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- Nu mai joc cãrþi cu prietenii.
La ultima partidã, aveam trei
popi ºi Popescu m-a bãtut, avea
patru. actualitate / 5

Când Erdogan
rãscoleºte
istoria recentã
a ex-Iugoslaviei!

Escalada verbalã între Haga ºi
Ankara a continuat. Recep Tay-
yip Erdogan a evocat cu asprime,
marþi, rolul Olandei în genoci-
dul de la Srebrenica, de pe Va-
lea Drinei, din 12 iulie 1995, atri-
buit forþelor sârbe din Bosnia,
aflate sub comanda generalului
Mladici. 8.000 de musulmani,
adulþi ºi copii, au fost masacraþi,
într-o enclavã, aflatã sub protec-
þia „cãºtilor albastre olandeze”
ºi Recep Tayyip Erdogan afirmã
acum cã „Olanda nu poate da
lecþii de civilizaþie, fiindcã isto-
ria sa este sumbrã”.

Peste 300
de infecþii
spitaliceºti, în Dolj

Anul trecut, 304 pacienþi au
pãrãsit spitalele doljene cu o altã
boalã decât cea pentru care ve-
niserã sã se trateze, dupã ce s-
au ales cu infecþii intraspitali-
ceºti. Acesta este numãrul rapor-
tat de unitãþile sanitare, însã în
România se vorbeºte, de mai
mulþi ani, de o subraportare a
acestor cazuri. Cele mai multe
cazuri (247) au fost raportate de
Spitalul Judeþean de Urgenþã din
Craiova, urmat de Spitalul 3
Craiova (31), Spitalul 2 Craiova
(9), Spitalul 4 Craiova, Spitalul
Poiana Mare ºi Spitalul Leam-
na, cu câte cinci cazuri, ºi Spita-
lul din Filiaºi cu douã cazuri.

Apartamentele
craiovenilor,
executate pentru
o restanþã de 3 luni

Militarii olteni,
în misiune timp
de ºase luni
în Polonia
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Doi angajaþi ai Centrului Regional
de Transfuzie Sanguinã Craiova au fost
„sãltaþi”, ieri, de ofiþerii de poliþie ju-
diciarã ai Serviciului Judeþean Anti-
corupþie ºi procurorul desemnat din
cadrul Parchetului de pe lângã Tribu-
nalul Dolj, într-un dosar vizând comi-
terea infracþiunilor de luare de mitã,
respectiv complicitate la luare de
mitã. Mai exact, un tânãr, asistent
medical în cadrul Centrului, a fost
prins în flagrant în timp ce primea 200
de lei pentru a furniza douã unitãþi de
sânge unui bãrbat despre care nu ºtia
cã este investigator sub acoperire. Se
pare cã asistentul, împreunã cu o tâ-
nãrã încadratã la Registratura unitã-
þii ºi care a fost ridicatã odatã cu el,
au procedat de mai multe ori în acest
fel, pe parcursul lunii martie. Condu-
cerea Centrului de Transfuzie spune cã
au fost puse la dispoziþia anchetatori-
lor toate documentele solicitate, cã
cei doi angajaþi nu au creat probleme
niciodatã pânã acum ºi se aºteaptã re-
zultatul anchetei procurorilor.
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Vacantarea
posturilor lui Mihai
Rãzvan Ungureanu
(SIE) ºi Bogdan
Olteanu (BNR)
se discutã
în plenul reunit de
sãptãmâna viitoare

Plenul reunit al Camerei
Deputaþilor ºi Senatului a fost
convocat pentru sãptãmâna
viitoare, miercuri, pentru a
lua act de vacantarea posturi-
lor de director SIE, dupã
demisia lui Mihai Rãzvan
Ungureanu, ºi de viceguver-
nator BNR, dupã demisia lui
Bogdan Olteanu. Convocarea
a fost decisã marþi, în ºedinþa
Birourilor Permanente
reunite (BPR) ale celor douã
Camere.

Tot în ºedinþa de marþi a
BPR au fost repartizate
comisiilor de specialitate
rapoartele de activitate pe
2015 ale BNR, ASF, AEP,
CNCD, Consiliului Legislativ
ºi Curþii de conturi, precum ºi
raportul AEP privind organi-
zarea ºi desfãºurarea alegeri-
lor pentru autoritãþile admi-
nistraþiei publice locale din
2016, dar ºi rapoartele de
activitate pe 2016 ale CSM,
Curþii de Conturi, Agenþiei
Naþionale Anti-Doping ºi
Avocatului Poporului.

De asemenea, au fost
distribuite comisiilor de
specialitate ºi rapoartele BNR
asupra inflaþiei pe august
2016, noiembrie 2016 ºi
februarie 2017.

Totodatã, BPR a primit,
marþi, ºi Raportul comun al
Comisiilor de Buget cu privire
la ancheta parlamentarã
pentru verificarea condiþiilor
în care s-a realizat rectificarea
bugetului de stat, din lunile
august ºi noiembrie 2016, de
cãtre Guvernul Cioloº.

Aceste rapoarte vor fi luate
în discuþie în ºedinþa de plen
reunit de miercurea viitoare.
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Comisia SRI a aprobat, marþi, un
proiect de hotãrâre pentru modifi-
carea Hotãrârii Parlamentului 30/
1993 privind funcþionarea aceste-
ia, dar ºi un proiect de Regulament
de organizare ºi funcþionare prin
care îºi sporeºte atribuþiile de con-
trol. Preºedintele Comisiei SRI,
Adrian Þuþuianu, a precizat cã în
Hotãrârea 30/1993 a fost modificat
fundamental articolul 5 ºi a fost in-
trodus un nou articol - articolul 6,
cu privire la atribuþiile comisiei.

“Am precizat cã atribuþiile de
control ale comisiei pot fi exercita-
te inclusiv prin activitãþi de control
la sediile SRI ºi am stabilit douã
modalitãþi de control – cu notificare preala-
bilã, dar ºi inopinate pe o tematicã stabilitã în
cadrul comisiei. Am prevãzut cã SRI este
obligat sã punã la dispoziþia comisiei în timp
util rapoarte, documente etc. ºi sã permitã
audierea personalului militar ºi civil indicat
de comisie”, a arãtat Þuþuianu.

„Ca noutate, am considerat util pe de o par-
te sã controlãm SRI, dar ºi sã-l apãrãm atunci

Liderul PSD Liviu Dragnea a
declarat, ieri, la bilanþul MAI, cã
personalul acestei instituþii va be-
neficia de majorãri salariale „sub-
stanþiale”, iar în cazul celor care
au salariile cele mai mici, creºteri-
le vor fi „spectaculoase” respectiv
„mai mult decât dublu” pentru une-
le categorii. „Vreau sã vã asigur cã,
în ceea ce priveºte Legea salarizã-
rii, funcþionarii din MAI ºi, în mod
special cei care lucreazã direct cu
cetãþenii, cei care lucreazã direct
în stradã vor avea o creºtere sem-
nificativã pentru cã este firesc ºi
chiar o meritã”, le-a spus Dragnea
poliþiºtilor, în discursul sãu.

Dupã prezentarea bilanþului,

Directorul SRI, Eduard Hel-
lvig, a declarat, ieri, la bilanþul
MAI, cã evoluþiile recente obligã
la consolidarea ºi aprofundarea
parteneriatului dintre SRI ºi MAI,
acesta fiind vital pentru securita-
tea naþionalã a României.

„Eu cred – ºi realitatea din te-
ren ne confirmã astãzi – cã par-
teneriatul dintre MAI ºi SRI este
vital pentru securitatea naþionalã
a României. Personal cred cã în
2017 colaborarea dintre SRI ºi
MAI este importantã pentru men-
þinerea unui nivel optim de rãs-
puns a statului român la situaþii
din ce în ce mai diverse”, a spus
Hellvig.

Întrebatã cum comenteazã amen-
damentul depus de PSD, ALDE ºi
UDMR ºi dacã economia româ-
neascã poate susþine mãsurile de
majorare a salariilor pentru preºe-
dinþii de Consilii Judeþene ºi primari,
Sevil Shhaideh, ministru al Dezvol-
tãrii Regionale, a declarat, marþi, la
Iaºi, cã nu crede cã impactul buge-
tar va fi unul major. „Dacã amen-
damentul este unul propus la nivel
de Parlament, vom face ºi noi im-
pactul bugetar, dar noi totuºi con-
siderãm (...) cã pentru 41 de pre-
ºedinþi de Consilii Judeþene ºi 3.200
de primari nu va fi un impact major
asupra finanþelor naþionale”, a de-
clarat vicepremierul Sevil Shhaideh.

Reprezentanþii coaliþiei de gu-
vernare, alãturi de parlamentarii
UDMR, au depus un amendament
potrivit cãruia preºedinþii ºi vice-
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când existã tentaþia unora sau altora de a adu-
ce acuze nejustificate SRI ºi am prevãzut ca
aceastã Comisie se poate sesiza din oficiu cu
privire la acele acþiuni care ar putea afecta
activitatea SRI sau care ar putea crea suspi-
ciuni cu privire la legalitatea acesteia. SRI,
prin director, se poate adresa comisiei ori de
câte ori considerã cã reputaþia sau imparþiali-
tatea Comisiei este afectatã în orice mod.

Comisia poate dispune verificãri
cu privire la aceste aspecte”, a
adãugat Þuþuianu.

El a arãtat cã tot la articolul 6
este prevãzut ºi faptul cã aceas-
tã comisie – Comisia SRI – poa-
te iniþia proiecte de acte norma-
tive în domeniul securitãþii naþi-
onale, ceea ce nu era posibil în
prezent.

Potrivit unei alte modificãri,
Comisia SRI va prezenta rapor-
tul anual în primele cinci luni ale
anului urmãtor cãtre birourile
permanente. „De asemenea, s-a
prevãzut ºi în ce domenii comi-
sia SRI poate apela la specialiºti

- nu doar în domeniul securitãþii naþionale, ci
ºi în alte domenii. Am prevãzut dreptul oricã-
rei comisii de a avea acces la lucrãrile comi-
siilor anterioare la studiul arhivei”, a mai spus
Þuþuianu.

El a arãtat cã aceste proiecte urmeazã a fi
transmise BPR, care vor sesiza comisiile de
specialitate, Rapoartele acestor comisii ur-
mând a fi transmise spre vot plenului reunit.

Sevil Shhaideh, vicepremier, despre majorarea salariilor
ºefilor din administraþia localã: Fãrã impact major

preºedinþii de Consilii Judeþene, alã-
turi de primari ºi viceprimari ar
putea avea salariile majorate cu 30
de procente. Amendamentul a fost
trimis Guvernului pentru a se cal-
cula impactul bugetar. Preºedinte-
le Comisiei de Muncã a Camerei,
Adrian Solomon, a declarat, marþi,
cã amendamentul depus de PSD,
ALDE ºi UDMR privind majora-
rea cu 30% a indemnizaþiei demni-
tarilor din administraþia localã a
fost transmis Guvernului, pentru
a calcula impactul bugetar. El a
arãtat cã liderul PSD Liviu Drag-
nea a anunþat încã de la ºedinþa
Asociaþiei comunelor se va îndrepta
aceastã situaþie.

Grupurile parlamentare ale
PSD, ALDE ºi UDMR au formu-
lat, marþi, o propunere de majora-
re a indemnizaþiei cu 30% pentru

primari, viceprimari, preºedinþi ºi
vicepreºedinþi ai CJ, cu scopul de
a reduce situaþiile în care un func-
þionar ar avea venituri salariale mai
mari decât aceºtia.

Vicepremierul României, Sevil
Shhaideh, a fost prezent marþi la
Iaºi, la o întâlnire cu primarii din
judeþ ºi cu preºedintele Consiliului
Judeþean.

Eduard Hellvig: Evoluþiile recente
ne obligã sã consolidãm parteneriatul

dintre SRI ºi MAI, care e „vital”
EL a spus cã evoluþiile recente

obligã SRI ºi MAI sã consolideze
ºi sã aprofundeze parteneriatul
dintre cele douã instituþii. „Consi-
der cã trebuie sã ne pregãtim îm-
preunã ºi sã exersãm modalitãþile
de rãspuns în timp real la ame-
ninþãri ºi riscuri. Nu ducem rãz-
boaie diferite, doar armele diferã.
Din punctul de vedere al SRI, sin-
gura noastrã armã e informaþia,
iar singurul scut e respectarea le-
gii. Vom continua sã utilizãm efi-
cient ºi responsabil aceastã armã
pentru a vã pune la dispoziþie in-
formaþii utile pentru asigurarea
ordinii publice ºi a siguranþei ce-
tãþenilor”, a mai spus Hellvig.

