Bãluþã l-a ser-
vit cu un lob pe Ivan, de aceastã
datã mai decis, dar imprecis. Ca-
lancea a vrut sã confirme cã ºi-a
recãpãtat forma de anul trecut, aco-
perind cu un reflex colþul scurt la
reluarea niponului Seto. Screciu
avea sã aibã intervenþia meciului,
alunecând ºi amortizând ideal o min-
ge aruncatã periculos pe 6 metri.
Cu cât se apropia finalul, juveþii au
fãcut pasul în spate pentru a-ºi se-
curiza  punctul de moral, la debutul
în play-off pe terenul campioanei.

Au mai avut emoþii la ultima fazã a
meciului, când Haþegan le-a oferit
o ºansã gazdelor de a tranºa parti-
da, dictând loviturã liberã de la 18
metri la o intervenþie regulamentarã
a lui Mãzãrache. Budescu a tras
neaºteptat de prost, în zid ºi a fost
mult mai periculos pe respingere,
dar se fluierase deja finalul. Univer-
sitatea începe play-off-ul cu un re-
zultat pozitiv ºi cu o atitudine pe
care trebuie sã ºi-o menþinã pe tot
parcursul acestui final de sezon.

Mulþescu, impresionat
de Screciu

Dupã meci, Gigi Mulþescu s-a
declarat mulþumit de rezultat, aºa
cum precizase ºi înainte de meci,
când a anunþat cã l-ar satisface un
punct pe terenul campioanei. An-
trenorul l-a remarcat Screciu, aflat
la primul meci ca titular. „Nu am
câºtigat trei puncte, dar am câºti-
gat un jucãtor, pe Screciu, care a
fost cel mai bun de pe teren. Pu-
team sã câºtigãm ºi noi, am avut
ocazii clare, cred cã cele mai clare
ocazii ne-au aparþinut. Îl felicit pe
Andrei Ivan cã a ºtiut sã ajungã în
acea poziþie, pentru cã este o cali-
tate a atacantului sã ajungã acolo,
dar se prelungeºte prea mult perioada
de ineficacitate. Sper sã le adune ºi
sã înceapã sã marcheze. Ei au pri-
mit un fault uºor în ultimul minut,
dar una peste alta cred cã Haþegan
a arbitrat bine. Va fi foarte greu cu -
Dinamo, e o echipã cu jucãtori de
vitezã, dar sper sã nu ne mai sur-
prindã, sã reacþionãm mai bine de
data asta. Acum e vorba de valoa-
re, de forþã de joc, aici e presiunea
ºi tensiunea. Obiectivul este sã reu-
ºim sã jucãm acelaºi fotbal bun,
ofensiv, ºi sã reuºim sã concreti-
zãm ocaziile avute”, a declarat
Gheorghe Mulþescu.

Vladimir Screciu spune cã s-a
simþit în largul sãu cu Astra, chiar
dacã a avut în faþã jucãtori cu mult
mai multã experienþã: „Suntem
mulþumiþi, este un punct bine-ve-
nit, se putea ºi mai bine. A fost o
senzaþie plãcutã sã joc titular, m-
am simþit foarte bine alãturi de co-
legi ºi sper ca pe viitor sã fiu de
ajutor. Astra este o echipã foarte
bunã, de cupele europene ºi are
niºte jucãtori foarte buni”.

Marius ªumudicã a declarat la
final: „Jucam acasã ºi trebuia sã
câºtigãm. Am întâlnit o echipã
agresivã, care a venit sã nu piardã,
sã se apere. Cred cã ocaziile ne în-
dreptãþeau sã câºtigãm. Am avut
mai multe ocazii. Au avut ºi ei o
ocazie mai clarã decât ale noastre,
prin Ivan. Îmi felicit bãieþii pentru
efortul fãcut, trebuie sã luãm lu-
crurile pozitive, avem o serie de
nouã meciuri fãrã înfrângere. Am
pierdut douã puncte, dar poate am
ºi câºtigat un punct. Îmi pare foar-
te rãu cã nu am reuºit sã marcãm.
Au tras de timp foarte mult, eu n-
aº putea niciodatã sã-mi fac jucã-
torii sã stea pe jos, sã iasã, sã intre
iar, sã se tãvãleascã”.

Cãpitanul gazdelor, Cristi Sãpu-
naru, a avut un discurs mai realist
decât antrenorul sãu: „Nu e supã-
rare, dar cred cã am avut meciul la
îndemânã, la un moment dat. În pri-

Play-off – etapa 1

Astra – „U” Craiova 0-0
Meciul FCSB – CFR Cluj s-a jucat asearã.

Viitorul – Dinamo, astãzi, ora 20.30

1. Viitorul 0 0 0 0 0-0 26
2. FCSB 0 0 0 0 0-0 24
3. Astra 1 0 1 0 0-0 23
4. Craiova 1 0 1 0 0-0 23
5. CFR Cluj 0 0 0 0 0-0 22
6. Dinamo 0 0 0 0 0-0 21
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Play-out, etapa 1

FC Botoºani - ACS Poli 1-2
Au marcat: Miron 17 / Croitoru 23, ªeroni 67 – pen.
CSMP Iaºi – Concordia 3-1
Au marcat: And. Cristea 12, 34, Golubovic 34 /

V. Alexandru 50.
FC Voluntari – Pandurii 1-1
Au marcat: G. Deac 26 / Surugiu 36.
Gaz Metan – ASA, astãzi, ora 18

7. Gaz Metan 0 0 0 0 0-0 20
8. CSMP Iaºi 1 1 0 0 3-1 18
9. Voluntari 1 0 1 0 1-1 16
10. Botoºani 1 0 0 1 1-2 16
11. Chiajna 1 0 0 1 1-3 13
12. Pandurii 1 0 1 0 1-1 11
13. ACS Poli 1 1 0 0 2-1 10
14. ASA 0 0 0 0 0-0 6
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ma reprizã, pe douã greºeli ale noas-
tre, au avut douã ocazii mari ºi pe
final de reprizã au avut 2-3 cornere
consecutive, dupã care a doua re-
prizã a fost la discreþia noastrã. Pã-
cat cã nu am reuºit sã înscriem, la
câte ocazii am avut, ca sã luãm toate
cele puncte, pentru cã era foarte

important. Bine cã nu am pierdut,
veneam dupã o serie de 8 meciuri
câºtigate, dar nu poþi sã o þii la infi-
nit. Era important sã luãm cele 3
puncte, fiind primele puncte din
play-off sunt întotdeauna importan-
te. Începeai cu alt moral acest mini-
campionat”.