Liviu Dragnea, la bilanþul MAI:
Vor fi creºteri „spectaculoase”
de salarii, mai mult decât dublu

Dragnea a fost întrebat de jurna-
liºti la ce creºtere salarialã s-a gân-
dit pentru personalul MAI, el men-
þionând cã a avut o discuþie cu
ministrul Muncii, Olguþa Vasiles-
cu, iar creºterile vor fi „specta-
culoase”. „Pentru cei care au cele
mai mici salarii din MAI, creºte-
rile vor fi spectaculoase, mai mult
decât dublu pentru unele catego-
rii. Este firesc, diferenþele sunt
foarte mari în interiorul ministe-
rului ºi cred cã cei care lucreazã
în stradã în mod efectiv ºi care
au practic cele mai periculoase
slujbe, ca în orice þarã, trebuie sã
fie mai bine plãtiþi decât acum”, a
spus Dragnea.
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MIRCEA CANÞÃR

Escalada verbalã între Haga ºi Ankara
a continuat. Recep Tayyip Erdogan a evo-
cat cu asprime, marþi, rolul Olandei în
genocidul de la Srebrenica, de pe Valea
Drinei, din 12 iulie 1995, atribuit forþelor
sârbe din Bosnia, aflate sub comanda ge-
neralului Mladici. 8.000 de musulmani,
adulþi ºi copii, au fost masacraþi, într-o
enclavã, aflatã sub protecþia „cãºtilor al-
bastre olandeze” ºi Recep Tayyip Erdo-
gan afirmã acum cã „Olanda nu poate
da lecþii de civilizaþie, fiindcã istoria
sa este sumbrã”. A fost cel mai teribil
masacru petrecut în Europa, dupã cel de-
al doilea rãzboi mondial. A intervenit ime-
diat premierul olandez Mark Rutte, cali-
ficând afirmaþiile drept „o falsificare
greþoasã a istoriei” ºi realmente inac-
ceptabile. Povestea evenimentelor de la
Srebrenica este dramaticã. ªi ceea ce s-
a petrecut acum 22 de ani, precipitând

sfârºitul rãzboiului ºi semnarea acordu-
lui de la Dayton, care a permis bosniaci-
lor statutul de victime ºi obþinerea drep-
tului de creare a Federaþiei Bosnia-Her-
þegovina, entitate distinctã de Republica
Srpksa, este cunoscutã. Srebrenica a de-
venit simbolul atrocitãþilor comise în tim-
pul conflictului inter-etnic care a fãcut
ravagii în ex-Iugoslavia în deceniul 1990.
Amintirile persistã. Nu este aici locul sã
insistãm asupra atitudinilor complexe ºi
veºnic schimbãtoare ale politicienilor ame-
ricani ºi europeni vizavi de criza iugosla-
vã. Trupele de menþinere a pãcii din Bos-
nia trebuia, teoretic, sã protejeze zonele
locuite de musulmani. Serbia a întors
pagina de istorie, dornicã sã acceadã în
UE ºi dezideratul va fi atins. A prezentat
chiar scuze pentru masacru. „Îngenun-
chez ºi cer sârbilor sã prezinte scuze
pentru crimele comise la Srebrenica”,

declara preºedintele Tomislav Nikolici, în
iunie 2012. Un proiect de rezoluþie de-
pus de Regatul Unit, la ONU, ce propu-
nea recunoaºterea „genocidului comis
la Srebrenica” a fost respins de Rusia
în virtutea dreptului sãu de veto. Admi-
rat în Serbia, Vladimir Putin a devenit
aliatul cel mai apropiat al Belgradului.
Încât, ambasadorul rus la ONU, Vitali
Ciurkin, stins din viaþã recent, în timp
ce era la post, spunea cã textul era agre-
siv, deloc constructiv ºi motivat politic.
Prin vocea ambasadorului sãu la ONU,
Franþa a regretat profund opoziþia Rusiei
la adoptarea unei rezoluþii care venea în
memoria victimelor genocidului de la Sre-
brenica. Într-un joc al declaraþiilor, de-
plin nuanþate, premierul Alexander Vucici,
european convins, a spus cã Serbia este
capabilã sã recunoascã, fãrã rezerve, cã
indivizi au comis crime, dar a refuzat sã

pronunþe cuvânt „genocid”, validat de
Curtea Internaþional de Justiþie (CIJ) ºi
Tribunalul Penal Internaþional. Deschizând
„rana Srebrenica” – unde echipa olandezã
de menþinere a pãcii a asistat neputincioa-
sã la executarea civililor de trupele sârbe
conduse de generalul Mladici, în procesul
de epurare etnicã, cum s-a spus, Recep
Tayyip Erdogan readuce în actualitate o
temã extrem de delicatã, de care nu poate
fi bãnuit cã nu are habar. Luni seara. Tur-
cia a anunþat suspendarea întâlnirilor la
nivel ministerial cu Olanda ºi refuzul re-
venirii la post a actualului ambasador
olandez, actualmente aflat în þara sa. Criza
cu Turcia, unde Haga este primul inves-
titor strãin, a intervenit în ajunul alegeri-
lor legislative, când partidul islamofob,
condus de Geert Wilders, era dat al doi-
lea în sondaje. La Belgrad, afirmaþiile lui
Recep Tayyip Erdogan pot reverbera.

SC Termo Craiova SRL se aflã, timp
de trei ani, într-un plan de reorganizare,
dupã ce principalul creditor, Complexul
Energetic Oltenia, a cerut intrarea în in-
solvenþã pentru o datorie nerecuperatã
de aproximativ 300 de milioane de lei,
echivalentul a 70 de milioane de euro. În
martie 2015, Tribunalul Dolj a admis
cererea CEO ºi a dispus deschiderea pro-
cedurii de insolvenþã. Conducerea SC
Termo a fost atribuitã unui administra-
tor judiciar, care, pe lângã lista credito-
rilor, a creionat ºi un plan de reorgani-
zare pe trei ani.

SC Termo trebuie
sã respecte calendarul
de plãþi impus

În primã fazã, acest plan de reorgani-
zare a fost respins de judecãtorul sindic
de la Tribunalul Dolj. În februarie 2016,
însã Curtea de Apel Craiova l-a admis.
Instanþa a dispus ca administratorul ju-
diciar desemnat, Siomax SRL, sã supra-
vegheze activitatea SC Termo Craiova
SRL Craiova ºi sã continue planul de
reorganizare iniþial. Potrivit administra-
torului judiciar, cu excepþia Direcþiei de
Finanþe ºi a Primãriei Craiova, toþi cei-
lalþi creditori au acceptat sã renunþe la o
parte din datoriile de recuperat, dar sub
condiþia ca SC Termo sã respecte ca-
lendarul de plãþi curente ºi de sume
restante.

Asociaþia de proprietari
îi acþioneazã pe datornici

În virtutea acestui plan de reorganiza-
re, care îi dã dreptul debitorului, în speþã
SC Termo Craiova SRL, sã efectueze plã-

Craiovenii care rãmân cu restanþe la asociaþiile de proprietari, mai
vechi de trei luni consecutive, vor fi acþionaþi automat în instanþã de SC

Termo. Pentru a se înscrie în planul de reorganizare, societatea de termo-
ficare este nevoitã sã ia astfel de mãsuri împotriva datornicilor.

þile cãtre creditori în termen de 90 de zile,
ºi societatea de termoficare se îndreaptã
cãtre proprii restanþieri. Prin urmare, dacã
existã locatari care au restanþe mai vechi
de 3 luni, atunci SC Termo îi acþioneazã
în instanþã. „Nu direct, ci prin interme-
diul asociaþiei de proprietari. Administra-
torii sunt cei care le vor explica situaþia
cã trebuie sã nu figureze cu datorii, exis-
tând un calendar în care trebuie, la rân-
dul ei, sã se încadreze ºi SC Termo”, a
explicat Sorin Iordache, din cadrul SC Ter-
mo SRL Craiova.

Executãri silite
ºi conturi blocate

Reprezentanþii societãþii de termofica-
re atenþioneazã însã locatarii cã, dacã se

ajunge la o astfel de situaþie, problemele
se rãsfrâng asupra tuturor din asociaþia
de proprietari. Concret: dacã în urma pro-
cesului, instanþa de judecatã dã sentinþa
de executarea silitã pentru datorii, atunci
întreaga asociaþie se alege cu conturile
blocate. „Ceea ce înseamnã cã asociaþia
de proprietari, ajunsã în acest punct, nu

mai poate sã facã nici o platã cãtre cei-
lalþi furnizori. Ori preºedinþii de asociaþie
cunosc aceste lucruri ºi tocmai de aceea
evitã o atare situaþie, mergând pe varian-
ta de a-i acþiona individual în instanþã pe
datornici”, a mai explicat Sorin Iordache.

Topul restanþierilor
Din acest motiv, cele mai multe asocia-

þii de proprietari din Craiova sunt acþiona-
te în instanþã de SC Termo, iar adminis-
tratorii de bloc, la rândul lor, se îndreaptã
cãtre locatarii cu datorii. Cum multe din-
tre procese se aflã deja în ultimul stadiu,
de executare silitã, societatea de termofi-
care are de încasat în jur de 100 milioane
de lei numai de la proprietari, cea mai ve-
che datorie fiind din anul 2008. În topul
datornicilor se aflã asociaþia de proprietari
nr. 14 „Romanescu” –  6.745.885 de lei;
nr. 7 „1 Mai” – 4.067.114 lei; nr. 24 „Cra-
ioviþa Nouã” – 2.721.604 lei; nr. 3 „ªtir-
bei Vodã” – 2.395.532 de lei; nr. 4 „Mare-
ºal Antonescu” – 1.881. 385 de lei; nr. 9
„George Enescu” – 1.840.370 de lei; nr.
23 „Calea Bucureºti” – 1.761.750 de lei;
nr. 26 „Brazda lui Novac” – 1.487.769 de
lei; nr. 6 „1 Mai” – 1.451.439 de lei ºi nr.
5 „Eroilor” – 1.425.125 de lei.

LAURA MOÞÎRLICHE
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În urma mai multor sesizãri pri-
mite cum cã la Centrul Regional
de Transfuzie Sanguinã Craiova se
fac „aranjamente” cu sânge con-
tracost, mai exact existã angajaþi
care s-ar ocupa cu furnizarea de
sânge necesar pacienþilor care su-
fereau diverse intervenþii chirurgi-
cale ºi nu puteau aduce donatori,

Potrivit anchetatorilor, marþi sea-
ra, în jurul orei 21.00, un echipaj din
cadrul Biroului Rutier Craiova, for-

ªofer în arest dupã ce a vrut sã mituiascã
trei poliþiºti cu 500 de lei

Un craiovean de 43 de ani a fost reþinut, marþi seara,
pentru 24 de ore, de procurorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, pentru dare de mitã, dupã ce a fost prins
de ofiþerii Serviciului Judeþean Anticorupþie Dolj în timp ce
oferea 500 de lei unor poliþiºti de la Biroul Rutier Craiova
pentru a nu-l sancþiona. Bãrbatul fusese prins de un echipaj
format din trei agenþi de la Rutierã cu o autoutilitarã fãrã a
avea asigurare de rãspundere pentru daune produse
terþilor prin accidente de circulaþie tip RCA ºi având
inspecþia tehnicã periodicã expiratã. Pentru aceste abateri
s-ar fi ales cu o amendã de aproximativ 2.000 de lei ºi
reþinerea plãcuþelor cu numerele de înmatriculare ºi a
certificatului, aºa cã a crezut cã scapã cu ºpagã. A ajuns
însã în arestul IPJ Dolj ºi urmeazã sã fie prezentat Tribuna-
lului Dolj cu propunere de arestare preventivã.

mat din trei agenþi de poliþie, aflat în
serviciul de control al traficului ru-
tier pe strada Popoveni din munici-

piu, l-a depistat pe Vecea Gãman, de
44 de ani, din Craiova, în timp ce
conducea o autoutilitarã înmatricu-
latã în Suedia, fãrã a avea asigurare
de rãspundere pentru daune produ-
se terþilor prin accidente de circula-
þie tip RCA ºi având inspecþia tehni-
cã periodicã (ITP) expiratã.

Bãrbatul a fost condus la sediul
Biroului Rutier Craiova pentru veri-
ficãri ºi le-a promis poliþiºtilor, în
mod repetat, o sumã de bani, apoi
direct 500 de lei ca sã nu ia mãsuri-
le legale ce se impuneau. Poliþiºtii
au refuzat categoric oferta ºi, în-
trucât persoana depistatã insista în
oferirea sumei de bani, au fost anun-
þaþi ofiþerii Serviciului Judeþean An-
ticorupþie Dolj ºi procurorul desem-
nat din cadrul Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj, fiind puse la

punct detaliile prinderii în flagrant a
ºoferului.

Craioveanul a fost prins în bi-
roul poliþiºtilor, când le dãdea cei
500 de lei, a fost ridicat ºi dus la
sediul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, în vederea continuãrii
cercetãrilor sub aspectul sãvârºirii

infracþiunii de dare de mitã. În urma
probelor administrate, procurorul de
caz s-a dispus reþinerea pentru o
perioadã de 24 ore a bãrbatului, care
a fost introdus în arestul IPJ Dolj,
urmând sã fie prezentat Tribunalu-
lui Dolj cu propunere de arestare
preventivã.

Doi angajaþi „sãltaþi” de ofiþerii anticorupþie!
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Doi angajaþi ai Centrului Regional de
Transfuzie Sanguinã Craiova au fost „sãltaþi”,
ieri, de ofiþerii de poliþie judiciarã ai Servi-
ciului Judeþean Anticorupþie ºi procurorul
desemnat din cadrul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, într-un dosar vizând comite-
rea infracþiunilor de luare de mitã, respectiv
complicitate la luare de mitã. Mai exact, un
tânãr, asistent medical în cadrul Centrului, a
fost prins în flagrant în timp ce primea 200 de
lei pentru a furniza douã unitãþi de sânge unui

bãrbat despre care nu ºtia cã este investiga-
tor sub acoperire. Se pare cã asistentul, îm-
preunã cu o tânãrã încadratã la Registratura
unitãþii ºi care a fost ridicatã odatã cu el, au
procedat de mai multe ori în acest fel, pe par-
cursul lunii martie. Conducerea Centrului de
Transfuzie spune cã au fost puse la dispoziþia
anchetatorilor toate documentele solicitate,
cã cei doi angajaþi nu au creat probleme nici-
odatã pânã acum ºi se aºteaptã rezultatul an-
chetei procurorilor.

Dr. Adriana Turculeanu, director al Centrului Regional de Transfu-
zie Sanguinã Craiova, ne-a declarat cã a asistat la percheziþia fãcutã de
anchetatori în sectorul Predonare ºi cã cei doi angajaþi ai unitãþii nu au
creat nici un fel de probleme pânã acum: „A fost vorba despre o per-
cheziþie într-o zonã a Centrului, în sectorul Predonare mai exact, la
care am asistat. Nu mi s-a spus decât cã este vorba despre suspiciuni
de luare de mitã, au fost ridicate mai multe documente ºi aºteptãm ºi
noi finalizarea anchetei pentru a vedea dacã aceste suspiciuni se con-
firmã. Au fost ridicaþi doi angajaþi despre care pot sã vã spun cã erau
persoane receptive ºi nu au creat nici un fel de probleme pânã acum.
Este vorba despre un re-
gistrator ºi un asistent me-
dical care se ocupa de pri-
mele teste”. Problema de
fond rãmâne, dupã cum a
mai precizat dr. Adriana
Turculeanu, cantitatea in-
suficientã de sânge provo-
catã de lipsa donatorilor,
fapt ce dã naºtere unor
“aranjamente” de acest fel.

ofiþerii Serviciului Judeþean Anti-
corupþie Dolj, sub coordonarea
procurorului desemnat din cadrul
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, au demarat o anchetã.

Pentru cã suspiciunile au fost
confirmate, în cauzã a fost intro-
dus un investigator sub acoperire.
Susþinând cã are o rudã ce urmea-

zã sã fie operatã ºi nu poate aduce
pe nimeni ca sã doneze sânge, in-
vestigatorul a cumpãrat de mai
multe ori, în cursul lunii martie,
pungi de sânge de la M.C.C., an-
gajat ca asistent medical în cadrul
Centrului. Având în vedere aceste
aspecte, oamenii legii au pus la cale
prinderea în flagrant a bãrbatului.

Astfel, în cursul zilei de ieri,
procurorul desemnat de la Parche-
tul de pe lângã Tribunalul Dolj,
împreunã cu ofiþeri de poliþie judi-
ciarã ai Direcþiei Generale Antico-
rupþie –  Structura Centralã ºi Ser-
viciul Judeþean Anticorupþie Dolj,
au descins la Centrul de Transfu-
zie, unde au realizat prinderea în
flagrant a lui M.C.C., asistent me-
dical, în timp ce primea suma de
200 lei de la un investigator sub
acoperire, pentru a furniza douã
unitãþi de sânge necesare unui pa-
cient în vederea efectuãrii unei in-
tervenþii chirurgicale.

Anchetatorii mai spun cã bãr-
batul era ajutat de o tânãrã angaja-
tã la Registraturã: „În fapt, în cur-
sul lunii martie 2017, M.C.C. în
colaborare cu O.M.G., registrator
la aceeaºi unitate medicalã, pe
fondul lipsei de sânge necesar in-

tervenþiilor chirurgicale, a primit
în repetate rânduri, de la investi-
gatori sub acoperire ai D.G.A.,
diferite sume de bani pentru a fa-
cilita obþinerea respectivelor uni-
tãþi de sânge”, au comunicat re-
prezentanþii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj.

Comisar-ºef Ovidiu Petrescu,
comandantul Serviciului Judeþean
Anticorupþie Dolj, a precizat cã la
sediul centrului medical a fost
efectuatã ºi o percheziþie, în urma

cãreia au fost ridicate mai multe
documente, dar ºi cei doi angajaþi,
care au fost duºi la sediul Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj în
vederea continuãrii cercetãrilor
sub aspectul sãvârºirii infracþiuni-
lor de luare de mitã ºi complicitate
la luare de mitã, urmând ca pro-
curorul de caz sã dispunã mãsuri-
le corespunzãtoare la finalul audi-
erilor. În cauzã s-a beneficiat de
sprijinul Direcþiei de Operaþiuni
Speciale – IGPR.
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Infecþiile nosocomiale au deve-
nit în ultimii ani o adevãratã pro-
blemã de sãnãtate publicã în Ro-
mânia, prin lipsa acutã de perso-
nal medical, calitatea slabã a dez-
infectanþilor, reducerea bugetelor
alocate prevenþiei ºi controlului in-
fecþiilor în mediul spitalicesc ºi
consumul exagerat ºi eronat de
antibiotice, cu generarea unui ni-
vel extrem de ridicat al rezistenþei
bacteriene. Chiar dacã în ultimii ani
numãrul cazurilor raportate aproa-
pe cã s-a dublat, de la 165 în 2014,
la 304 în 2016, în continuare se
vorbeºte de o subraportare. În timp
ce media europeanã este de 5,7
infecþii la o sutã de cazuri externa-
te, în România, raportarea e unde-
va în jur de 0,2-0,3.
Cele mai multe cazuri,
în secþiile de chirurgie

Cele mai multe infecþii nosoco-
miale s-au înregistrat, în 2016, în
secþiile de chirurgie (152 de ca-
zuri), Anestezie Terapie Intensivã
(40), neurologie (16), pediatrie
(12), obstetricã (9), urolo-
gie (5), nou-nãscuþi (3) ºi
ginecologie (2). În privinþa
tipurilor de infecþie depista-
te, mai des întâlnite au fost
cele  pe cauze digestive
(173), în plagã chirurgicalã
(76), sepsis (20), respirator
(17), urinar (5), organe ge-
nitale (4), infecþii asociate cu
manevre terapeutice ºi/sau
exploratorii (4), cutanate
(1). Germenii întâlniþi au fost

Peste 300 de infecþii spitaliceºti, în DoljPeste 300 de infecþii spitaliceºti, în DoljPeste 300 de infecþii spitaliceºti, în DoljPeste 300 de infecþii spitaliceºti, în DoljPeste 300 de infecþii spitaliceºti, în Dolj

În perioada 15 martie – 15 aprilie, Direcþia Silvicã
Dolj desfãºoarã o serie de acþiuni ce constau în princi-
pal în plantãri de puieþi forestieri, cu participarea perso-
nalului silvic, a elevilor, studenþilor ºi membrilor comu-
nitãþilor rurale ºi  urbane, precum ºi manifestãri care au
ca obiectiv dezvoltarea conºtiinþei forestiere în  rândul
tinerei generaþii, dupã cum a  precizat Daniel Rãþoiu,
purtãtor de cuvânt al Direcþiei Silvice Dolj.

La rândul sãu,  Silviu Nuþã, director al instituþiei, a
menþionat: «În campania de împãduriri din primãvara
anului  2017, ne propunem realizarea întregului  pro-
gram de  48  ha  împãduriri integrale, 71 ha refaceri ºi
268 ha completãri,  prin utilizarea a  peste 1.29 de mili-
oane  de puieþi. Aºa cum spunea iniþiatorul acestui eve-

A început „Luna Plantãrii Arborilor”
„Luna  Plantãrii Arborilor”, sãrbãtoare

dedicatã reînvierii naturii, dateazã, în România,
din anul 1936, fiind lansatã la iniþiativa ilustrului
silvicultor Marin Drãcea. Denumitã, iniþial,
„Sãrbãtoarea sãdirii arborilor”, apoi „Luna
Pãdurii”a reprezentat de-a lungul timpului un
prilej de sensibilizare a largului public cu privire
la importanþa pãdurilor, al rolului esenþial al
acestora în menþinerea echilibrului ecologic.
Denumirea actualã – „Luna plantãrii arborilor”
– este legiferatã prin Codul Silvic.

niment, Marin Drãcea,  „pãdurea este izvorul sãnãtãþii
noastre trupeºti  ºi  sufleteºti, izvorul energiei româ-
neºti, ea reprezintã, în ultimã instanþã, liniºtea, belºugul
ºi tãria neamului”. Trebuie  sã  completez, alãturi  de
colegii  mei, cã, prin funcþiile  ei  multiple,  pãdurea a
avut, deþine  ºi  va avea o importanþã existenþialã,  re-
prezentând un important stâlp de rezistenþã al întregului
sistem ecologic din spaþiul  nostru geografic, suport  al
celui mai bogat  tezaur de informaþie geneticã  ºi  ecolo-
gicã  de  o excepþionalã valoare  pentru viitor”.
Un vizionarism care a  plecat  din  anii  interbelici

Aºa cum aminteam, ideea revigorãrii fondului  silvic
îi aparþine eminentului Marin  Drãcea, considerat  unul
dintre  vizionarii silviculturii româneºti.  Acesta  s-a  nãs-
cut  în 1885 ºi, pânã la sfârºitul vieþii (1958), ºi-a  dedi-
cat  întreaga carierã dezvoltãrii ºtiinþelor silvice, iar  în-
treaga sa operã ºtiinþificã a  intrat  în  atenþia Academiei
Române, în anul 1991. Dupã cel  de-al  II-lea  Rãzboi
Mondial, a intrat în dizgraþie, iar, pentru prima datã, lu-
crãrile sale au fost scoase, parþial, la  luminã, în  1978.
Rãmân în urma sa multe realizãri: înfiinþarea Institutului
de Cercetãri ºi Experimentaþie Forestierã (1933); pune-
rea  pe  picioare  a  Casei Autonome a Pãdurilor Statului
(1930). În  epocã  a fost asemuit  cu un  alt corifeu ºi
prieten, Gheorge Ionescu Siseºti, de  numele cãruia
se leagã agricultura româneascã modernã.

CRISTI PÃTRU

Anul trecut, 304 pacienþi au pãrãsit spitalele doljene
cu o altã boalã decât cea pentru care veniserã sã se
trateze, dupã ce s-au ales cu infecþii intraspitaliceºti.
Acesta este numãrul raportat de unitãþile sanitare,
însã în România se vorbeºte, de mai mulþi ani,
de o subraportare a acestor cazuri.

Clostridium difficile, Stafilococ
aureu, Klebsiella, bacili Gram ne-
gativ nefermentativi, Stafilococ
aureu hemolitic, Pseudomonas ae-
ruginosa, Proteus, v.rujeolic.

Cele mai multe cazuri (247) au
fost raportate de Spitalul Judeþean
de Urgenþã din Craiova, urmat de
Spitalul 3 Craiova (31), Spitalul 2
Craiova (9), Spitalul 4 Craiova,
Spitalul Poiana Mare ºi Spitalul
Leamna, cu câte cinci cazuri, ºi
Spitalul din Filiaºi cu douã cazuri.

Prin ordinul MS nr. 931/5 au-
gust 2016 privind modificarea ºi
completarea Normelor tehnice de
realizare a programelor naþionale de
sãnãtate publicã pentru anii 2015
ºi 2016, aprobate prin Ordinul mi-
nistrului Sãnãtãþii nr. 386/2015, trei
spitale din judeþul Dolj au intrat în
sistemul de supraveghere tip san-
tinelã, respectiv, Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, Spi-
talul Clinic Municipal Filantropia
Craiova ºi  Spitalul Clinic de Boli
Infecþioase ºi Pneumoftiziologie
„Dr. Victor Babeº” Craiova.

Numãrul real ar putea fi
mult mai mare

Foarte mulþi specialiºti susþin în
continuare cã în România infecþii-

le nosocomiale sunt
subraportate. Estimãri
globale europene din ulti-
mii 10 ani aratã cã 5,5-
7,5% din totalul pacienþi-
lor internaþi contracteazã
astfel de infecþii. În Ro-
mânia raportãrile oficiale
(ceea ce comunicã spita-
lele) sunt doar de 0,2-
0,25%. Date mai credibi-
le pentru þara noastrã au
fost furnizate de partici-

parea la un studiul european în anul
2012 respectiv un procent minim
de 2,7%. Problema infecþiilor in-
traspitaliceºti rãmâne, de altfel, una
de actualitate pentru toate sisteme-
le de sãnãtate din lume. Pe plan
mondial, numãrul afecþiunilor cã-
pãtate de pacienþi în spitale este
încã unul foarte mare.

La nivel naþional, în anul 2010 au
fost raportate 8.105 infecþii noso-
comiale, în 2011 – 8.463, iar în 2012
– 8.278 de infecþii nosocomiale. Din
2013 numãrul acestora a crescut în
permanenþã. Astfel, în 2013 au fost
9.296 infecþii nosocomiale, în 2014
– 10.630, iar în 2015 – 12.316 in-
fecþii nosocomiale.

Centrul Naþional de Statisticã ºi
Informaticã în Sãnãtate Publicã
aratã cã cele mai multe au fost in-
fecþii respiratorii, urmate de cele
ale plãgilor chirurgicale ºi de in-
fecþiile urinare. Specialiºtii spun cã
o incidenþã de 5% a infecþiilor no-
socomiale apare ºi în spitalele cele
mai curate din Europa, chiar dacã
se iau toate mãsurile de precauþie.
În 2015, au fost verificate 367 de
unitãþi sanitare ºi s-au aplicat 626
de sancþiuni contravenþionale, din-
tre care 369 de amenzi în valoare
totalã de 340.900 de lei, 3 decizii
de suspendare a activitãþii ºi au fost
emise 254 de avertismente.

RADU ILICEANU
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Eurodeputatul PSD Victor
Boºtinaru, vicepreºedintele Gru-
pului S&D din Parlamentul Eu-
ropean pentru politicã externã, a
subliniat în cadrul dezbaterii fap-
tul cã fãrã unitate ºi solidaritate în
interiorul Uniunii, se lasã spaþiul de
manevrã pentru cei care vor dis-
trugã proiectul UE. Intervenþia eu-
rodeputatului român a fost fãcutã
în prezenþa Preºedintelui Consiliu-
lui, Donald Tusk, Preºedintelui
Comisiei, Jean-Claude Juncker,
Înaltului Reprezentant, Federica
Mogherini, vicepremierului mal-
tez, Louis Grech ºi premierului
italian, Paolo Gentiloni.

„La 60 de ani de la Tratatul de
la Roma avem o Uniune Europea-
nã mai mare, care a fãcut progre-
se enorme în procesul de integra-
re, a asigurat pacea, stabilitatea ºi
dezvoltarea pe continentul euro-
pean. La 60 de ani de la Tratat,
trebuie sã sãrbãtorim rezultatele
incredibile pe care le-am obþinut,
dar trebuie sã recunoaºtem cã mai
sunt multe de fãcut. Ambiþia tre-
buie sã ne ghideze în continuare.

Ministerul Finanþelor Publice a
decis suspendarea temporarã a
ocupãrii posturilor vacante ºi a
promovãrilor pentru personalul
din aparatul central ºi instituþiile
subordonate.

„Mãsura au fost adoptatã în
vederea încadrãrii în cheltuielile
de personal aprobate prin buge-
tul pe anul 2017 în contextul ela-
borãrii bugetului, cu încadrarea
în þinta de deficit, ºi alocarea a
2% pentru Apãrare în vederea
respectãrii angajamentului Româ-
niei faþã de partenerii Nord-Atlan-
tici”, se precizeazã într-un comu-

La  F inanþe  s-au  b locatLa  F inanþe  s-au  b locatLa  F inanþe  s-au  b locatLa  F inanþe  s-au  b locatLa  F inanþe  s-au  b locat
a n g a j ã r i l ea n g a j ã r i l ea n g a j ã r i l ea n g a j ã r i l ea n g a j ã r i l e

nicat de presã remis de Ministe-
rul Finanþelor Public.

Amintim cã au fost reduse în
acest scop ºi bugetele altor insti-
tuþii (Camera Deputaþilor – 13%,
Senatul României – 16,8%, Ser-
viciul Român de Informaþii – 9,4%,
Ministerul Dezvoltãrii Regionale,
Administraþiei Publice ºi Fonduri-
lor Europene – 14,5% º.a.). Mã-
sura va produce efecte pânã la su-
plimentarea alocãrilor bugetare
aferente cheltuielilor de personal,
datã la care bugetul MFP va per-
mite noi angajãri sau promovãri în
grad ºi funcþie. 

Militarii olteni, în misiuneMilitarii olteni, în misiuneMilitarii olteni, în misiuneMilitarii olteni, în misiuneMilitarii olteni, în misiune
timp de ºase luni în Poloniatimp de ºase luni în Poloniatimp de ºase luni în Poloniatimp de ºase luni în Poloniatimp de ºase luni în Polonia

„La 60 de ani de la Tratat, trebuie sã sãrbãtorim
rezultatele incredibile pe care le-am obþinut”

Plenul Parlamentului European, reunit în
aceastã sãptãmânã la Strasbourg, a gãzduit ieri-
dimineaþã o dezbatere-cheie privind rezultatele
Consiliului European din 9-10 martie ºi asupra
„Declaraþiei de la Roma” ocazionatã de a 60-a
aniversare a Tratatului de la Roma.

E nevoie de viziu-
ne în statele mem-
bre ºi în instituþiile
Uniunii Europene.
Trebuie sã ºtim cã
fãrã viziune ºi fãrã
angajamente de
unitate ºi solidarita-
te, le lãsãm marjã
de manevrã celor
care vor sã ne dez-
bine, sã promove-
ze naþionalismul ºi
sã punã în pericol proiectul euro-
pean”, a subliniat eurodeputatul
Victor Boºtinaru.

„Sper ca la Roma sã alegem
unitatea ºi nu dezbinarea”

Deputatul european a mai spus
cã unitatea ºi solidaritatea trebuie sã
vinã întotdeauna pe primul loc ºi
ambiþia trebuie sã fie forþa care sã
ne ghideze, dupã cum spuneam. „E
drept, aceasta ar putea sã rezulte în
situaþia în care unii vor dori sã facã
mai multe în anumite domenii, ceea
ce se întâmplã de fapt. Însã, soli-
daritatea ºi unitatea noastrã nu tre-
buie periclitate niciodatã. Orice for-

mã de cooperare consolidatã tre-
buie sã garanteze transparenþã ºi
deschidere pentru toþi cei care vor
sã ni se alãture, fãrã niciun fel de
obstacole. Criteriile de intrare tre-
buie sã rãmânã neschimbate ºi nu
trebuie sã modificãm obiectivele pe
parcurs pentru þãrile care vor sã se
alãture ulterior. Doar þinând cont de
aceste lucruri putem asigura un vi-
itor reuºit pentru Uniunea Europea-
nã. Sper ca la Roma sã alegem uni-
tatea ºi nu dezbinarea, iar acesta ar
trebui sã fi urmãtorul nostru pro-
iect pentru urmãtorii ani...”, a mai
spus Victor Boºtinaru.

Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj:
«Astãzi (n.r. ieri), am avut onoarea de a participa la evenimentul

prilejuit de plecarea în Polonia, pentru ºase luni, a Detaºamentului de
apãrare antiaerianã din cadrul Batalionului 205 Apãrare Antiaerianã
„General Gheorghe Pârvulescu“ din Craiova, militarii noºtri fiind in-
cluºi în Grupul de luptã NATO, condus de Statele Unite ale Americii.
Este prima misiune la care participã în afara graniþelor un detaºa-
ment de apãrare antiaerianã din România, fiind parte a contribuþiei pe
care þara noastrã ºi-a asumat-o la Summit-ul de la Varºovia».

Ieri, la sediul Batalionului 205 Apãrare Antiaerianã
„General Gheorghe Pârvulescu”, din Craiova, a avut loc ce-
remonia de plecare în misiune a Detaºamentului de apãrare
antiaerianã ce va fi dislocat timp de ºase luni în Polonia.

Detaºamentul este parte com-
ponentã a Grupului de luptã
NATO condus de cãtre SUA,
având misiunea de a asigura pre-
zenþa înaintatã ºi consolidatã în

nord-estul Alianþei
pentru descuraja-
rea oricãrei poten-
þiale agresiuni, în
conformitate cu
mãsurile adoptate
în cadrul Sum-
mit-ului NATO de
la Varºovia.

La ceremonie
au participat ofi-
cialitãþi din ca-
drul Ministerului
Apãrãrii Naþio-
nale, reprezen-
tanþi ai adminis-
t ra þ ie i  publ ice

locale ºi familiile militarilor. 
Detaºamentul de apãrare an-

tiaerianã, compus din 120 de
militari din Forþele Terestre
Române,  are în dotare tunuri
an t iaer iene  ca l ibru  35  mm
OERLIKON ºi este constituit
pe structura unei baterii din
organica Batalionului 205 Apã-
ra re  Ant iaer ianã  „Genera l
Gheorghe Pârvulescu” din Bri-

gada 2 Infanterie „Rovine” de
la Craiova. 

Ca parte a contribuþiei Româ-
niei, pe componenta terestrã, la
iniþiativele asociate prezenþei
aliate adaptate pe flancul estic
decise la Summit-ul aliat de la
Varºovia, Brigada 2 Infanterie
„Rovine” constituie cadrul de

operaþionalizare a Brigãzii Mul-
tinaþionale, afiliatã Comanda-
mentului Multinaþional de Divi-
zie cu sediul în Bucureºti. Atin-
gerea capacitãþii operaþionale
iniþiale a Brigãzii Multinaþionale
a fost stabilitã pentru aprilie
2017, iar cea finalã la sfârºitul
semestrului II/2018.
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Despre recenta reuºitã a colec-
tivului ªcolii Gimnaziale „Mihai
Viteazul” din Craiova am relatat în
cotidianul nostru, încã din decem-
brie trecut. La acea datã, instituþia
de învãþãmânt câºtigase 15.000 de
euro, bani care se adaugã sumei
din primãvarã, când aceeaºi ºcoa-
lã a câºtigat 20.000 de euro în ca-
drul unei competiþii organizate de
Kaufland România. Sã mai punc-
tãm cã este singura ºcoalã din Dolj
care a luat premiu. Prin interme-
diul fondurilor obþinute cu puþin
timp în urmã, profesorii de aici ºi-
au asumat realizarea unui parc edu-
cativ în jurul ºcolii, perimetru care
formeazã, potrivit actelor cadas-
trale, cea mai mare curte ºcolarã
din Craiova, cu circa 12.000 mp.
S-au înscris într-un nou concurs

Competiþia „ªcoala Zero Was-
te” se desfãºoarã din 2013, pro-
punându-ºi o lume curatã ºi sãnã-
toasã – O Lume cu Zero Deºeuri.
Componenta educaþionalã este o
soluþie evidentã, organizarea de
sesiuni de training ºi workshopuri
de educaþie ecologicã pentru elevi
devenind o necesitate, iar pentru a
face procesul de învãþare mai
atractiv a fost introdusã competi-
þia. Desfãºurarea ei este simplã:
ºcoala care acumuleazã cele mai
multe puncte este consideratã câº-
tigãtoare. Punctele se obþin din
organizarea a cât mai multor acþi-
uni educaþionale din lista oferitã de
organizatori ºi din colectarea se-
lectivã a cât mai multor deºeuri
reciclabile: hârtie/carton, aluminiu
ºi plastic/pet.

«ªcoala Gimnazialã „Mihai Vi-
teazul” din Craiova îºi doreºte sã
se implice activ în viaþa elevilor,

Prof. Alexandrina Maria Nãstase: „Gândul cã existã oameni
în lume care nu au acces la o carte sau chiar nu au ce mânca este
înfiorãtor! Suntem conºtienþi cã nu vom putea muta munþii din loc
cu acþiunile noastre, dar putem urni mãcar câþiva centimetri con-
ºtiinþa civicã a comunitãþii noastre. Elevii de azi, vlãstarul noii gene-
raþii vor fi antreprenorii unei societãþi mai durabile! În acest fel vom
construi o comunitate bazatã pe valori puternice, precum patriotis-
mul autentic, egalitatea ºi diversitatea culturalã, cooperarea, empa-
tia, responsabilitatea socialã ºi dragostea faþã de mediu! Proiectul
Zero Waste este un pas însemnat în derularea activitãþilor noastre!
Putem ºi, deci, ne-am implicat!”.

Derulând, acum, un proiect de 15.000 de euro,

ªcoala Gimnazialã „Mihai Vªcoala Gimnazialã „Mihai Vªcoala Gimnazialã „Mihai Vªcoala Gimnazialã „Mihai Vªcoala Gimnazialã „Mihai Viteazul”iteazul”iteazul”iteazul”iteazul”
intrã în luptã pentru noi finanþãriintrã în luptã pentru noi finanþãriintrã în luptã pentru noi finanþãriintrã în luptã pentru noi finanþãriintrã în luptã pentru noi finanþãri

Despre ªcoala Gimnazialã „Mihai Viteazul”
putem spune cã în ultima perioadã s-a cantonat
cu ambiþie într-o competiþie acerbã cu alte in-
stituþii de învãþãmânt pentru a accesa fonduri
nerambursabile. Aºa a fost posibil sã câºtige
20.000 de euro în cadrul unei campanii Kau-
fland România. A urmat adjudecarea a altor
15.000 de euro în cadrul competiþiei „Idei în
Þara lui Andrei”, lansatã de OMV PETROM,
proiectul intitulat „Curtea Banului Mihai”, în
care ºcoala a propus amenajarea spaþiului ver-

de din curtea instituþiei fiind câºtigãtor. ªi con-
ducerea unitãþii nu se opreºte aici. S-a înscris
ºi la „ªcoala Zero Waste”, un concurs naþional
de educaþie ecologicã ºi colectare selectivã
adresat tuturor ºcolilor din învãþãmântul primar
ºi gimnazial din România. Premiile puse în con-
curs cuprind table interactive, calculatoare,
imprimante, videoproiectoare, biciclete, table-
te ºi o tabãrã de educaþie ecologicã „Zero Was-
te Summer Camp” pentru cei mai activi elevi
care promoveazã un stil de viaþã eco.

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

atât în cadrul unitãþii ºcolare, cât
ºi în afara ei ºi a considerat opor-
tunã înscrierea în aceastã compe-
tiþie pentru a influenþa pozitiv par-
cursul vieþii elevilor noºtri. Vrem
ca prin acþiunile noastre sã facem
un mic pas spre a salva pãdurile,
sã contribuim la eliminarea risipei
ºi la reducerea încãlzirii globale ºi,
astfel, sã protejam Planeta, pe care
vor trãi copiii copiilor noºtri», ne-
a precizat prof. Alexandrina Ma-
ria Nãstase, director general al
ªcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul”
din Craiova.
Elevii vor deveni mai responsabili

O comunitate implicatã ºi res-
ponsabilizatã este propunerea ºcolii
spre dezvoltarea durabilã pe care
cu toþii ne-o dorim. Viaþa stã în
mâinile noastre, aerul pe care îl
respiram, realitatea de zi cu zi, to-
tul depinde de acþiunile noastre.
„Culegem ce semãnãm” spune un
vechi proverb care exemplificã
perfect combativitatea noastrã
contra poluãrii ºi risipei. Educaþia
ecologicã poate fi luatã în derizo-
riu în societatea actualã, însã este
o etapa importantã pentru a deveni
cetãþeni responsabili ai Craiovei, ai
României ºi ai Europei.

Dacã vrem ca lucrurile bune sã
se întâmple, trebuie ca fiecare din-
tre noi sã ia atitudine ºi sã trãiascã
cu speranþa ºi convingerea cã fie-
care acþiune pozitivã duce la inspi-
rarea altora ºi, într-un final, la o
mai bunã reconstrucþie a lumii.
Aºteptând ca schimbarea sã vinã
din afara noastrã este cel mai no-
civ mod de a gândi, schimbarea
nu va veni niciodatã dacã aºtep-
tãm ca alþii sã ia mereu atitudine.
Profesor cu profesor, elev cu elev,

ne vom mobiliza cu toþii sã învã-
þãm din propriile experienþe ºi sã
ne construim singuri un viitor mai
curat ºi mai optimist. Risipa este o
dovadã a lipsei de respect pentru
munca altora, fie ei fermieri, mun-
citori în fabricã, angajaþi la edituri,
tãietori de lemne sau orice altce-
va. Proiectele „learning by doing”
responsabilizeazã elevii direcþio-
nându-i spre descoperire, încerca-
re ºi eroare, perseverenþã ºi o mai
mare autonomie în luarea celor mai
bune decizii pentru propria persoa-
nã, comunitatea din care fac parte
ºi mediu.

„Suntem o ºcoalã cu un colec-
tiv profesoral ºi sute de elevi am-
biþioºi care, prin muncã de echi-
pã, am câºtigat în anul 2016 suma
de 20.000 euro în cadrul  compe-
tiþiei Olimpiadele Kcare a constat
în peste o sutã de proiecte de edu-
caþie ecologicã ºi dezvoltare dura-
bilã ºi încã 15.000 euro de la OMV
Petrom în cadrul competiþiei «Idei
în Þara lui Andrei» pentru a realiza
Curtea Banului Mihai, un parc edu-
cativ în curtea ºcolii cu livadã ºi
grãdinã urbanã. Am luptat atunci
ºi acum vom fi ºi mai puternici
pentru cã succesul nu ne-a fãcut
mai slabi sau mai mândri, ci ne-a
demonstrat cã prin muncã ºi se-
riozitate putem realiza orice!”, a
mai precizat prof. Alexandrina
Maria Nãstase.
Transformare uluitoare, în
urmãtoarele 45 de zile

Ieri, în curtea ªcolii Gimnaziale
„Mihail Viteazul”, forfotã neobiº-
nuitã. Proiectul „Curtea Banului
Mihai”, în care unitatea ºcolarã a
propus amenajarea spaþiului verde
din curtea sa, prin realizarea unui

parc educativ destinat ca zonã de
desfãºurare în aer liber a orelor la
anumite discipline, a diverselor ti-
puri de activitãþi educative ºi ex-
traºcolare a început sã fie trans-
pus în practicã.

„Amenajarea spaþiul verde va
decurge conform planului asumat
de comun acord cu unitatea ºco-
larã. Astãzi am început cu defriºa-
rea ºi eliminarea vegetaþiei afecta-
tã de dãunãtori. Toaletãm ºi faso-
nãm, în acelaºi timp, toþi arborii
existenþi aici. Apoi vom monta in-
stalaþia de irigat ºi pregãtim tere-
nul pentru plantarea gazonului. La
final, elevii vor beneficia de circa
2.800 mp de gazon natural. Insta-
laþia de irigat este performantã ºi
va porni conform programãrii fã-
cute, aceasta þinând cont de tem-
peraturã ºi gradul de umiditate din
sol. De specificat ar mai fi cã ga-
zonul trebuie tuns o datã pe sãptã-
mânã, iar pomii fructiferi vor fi tra-
taþi în perioada de vegetaþie, cel
puþin o datã pe lunã. Ansamblul de

joacã pe care îl vom crea va avea
în componenþã 8 bãncuþe din ci-
ment, 3 mese dintre care una va fi
destinatã ºahului, 4 jardiniere pen-
tru flori, 3 pubele pentru colectarea
deºeurilor în sistem selectiv, alte 6
pubele mai mici, 1 tobogan cu lea-
gãn ºi un leagãn cu douã posturi de
joacã”, ne-a detaliat ing. Adrian
Barbu, reprezentatul S.C. ADB Me-
dia S.R.L., societate care se ocupã
de execuþia proiectului „Curtea Ba-
nului Mihai”. La lucrãri mai partici-
pã ºi S.C. E.B. Expert Plant S.R.L.

La finalul termenului de execu-
þie a lucrãrilor de modernizare a spa-
þiilor elevii de aici vor avea prilejul
sã admire o livadã cu 30 de pomi, o
miniserã cu douã rãsadniþe de câte
4 ml fiecare ºi late de 1 m.

Nu vor lipsi din decorul mirific:
arbuºtii fructiferi, sãlcii, trandafi-
rul pe picior, lavanda, magnolia,
ienupãrul de Virginia, Thuja sma-
ragd sau columna, mesteceni, gard
de Buxus pe o lungime de 80 ml ºi
cu o înãlþime de 30-40 cm.
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Compozitor, dirijor, profesor,
manager, sunt patru ipostaze ce
definesc personalitatea muzicianu-
lui român Sabin Pautza. A fost
director artistic ºi dirijor princi-
pal al celei mai vechi orchestre din
New Jersey – Plainfield Sympho-
ny, fiind Conductor Emeritus pe
viaþã al ansamblului. Sabin Paut-
za a dirijat în Europa, America ºi
Australia pe scene celebre precum
Carnegie Hall – New York, Santa
Cecilia – Roma, Fr. Chopin – Var-

Sub genericul „Classic & modern medley”, Filarmonica
„Oltenia” va prezenta mâine-searã, de la ora 19.00, un

concert al Orchestrei Simfonice, cu maestrul Sabin Pautza la
pupitrul dirijoral, dar ºi în ipostazele de compozitor ºi orches-
trator, invitatã fiind pianista Mirabela Dina. Evenimentul se

desfãºoarã în cadrul „Friendship Season” / „Stagiunea
Prieteniei”, iar biletele au preþurile de 30 lei, 20 lei (pensio-

nari), 15 lei (elevi, studenþi). Astãzi, ora 18.00, în preziua
concertului, în Sala „Filip Lazãr” a instituþiei au loc întâlni-
rile „AmiTEA”, ediþia cu numãrul 17, prilej pentru publicul

meloman de a-i întâlni pe cei doi muzicieni ºi a dialoga cu ei.
Discuþia va fi moderatã de muzicologul Constantin Secarã ºi

PR-ul Filarmonicii „Oltenia”, Ramona Bãdescu.

În program:
• Ludwig van Beethoven: Concertul nr. 4 în Sol major pentru pian ºi or-

chestrã, op. 58
• George Gershwin / Sabin Pautza: Trei preludii
• Muzicã din filme celebre (orchestraþie Sabin Pautza)
• Oldies & Goodies (Latino) – orchestraþie Sabin Pautza
• Sabin Pautza: Divertismentul nr. 2 pentru orchestrã

ºovia sau Philharmonic Hall –
Sydney. Un moment-cheie în ca-
riera sa l-a constituit debutul în
prestigioasa salã Carnegie Hall din
New York (1985), când s-a pre-
zentat în dublã ipostazã: aceea de
dirijor la pupitrul Orchestrei New
York University Symphony ºi de
compozitor, în program figurând
ºi lucrarea sa Haiku. Numeroase
distincþii în þarã ºi în strãinãtate
stau dovadã a aprecierii compo-
ziþiilor sale: Diploma de onoare la

Concursul Internaþional de Com-
poziþie de la Salt Lake City - Utah
(1985), Premiul Rudolph Nissim
al Uniunii Compozitorilor din Sta-
tele Unite (1990), Premiul Martin
Luther King Jr. pentru compozi-
þie (1994).

Ana Mirabela Dina a început
sã studieze pianul încã de la 4 ani,
la scurtã vreme întâlnindu-le pe
cele care i-au marcat în mod de-
cisiv evoluþia ca pianistã: profe-

soarele Ioana Minei ºi Ana Pitiº.
La vârsta de 10 ani, debuta deja
pe scena de concerte, cântând
Concertul în Re Major pentru
pian ºi orchestrã de Joseph
Haydn împreunã cu Orchestra
Filarmonicii din Craiova. Pe-
rioada recunoaºterii mondiale a
fost precedatã de una marcatã de
o activitate muzicalã foarte inten-
sã în þarã, cu orchestre româneºti,
diferite ansambluri de muzicã de

camerã ºi recitaluri individuale. În
anii de formaþie, pianista a parti-
cipat la mai multe concursuri na-
þionale ºi internaþionale, câºtigând
în anul 1984 Premiul I la „Con-
corso internazionale per i giovani
pianisti”, Senigallia (Italia), în
1990 Premiul al III-lea la „Incon-
tro internazionale per pianoforte
e orchestra” în Cantu (Italia) ºi
în 1995 Premiul I la „Waki Piano
Competition” din Japonia.

MAGDA BRATU

Sala Filarmonicii „Oltenia” din
Craiova va gãzdui marþi, 4 aprilie,
de la ora 19.00, spectacolul de te-
atru cu piesa „O noapte furtunoa-
sã” de I.L. Caragiale, în regia lui
Dan Tudor. Din distribuþie fac par-
te actorii bucureºteni Dan Tudor
(Ricã), Afrodita Androne (Veta),
Dragoº Ionescu (Jupân Dumitra-
che), Tudorel Filimon (Nae Ipin-
gescu), Ondel Olaru (Chiriac),
Narcisa Pintea (Ziþa) ºi Florin
Dobre (Spiridon). Scenografia
aparþine lui Mihai Pastramagiu.

«Cea mai veche ºi mai bunã co-

În  zilele de 25 ºi 26 martie, la
Craiova  se  va  desfãºura  Festi-
valul  Naþional „Craiova  Arte-
Fest2017” – ediþia  a  III-a, or-
ganizat  de  Club  ARTI,  în  par-
teneriat  cu  Inspectoratul ªco-
lar Judeþean Dolj, Grãdiniþa
„Eden” ºi Enciclopedia Muzicalã
a  României.

Evenimentul  îºi propune  pro-
movarea  artei  în rândul copiilor
ºi  tinerilor, descoperirea de noi
talente ºi promovarea acestora la
nivel naþional ºi  internaþional.
Festivalul  se  va  desfãºura pe
urmãtoarele  secþiuni: Artã prin
imagini (filmãri, clipuri, video-
clipuri reprezentând talentul  fie-

Opt  ºcoli  doljene au  fost  selec-
tate sã participe la  lupta pentru pre-
miul cel mare ºi pentru trofeul
„ªcoala  Zero Waste  2017”, un
concurs  naþional  de  educaþie eco-
logicã ºi colectare selectivã  destinat
tuturor  ºcolilor din învãþãmântul
primar ºi gimnazial.

Elevii  de  la ªcolile  Gimnaziale
din Bulzeºti („Marin Sorescu”),
Ciupercenii  Noi („Nicolae
Caraº”), Coºoveni (nr.1), Ghindeni
(nr.1), Murgaºi (nr.1),   „Traian”
ºi „Mihai  Viteazul”  (ambele  din
Craiova), precum ºi  cei de la Li-
ceul Teoretic „Gheorghe  Vasilichi”
din comuna Cetate  vor  participa
direct la acþiunile de  educaþie  eco-
logicã  organizate  pe parcursul
concursului, iar  cei mai  silitori se
vor reuni,  în luna  august, la o
tabãrã  de educaþie tehnologicã  or-
ganizatã  în judeþul Timiº.

„O noapte furtunoasã”,
la Filarmonicã

medie româneascã „O noapte fur-
tunoasã” este ºi un prag pentru te-
atrul cult românesc. Din momentul
în care s-a scris aceastã piesã a fost
o altã viziune a modului de interpre-
tare a teatrului. Limbajul ºi lumea lui
Caragiale nu permit abateri de la re-
gula teatrului de calitate. Munca de
creaþie este una specialã, orice cu-
vânt al lui este de neînlocuit», afir-
mã regizorul Dan Tudor.

Biletele s-au pus în vânzare la
Filarmonica „Oltenia”, la preþul
de 50 lei.

MAGDA BRATU

cãrui  participant – muzicã
uºoarã sau  popularã,  etno,
folk,  clasicã, instrumentalã,
dans modern  sau contempo-
ran, balet, street-dance, poe-
zie,  fabulã,  film, teatru, pic-
turã, graficã, eseu, felicitãri,
colaje, obiecte  decorative sau
alte  activitãþi artistice), Mu-
zicã,   Dans,  Artã  teatralã,
Modeling.

Marele trofeu ºi  cele  pe
grupe  de vârstã  (preºcolari,
ºcolari,   gimnaziu, liceu  ºi  se-
niori)  se vor acorda concurentu-
lui care  participã la  cel puþin trei
subsecþiuni ºi  obþine  punctajul
cel  mai  mare. Sunt  înscriºi, deja,

peste 100  de concurenþi în com-
petiþia care se va desfãºura  la
Colegiul Energetic ºi la o  unitate
hotelierã  din Craiova.

CRISTI  PÃTRU

Elevii doljeni – în  competiþie  pentru
trofeul  „ªcoala Zero  Waste2017”

Competiþia  se  desfãºoarã în  pe-
rioada  13  martie– 12  mai, iar  pre-
miul  cel mare  constã  într-o  tablã
interactivã pentru ºcoala câºtigãtoa-
re  ºi un laptop performant pentru
cel mai dedicat  ºi  implicat elev. Pro-
fesorii coordonatori ai  primelor trei
unitãþi  câºtigãtoare  în 2017  vor
primi  câte  o tabletã. La  competiþie
participã  205 ºcoli  din 36 de  jude-
þe, cu  peste  20.500  de elevi.

Zero Waste  (Zero Deºeuri)
este un  concept  menit sã  ghideze
oamenii în  schimbarea  stilului de
viaþã  ºi care încurajeazã  regândi-
rea  ciclului  resurselor,  astfel în-
cât sã  imite  modul în care  natura
refoloseºte resursele. Astfel, volu-
mul  gunoaielor  scade,  poluarea
este mult diminuatã, ameninþarea
pentru sãnãtatea   oamenilor, plan-
telor  ºi  animalelor dispare.

CRISTI  PÃTRU
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Donald Tusk, preºedintele
Consiliului European, a decla-
rat cã Turcia este ”complet des-
prinsã de realitate” dupã ce
Recep Tayyip Erdogan a acu-
zat cã unele þãri ale UE cã au
devenit „ostatice ale exponen-
þilor rasismului ºi fascismului”.
Donald Tusk a mai afirmat cã
Olanda a fost “un loc al libertã-
þii ºi al democraþiei. ªi mai ales
Rotterdamul”, oraºul în care au
avut loc proteste dupã ce mi-
nistrul turc al Familiei a fost
împiedicat sã între în instituþie
ºi apoi escortat la graniþa cu
Germania. “(Rotterdam) Oraºul
lui Erasmus, distrus în mod
brutal de cãtre naziºti, ºi care
astãzi are un primar nãscut în
Maroc”, a spus preºedintele
Consiliului European. “Dacã cineva vede
fascism în Rotterdam, atunci este complet
desprins de realitate”, a adãugat acesta. Omer
Celik, ministrul turc pentru Afaceri Europe-
ne, a declarat cã el considerã cã este timpul

Premierul chinez:

Beijingul nu doreºte

sã vadã un rãzboi

comercial cu SUA
Li Keqiang, premierul

chinez, a declarat cã nu
doreºte ca Beijingul sã vadã
un rãzboi comercial cu
Statele Unite ºi cã cele douã
state ar trebui sã ajungã la
un acord în privinþa relaþii-
lor de afaceri. ”China ºi
Statele Unite ar trebui sã-ºi
consolideze dialogul pentru
a-ºi rezolva diferenþele”, a
afirmat Li în cadrul confe-
rinþei sale anuale întreprin-
sã la finalul unei întrevederi
a Parlamentului chinez,
adãugând cã el considerã cã
existã perspective optimiste
ale relaþiilor dintre cele
douã state. Premierul chinez
a reiterat opoziþia Beijingu-
lui faþã de independenþa
Taiwanului ºi menþinerea
principiului ”unei singure
Chine”. Acesta a mai spus
cã statul chinez va necesita
relocarea a aproximativ un
milion de muncitori în anul
2017, din cauza reducerilor
productivitãþii. Li Keqiang a
adãugat, de asemenea, cã
statul chinez sperã sã
menþinã pacea ºi stabilitatea
în Marea Chinei de Sud,
prin avansarea negocierilor
pentru un cod de conduitã a
pãrþilor ce revendicã terito-
riile marine disputate.

Marea Britanie nu

a analizat impactul

economic al ieºirii

din Uniunea

Europeanã fãrã

un acord
Guvernul britanic nu a

efectuat o analizã asupra
impactului economic al
posibilitãþii ca Marea
Britanie sã pãrãseascã
Blocul comunitar fãrã a
negocia un acord cu UE, a
declarat ministrul pentru
Brexit, David Davis, potrivit
cotidianului The Indepen-
dent. În cursul unei audieri
în Parlament, Davis a
declarat cã ultima analizã
disponibilã dateazã din
timpul campaniei pentru
referendumul din 2016.
Davis a criticat estimãrile
fãcute de autoritãþile finan-
ciare britanice înainte de
referendum care indicau o
prãbuºire a economiei
britanice în cazul ieºirii din
UE fãrã negocierea unui
acord comerical. În ceea ce
priveºte posibilitatea ca Marea
Britanie sã iasã din UE fãrã a
negocia un acord, Davis a
declarat cã “nu este atât de
înfricoºãtor pe cât cred unii
oameni, dar nici atât de
simplu cum cred alþii”.

Guvernul sud-coreean a anun-
þat cã pe data de 9 mai vor avea
loc alegeri prezidenþiale pentru
înlocuirea preºedintelui Park
Geun-hye, dupã ce Curtea Con-
stituþionalã a confirmat vineri
mãsura demiterii ei. Prim-minis-
trul Hwang Kyo-ahn, care a de-
venit preºedinte în funcþie dupã
suspendarea lui Park în luna de-
cembrie, a anunþat cã nu va can-
dida la aceste alegeri. Ministrul
sud-coreean de Interne, Hong
Yun-sik, a promis cã acestea vor
fi cele mai transparente ºi corec-
te alegeri din istoria statului. Cur-
tea Constituþionalã din Coreea de
Sud a aprobat, vineri, destitui-
rea din funcþie a preºedintei Park
Geun-Hye, implicatã într-un
scandal de corupþie. Acþiunile lui
Park “au adus o atingere gravã
spiritului (...) democraþiei ºi sta-

Ministrul britanic pentru Sco-
þia, David Mundell, a declarat cã
un referendum privind indepen-
denþa Scoþiei în 2018 sau 2019
nu ar fi legal, corect ºi decisiv,
întrucât populaþia nu ar avea des-
tul timp sã-ºi facã o opinie infor-
matã. Prim-ministrul scoþian Ni-
cola Sturgeon a declarat cã va
cãuta sã obþinã dreptul de a or-
ganiza un nou referendum privind
independenþa Scoþiei, adãugând
cã este de pãrere cã referendu-
mul ar trebui organizat între toam-
na anului 2018 ºi primãvara lui
2019. “Ar fi imposibil ca popula-
þia sã-ºi facã o pãrere motivatã
în perioada sugeratã de Nicola
Sturgeon, ºi sã fie organizat un
referendum legal, corect ºi deci-
siv”, a declarat Mundell pentru

TTTTTensiunile dintre Tensiunile dintre Tensiunile dintre Tensiunile dintre Tensiunile dintre Turcia ºi UE continuãurcia ºi UE continuãurcia ºi UE continuãurcia ºi UE continuãurcia ºi UE continuã

ca Turcia sã reevalueze acordul cu UE pri-
vind imigraþia, de vreme ce este clar cã Blo-
cul comunitar nu va lua o poziþie corectã
faþã de promisiunea sa de a liberaliza regi-
mul vizelor pentru cetãþenii turci. Turcia a

suspendat relaþiile diploma-
tice la nivel înalt cu Olanda,
anunþând cã nu îi va permi-
te ambasadorului olandez sã
se întoarcã la Ankara, pânã
când Olanda nu va îngãdui
Turciei sã organizeze eve-
nimente pentru a susþine re-
ferendumul din 16 aprilie.
procesul de repartizare a re-
fugiaþilor sirieni în Europa.
Peste 1,3 milioane de per-
soane au ajuns anul trecut
în Europa, provocând dis-
pute între statele membre
UE în legãturã cu modul în
care ar trebui gestionatã
aceastã situaþie. Uniunea
Europeanã a semnat un
acord cu Turcia privind li-
mitarea imigraþiei în Euro-

pa, care a dus la o scãdere semnificativã a
numãrului de imigranþi care ajung în statele
UE, via Turcia. Celik a mai afirmat cã Tur-
cia este o þarã sigurã pentru investiþii, inclu-
siv pentru investitorii olandezi.

Ministru britanic: Un referendum privind
independenþa Scoþiei în 2018 sau 2019 nu ar fi legal

cotidianul scoþian The Herald.
“Nu existã nicio opþiune ca Sco-
þia sã rãmânã în UE dupã ieºirea
Marii Britanii sau ca Scoþia sã
preia locul Regatului Unit. Existã
o sugestie implicitã în propune-
rea privind referendumul cã prin
acest referendum ºi votul în fa-
voarea independenþei se va putea
opri ieºirea Scoþiei din UE; este
absurd”, a adãugat oficialul brita-
nic. Scoþia, o regiune autonomã a
Marii Britanii, vrea sã organizeze
un nou referendum proindepen-
denþã, în contextul deciziei Guver-
nului de la Londra privind ieºirea
din Marea Britanie. Scoþia sperã
sã rãmânã membrã a Uniunii Eu-
ropene, deºi Bruxellesul a sem-
nalat cã obþinerea independenþei
nu ar garanta rãmânerea în UE.

Coreea de Sud va organiza alegeri prezidenþiale
pe data de 9 mai pentru înlocuirea lui Park Geun-hye

tului de drept”, a declarat preºe-
dintele Curþii Costituþionale din
Coreea de Sud, Lee Jung-Mi.
“Preºedinta Park Geun-Hye (...)
a fost concediatã”, a adãugat el.
Park Geun-Hye, primul ºef de
stat sud-coreean destituit în
acest fel, îºi pierde de aseme-
nea imunitatea prezidenþialã, fi-
ind expusã la evenuale urmãriri
în justiþie. Park Geun-Hye, în
vârstã de 65 de ani, fiica a fos-
tului preºedinte ºi general al ar-
matei Park Chung-Hee, a deve-
nit în 2012 prima femeie care a
condus statul sud-coreean. Choi
Soon-Sil, o apropiatã a preºe-
dintelui Park Peun-Hye, este
acuzatã cã s-ar fi folosit de prie-
tenia cu Park pentru a interveni
în politicã ºi pentru a solicita do-
naþii de la diverse companii. A
fost arestatã pe data de 3 noiem-

brie, fiind pusã sub acuzare pen-
tru fraudã ºi abuz de putere.
Curtea Constituþionalã a estimat
cã Park a încãlcat legea permi-

þându-i prietenei sale sã se ames-
tece în afacerile statului ºi a în-
cãlcat normele privind activita-
tea funcþionarilor.
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METEO

Parþial
înnoratjoi, 16 martie - max: 15°C - min: 3°C

$
1 EURO ........................... 4,5429 ............. 45429
1 lirã sterlinã................................5,2109....................52109

1 dolar SUA.......................4,2781........42781
1 g AUR (preþ în lei)........165,3401.....1653401

Cursul pieþei valutare din 16 martie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA

JOI - 16 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 Parlamentul României
13:00 Oameni ca noi
13:30 Dincolo de hartã (R)
14:00 Telejurnal
15:10 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Doar sã gustaþi
18:00 Lozul cel mare
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)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Naturã ºi aventurã (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 Arte, carte ºi capricii (R)
15:20 Poate nu ºtiai
15:30 Anul 1848
1948, România, Documentar
17:20 Jurnal de secol
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 Cu duºmanul la altar
2005, Canada, Thriller
21:45 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
21:55 Jurnal de secol
22:10 Drumul cãtre crimã
2014, Marea Britanie, Crimã,

Dramã
23:50 Poate nu ºtiai
00:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (R)
01:30 Drumul cãtre crimã
2014, Marea Britanie, Crimã,

Dramã

TVR 2

07:45 Alice în Þara Minunilor
09:35 În secret
11:25 Eddie Vulturul
13:15 Max
15:05 Muppet - Colindã de

Crãciun
16:35 Corul de bãieþi
18:20 Cãlãtoria lui Fanny
20:00 În cãutarea unui refugiu
21:35 Strada Cloverfield 10
23:20 Focus
01:05 Spânzurãtoarea
02:25 Activitate Paranormalã.

Dimensiunea Spectralã
03:55 Dupã-amiazã de câine
06:00 Max

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 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Ai noºtri
22:30 Jocuri de celebritate
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Lista neagrã
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Mister, Thriller
01:00 Las fierbinþi (R)
2012, 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 Totul pentru tine (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Dragoste cu imprumut (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 Preþul dragostei
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Pasiune ºi putere (R)
01:00 Preþul dragostei (R)
02:45 Moºtenirea (R)
03:30 Totul pentru tine (R)
04:15 Petale de singurãtate (R)
05:00 Doctorul casei (R)
06:00 Inimã de frate (R)

07:00 La Mãruþã (R)
07:15 Sfârºitul aventurii (R)
09:30 Ce spun românii (R)
10:45 La bloc (R)
13:00 Elmo în Grouchland
14:30 Zathura - O aventurã

spaþialã (R)
16:30 La bloc
18:45 Dansul strãzii 2
20:30 Acum ori niciodatã
22:15 Ronin
00:45 Acum ori niciodatã (R)
02:30 Cine A.M.
06:00 La Mãruþã (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 Next Star
23:30 Xtra Night Show
01:00 Jane Eyre
2006, Marea Britanie, Dramã,

Romantic, Dragoste
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 Focus 18 (R)
09:00 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României
12:00 Teleshopping
13:00 Sãnãtate cu stil
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Cu lumea-n cap (R)
15:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
17:45 Râzi ºi câºtigi
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Condamnat la iertare
2015, SUA, Acþiune
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 M-a fãcut mama artist
02:30 Mama mea gãteºte mai

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

09:00 Ora exacta in sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exacta in 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
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Rezumate UEFA

Champions League
20:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Fotbal Uefa Europa

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

Kombat
01:00 Flashpoint (R)
2008, Canada, Acþiune,

Dramã, Thriller
02:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, Romania, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO

RECOMANDÃRI TV
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Strada Cloverfield 10

Se difuzeazã la HBO,
ora 21:35

Michelle lasã totul în urmã -
casã, iubit, inel de logodnã.
Însã, curând, dupã un accident
pe ºosea, se trezeºte într-un
buncãr subteran unde Howard
(John Goodman) o informeazã
cã a supravieþuit unui atac
chimic, ºi cã singurii alþi supra-
vieþuitori sunt el ºi acolitul sãu,
Emmett (John Gallagher Jr.).
Totuºi, Howard este doar ex-
centric sau nebun?

Ronin

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  22:15

O legendã japonezã spune
cã Ronin este numele ge-
neric al acelor samurai fãrã
maestru. In acest film de
excepþie, acest cuvânt
reprezintã supranumele
unei grupãri proscrise.
Membrii acesteia sunt ex-
perþi marginalizaþi de so-
cietate. Experþi în orice, de
la crime, lovituri, jafuri,
pânã la deturnãri, spionaj.
Nici o fãrãdelege nu le este
necunoscutã.

Jane Eyre

Se difuzeazã la Antena 1,
ora  01:00

Dupa o copilãrie tristã, plinã
de lipsuri, Jane Eyre (Ruth
Wilson) acceptã postul de
guvernantã de la Thornfield
Hall. Aici ea se îndrãgosteº-
te de cel care a angajat-o,
de Mr. Rochester (Toby
Stephens). Dar secrete întu-
necate din trecutul acestuia
vor face aproape imposibilã
împlinirea iubirii lor...

sursa: cinemagia.ro



VINERI - 17 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
09:50 Discover Romania
10:00 Ediþie specialã
11:00 Ediþie specialã
12:00 Teleshopping
12:30 Parlamentul României
13:00 M.A.I. aproape de tine
13:30 Dincolo de hartã (R)
14:00 Telejurnal
15:10 Fãrã etichetã
16:00 EURO polis
17:00 Telejurnal
17:30 Mediatorii
18:30 Vorbeºte corect! (R)
18:35 Perfect imperfect
19:20 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Ediþie specialã
21:45 Ediþie specialã
22:30 Dincolo de hartã
23:00 Ora de ºtiri
23:55 La bani mãrunþi
00:00 Ediþie specialã (R)
00:45 Ediþie specialã (R)
01:30 Perfect imperfect (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Pofticioºi, la cratiþã!
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 D'ale lu' Miticã (R)
15:20 Poate nu ºtiai
15:30 Filler
15:40 Ieri-Azi-Mâine
17:30 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric
18:45 Handbal feminin
20:30 Duºmanul fiului meu
2001, SUA, Crimã, Mister,

Thriller
22:00 Gala Umorului
23:10 Corbul: Mantuirea
2000, SUA, Aventuri, SF
01:10 Ieri-Azi-Mâine (R)
03:00 Corbul: Mantuirea (R)
2000, SUA, Aventuri, SF
04:40 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
04:50 Mic dejun cu un campion

(R)
05:50 Jurnal de secol
05:55 Documentar 360° Geo

(R)
06:55 Imnul României

TVR 2

07:50 Fraþi în mijlocul naturii
09:25 Muppet - Colindã de

Crãciun
10:50 Corul de bãieþi
12:35 Secretariat
14:40 Dancer
16:05 Reteta fericirii
17:45 Filme ºi vedete
18:20 Fraþi în mijlocul naturii
20:00 Taboo
21:00 Morris from America
22:30 Al 5lea val
00:20 Transporter: Moºtenirea
01:55 In labirintul unui grizzly
03:25 Doar o rãsuflare
04:30 Morris from America
06:00 Atlantida: Imperiul dispãrut

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 Românii au talent
23:30 Fãrã obligaþii
2011, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
01:45 Ce spun românii (R)
02:30 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Lecþii de viaþã (R)
06:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:30 Arena bucãtarilor (R)

PRO TV

ACASÃ

07:00 Îngeri pãzitori (R)
08:00 Singurã pe lume (R)
09:15 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Preþul dragostei (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 Preþul dragostei
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Pasiune ºi putere (R)
01:00 Preþul dragostei (R)
02:45 Moºtenirea (R)
03:30 Totul pentru tine (R)
04:15 Petale de singurãtate (R)
05:00 Doctorul casei (R)
06:00 Inimã de frate (R)

07:00 La Mãruþã (R)
07:45 Elmo în Grouchland (R)
09:15 Ce spun românii (R)
10:30 La bloc (R)
12:45 Sfârºitul aventurii (R)
15:00 Dansul strãzii 2 (R)
16:45 La bloc
19:00 Lacul lebedelor 3
20:30 O sãptãmânã cu Marilyn
22:30 Patimi
00:30 O sãptãmânã cu Marilyn

(R)
02:30 Cine A.M.
06:45 La Mãruþã (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 Dragonul de aur
1996, SUA, Aventuri
22:30 iUmor (R)
01:00 Dragonul de aur (R)
1996, SUA, Aventuri
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 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
23:00 Sabbagh în acþiune
00:00 Cutia
2009, SUA, Dramã, Horror, SF,

Thriller
02:00 Furtunã pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
04:00 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Focus 18 (R)
09:00 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României
12:00 Teleshopping
13:00 Sãnãtate cu stil
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Chef Dezbrãcatu’ (R)
15:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
17:45 Râzi ºi câºtigi
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 B.D. la munte ºi la mare
1971, România, Comedie
23:00 Dosarele DNA
23:45 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:15 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
04:00 Focus 18 (R)
05:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
05:30 Constantin 60'
06:00 Casa: construcþie ºi

design (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Rezumate UEFA Europa

League
20:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 SuperKombat “MARE

Gala de Bãtaie”, Cãtãlin Moroºa-
nu - Collin George, Andrei

22:00 Flashpoint
2008, Canada, Acþiune, Dramã,

Thriller
23:00 KICKBOXING “WelKOme

to Sibiu!”, Sebastian Ciobanu
vsTarik Khabez (EXPLOZIV)

00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 FIGHT NIGHT BRASOV:

"Munte de Bataie", Marius Tita -
Bogdan Stanciu (EXPLOZIV)

01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc

SPORT.RO

RECOMANDÃRI TV
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Fãrã obligaþii

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 23:30

Când adolescenta Emma
Kurtzman avea 14 ani ºi refuza
avansurile lui Adam Franklin
în tabãra de la Weehawken,
niciunul dintre ei nu avea
habar ce înseamnã viaþa se-
xualã de adult. Niºte ani mai
târziu, Emma (NATALIE PORT-
MAN) ºi Adam (ASHTON KUT-
CHER) ºtiu prea bine despre
ce e vorba, când drumurile li
se întâlnesc din nou...

Dragonul de aur

Se difuzeazã la Antena 1, ora  20:30

Superstarul filmelor de acþiune,
Jean Claude Van Damme îºi
face debutul regizoral cu Dra-
gonul de aur, un film exploziv
în care Van Damme interpretea-
zã rolul unui infractor mãrunt
pe nume Chris Dubois, a cãrui
existenþã va fi mult încercatã.
Rãpit, luat ca sclav, vândut
unor piraþi ºi aruncat în lumea
subteranã a jocurilor de noroc
ºi kickboxing-ului, Chris face
înconjurul lumii, strãbãtând pe
rând insula Muay Tai...

Patimi

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  20:30

Thriler-ul Passion Play spune
povestea lui Nate (Mickey
Rourke), un cântãreþ de jazz
modest, aflat în plin proces de
renunþare la dependenþa de
heroinã, pe care ghinionul pare
sã-l urmãreascã la tot pasul.
Dupã ce scapã ca prin minune
din mâinile unui asasin, Nate
rãmâne la un carnaval, unde
este complet hipnotizat...

sursa: cinemagia.ro

cuvântul libertãþii / 11joi, 16 martie 2017 programe TV / cinemaprograme TV / cinemaprograme TV / cinemaprograme TV / cinemaprograme TV / cinema

Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
În lumina lunii

Ora:  16:00

Gen film:  Dramã

Silence: Puterea Credinþei

Ora: 20:30

Gen film: Dramã, Istoric

 Kong: Insula Craniilor

Ora:  13:30(3D) ;  18:30(3D)

Gen film: Acþiune, Aventuri, Fantastic
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
1.INFORMAÞII generale privind

concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numãrul de te-
lefon, telefax ºi/sau adresa de e-
mail ale persoanei de contact: Con-
siliul Local al Comunei Brãdeºti, str.
Mihai Viteazu, nr. 3, Brãdeºti, jud.
Dolj, tel./fax: 0251.444.206, e-mail:
office@primariabradesti.ro, CUI:
4553747, Edu Tinca. 2. Procedura
aplicatã pentru atribuirea contractu-
lui de concesiune de bunuri proprie-
tate publicã: licitaþie publicã deschi-
sã. 3. Data publicãrii anunþului de li-
citaþie/anunþului negocierii directe în
Monitorul Oficial al României, Par-
tea a VI-a: 07.02.2017, Monitorul Ofi-
cial nr.25/07.02.2017. 4. Criteriile uti-
lizate pentru determinarea ofertei
câºtigãtoare: redevenþa cea mai
mare. 5. Numãrul ofertelor primite ºi
al celor declarate valabile: 3 oferte
primite, 3 oferte declarate valabile.
6. Denumirea/numele ºi sediul/adre-
sa ofertantului a cãrui ofertã a fost
declaratã câºtigãtoare: Andregabi
SRL, sat Tatomireºti, str. Alexandru
Ioan Cuza, nr. 129, comuna Brãdeºti,
judeþul Dolj. 7. Durata contractului:
49 de ani. 8. Nivelul redevenþei:
1,8Euro/mp. 9. Denumirea, adresa,
numãrul de telefon, telefax ºi/sau
adresa de e-mail ale instanþei com-
petente în soluþionarea litigiilor apã-
rute ºi termenele pentru sesizarea
instanþei: Tribunalul Dolj, strada
Brestei, nr.12, Craiova, jud. Dolj, tele-
fon: 0251.418.612, fax: 0251.419.851,
e-mail: tr-dolj@just.ro. 10. Data infor-
mãrii ofertanþilor despre decizia de
stabilire a ofertei câºtigãtoare:
01.03.2017. 11. Data transmiterii anun-
þului de atribuire cãtre instituþiile abili-
tate, în vederea publicãrii: 14.03.2017.

Anunþ public privind depu-
nerea solicitãrii de emitere a
acordului de mediu. S.C. EX-
FLOR S.R.L. anunþã publicul
interesat asupra depunerii soli-
citãrii de emitere a acordului de
mediu pentru „Compartimen-
tari nestructurale, modificãri fa-
þade, construire copertine pe
structurã metalicã, realizare re-
zervã apã ºi grup pompare in-
cendiu, amplasare reclame ºi
schimbare profil spaþiu comer-
cial P+1 parþial, din bricolaj în
centru comercial’’ propus a fi
amplasat în municipiul, Craio-
va, str. Severinului, nr. 129, jud.
Dolj. Informaþiile privind proiec-
tul propus pot fi consultate la
sediul APM Dolj, str. Petru Rareº,
nr. 1, si la Primãria Craiova, în
zilele de L-V, între orele 9-14.
Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul  APM Dolj,
str. Petru Rareº, nr. 1.

Titular: S.C. FRAÞII BACRIZ
SRL cu sediul în Craiova, str.
Grigore Pleºioanu, Nr. 3B,
anunþã publicul interesat asu-
pra luãrii deciziei de emitere a
avizului de mediu de cãtre APM
Dolj pentru PLAN URBANISTIC
ZONAL “CONSTRUIRE 3 BLO-
CURI DE LOCUINÞE COLECTI-
VE P+11E CU PARCARE LA
PARTER”. Documentaþia care
a stat la baza emiterii deciziei
de emitere a avizului de mediu
se gãseºte pe site-ul APM Dolj
(http://apmdj.anpm.ro) ºi la se-
diul din str. Petru Rareº nr.1,
Craiova, judeþul Dolj.

SC HEINEKEN ROMÂ-
NIA SA titular al proiectului
„Desfiinþare corp C27-
ºopron, C28-uscãtor malþ ºi
C29-înmuiere orz” anunþã
publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de în-
cadrare de cãtre Agenþia
pentru Protecþia Mediului
Dolj: proiectul nu se supu-
ne evaluãrii impactului asu-
pra mediului ºi nu se supu-
ne evaluãrii adecvate, în
cadrul procedurilor de eva-
luare a impactului asupra
mediului ºi de evaluare
adecvatã pentru proiectul
„Desfiinþare corp C27-
ºopron, C28-uscãtor malþ ºi
C29-înmuiere orz”propus a
fi amplasat în Municipiul
Craiova, Calea Severinului,
nr. 50, judeþul Dolj. Proiec-
tul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamen-
teazã pot fi consultate la se-
diul  Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj din Mu-
nicipiul Craiova, str. Petru
Rareº nr. 1, jud. Dolj, în zile-
le de luni-joi, între orele 0800-
1630 ºi vineri între orele 0800-
1400, precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet http:/
/apmdj.anpm.ro. Publicul in-
teresat poate înainta co-
mentarii/observaþii la pro-
iectul deciziei de încadrare 
în termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ,
pânã la data de 21.03.2017.
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OFERTE DE SERVICIU
Caut menajerã din
Craiova pentru curã-
þenie apartament de
douã ori pe lunã. Te-
lefon: 0727/226.367.
SALON cu vad an-
gajeazã frizer/frizeri-
þã ºi coafezã. Tele-
fon: 0761/329.520.

LICITAÞII
ART INSOLV SPRL
în calitate de lichida-
tor al debitoarei SC
ARCTICA TRADING
SRL, vinde la licitaþie
publicã urmãtoarele
bunuri mobile: 2 ma-
ºini 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 eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2
camere semideco-
mandat Calea Bucu-
reºti, etaj - 1. Telefon:
0769/274.704.

Vând teren Podari, in-
travilan Craiova, str.
Nicolae Romanescu.
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.

2 decomandate, 1/4,
lângã Pelendava. Te-
lefon: 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 lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbunã-
tãþitã în comuna Lipo-
vu 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 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimni-
cu de Jos, utilitãþi- la
DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.

AUTO
Vând GOLF, motor
1,4, 16V, 75 C ºi AC
distribuþie ºi pompã de
apã nouã, km 216.000.
1700E negociabil. Te-
lefon: 0768/440.441.
Vând avantajos Re-
nault Symbol 2005,
motorinã. Telefon:
0744/548.506.

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
schimbate, în rest im-
pecabilã. Preþ 2300
euro. Telefon: 0745/
644.775.
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.

ADI  -  80  -
DORESC O SOÞIE
VÂRSTA: 18-35 ani

Telefon: 0251/415.966.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

joi, 16 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 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.

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 negociabil.
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, al-
ternator 12V. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.

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 semãnãtoa-
re pãioase, Craiova,
stare excepþionalã.
Telefon: 0742/
176.320.
Vând bicicletã
damã nouã (oca-
zie) 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 aparat de facut
pâine electric Alasca
– 70 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând convenabil
1(un) calorifer ta-
blã 1,20/0,60 foar-
te puþin folosit, sau
la schimb cu un ca-
lorifer de fontã fo-
losit. Telefon: 0720/
231.610.
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 bicicletã copii
(tricicletã), maºinã
de spãlat Alba–Lux.
Expresor cafea. Te-
lefon: 0351/181.202.
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 între-
þinut – 100 lei, televi-
zor color cu telecom-
andã. Telefon: 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 2 TV Color
Nei, Royal, tele-
comandã, defecte -
100 RON. Telefon:
0 7 3 1 / 8 7 7 . 8 8 0 ;
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, com-
binã muzicalã Ste-
reo 205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.

Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
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 lucer-
nã, uruitoare ce-
reale, cazan þuicã
ºi bicicletã copii
pentru vârsta de 7
ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Apartament 2 came-
re, excepþional, etaj 2,
decomandat, ultra-
central (Primãrie),
complet dotat ºi mo-
bilat, microcentralã,
aer condiþionat, bal-
coane închise termo-
pan, igienã ºi liniºte
deplinã, 220 E. Tele-
fon: 0722/956.600.
MATRIMONIALE
Domn vãduv fãrã
obligaþii caut doamnã
serioasã vârsta 60
ani.Telefon: 0765/
435.444.

Pensionar nefumãtor
fãrã obligaþii doresc
doamnã fãrã obliga-
þii, nefumãtoare, pen-
sionarã. Telefon:
0351/181.202.

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

PIERDERI
Pierdut document cu
Nr. De ordine eliberat
de ANAF Dolj, pentru
casa de marcat DA-
TECS MP 55 seria
12175157. Se decla-
rã nul.
Pierdut carte de inter-
venþie ºi documentul
cu numãrul de ordine
eliberat de ANAF Dolj
pentru casa de mar-
cat DATECS MP 55
seria de fabricaþie
12250217. Se decla-
rã nule.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Dupã uluitoarea performanþã
de a cuceri titlul în Premier Lea-
gue, Leicester City ºi-a trecut în
cont o nouã ispravã de rãsunet,
calificându-se, marþi searã, în
sferturile de finalã ale Ligii Cam-
pionilor. Învinsa sa a fost nimeni
alta decât câºtigãtoarea ultime-
lor trei ediþii ale Ligii Europa, FC
Sevilla, formaþie cãreia i-a barat
drumul la capãtul unui cu 2-0
(3-2 la general) pe “King Power
Stadium”.

Cãpitanul Wes Morgan (27’)
ºi Marc Albrighton (54’) au mar-
cat golurile britanicilor, ocrotiþi
serios de ºansã la o barã trans-
versalã a lui Escudero, chiar îna-
intea reuºitei secunde, precum ºi
la un penalty parat de Kasper
Schmeichel, în faþa francezului

LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA RETUR

Continuã miracolul LeicesterContinuã miracolul LeicesterContinuã miracolul LeicesterContinuã miracolul LeicesterContinuã miracolul Leicester

Steven  N’Zonzi (80’) – într-un
moment în care andaluzii evoluau
cu un om mai puþin, dupã elimi-
narea lui Samir Nasri, pentru
cumul de galbene (74’).

Bãieþii lui Jorge Sampaoli iro-
siserã o loviturã de pedeapsã ºi
în turul din Spania, prin Joaquin
Coreea.

A  fost a trei victorie din tot
atâtea meciuri pentru tehnicianul
Craig Shakespeare, cel care îl în-
locuise, chiar dupã meciul de la
Sevilla, pe Claudio Ranieri, arti-
zanul titlului din mai 2016.

“Ceea ce s-a întâmplat va rã-
mâne în istoria clubului, pentru
cã este memorabil. Îi felicit pe
jucãtori ºi pe suporteri, care au
fost incredibili. Am fost impresi-
onat pentru cã jucãtorii ºi-au pãs-

trat calmul în faþa uneia dintre
cele mai bune echipe din Euro-
pa. Când suporterii creeazã o
astfel de atmosferã, îi ajutã foar-
te mult pe jucãtori. Sunt sigur cã
am meritat sã ne calificãm în
sferturile de finalã. Trebuie sã
fim conºtienþi de forþa noastrã.
Mare parte din aceastã calificare
i se datoreazã ºi lui Claudio Ra-
nieri, care se afla pe banca echi-
pei la meciul tur”, a declarat Craig
Shakespeare, conform presei
engleze.
Leicester: K. Schmeichel –

Fuchs, Huth, Morgan, Simpson
– Mahrez (Amartey 90’), Drin-
kwater, Ndidi, Albrighton – Oka-
zaki (Slimani 64’), Vardy.
Sevilla: Rico – Mercado (Ma-

riano 46’), Pareja, Rami – Sara-
bia (Jovetic 46’), Iborra,
N’Zonzi, Escudero – Vitolo,
Nasri – Ben Yedder (Correa 68’).

Juve, nicio problemã
În cealaltã partidã de marþi, ar-

bitratã de Ovidiu Haþegan, Juven-
tus a trecut la pas de FC Porto,
cu victorie în dublã manºã ºi fãrã
gol primit: 1-0, dupã 2-0. Singu-
rul gol al meciului de la Torino a
fost marcat de argentinianul Pau-
lo Dybala (42’), dintr-un penalty
acordat corect de arbitrul român,

care a dictat ºi o eliminare directã
la Maxi Pereira (40’), pentru un
henþ pe linia porþii. Lusitanii în-
cheiaserã în 10 ºi disputa de aca-
sã, atunci fiind “evacuat”, încã
din minutul 27, Alex Telles.
Juventus: Buffon – D. Alves,

Bonucci, Benatia (Barzagli 60),
A. Sandro – Khedira, Marchisio
– Cuadrado (Pjaca 46), Dybala
(Rincon 78), Mandzukic – Hi-
guain.
Porto: Casillas – M. Pereira,

Felipe, Marcano, Layun – Danilo
– A. Andre, O. Torres (Otavio 70),

Brahimi (Jota 67) – F. Soares, A.
Silva (Boly 46).

Leicester ºi Juve li s-au alãtu-
rat altor patru echipe calificate
sãptãmâna trecutã: Real Madrid
(3-1 a., 3-1 d. cu Napoli), Bay-
ern Munchen (5-1 a., 5-1 d. cu
Arsenal), Barcelona (0-4 d., 6-1
a. cu Paris SG) ºi Borussia Dort-
mund (0-1 d., 4-0 a. cu Benfica).

Ultimele meciuri din optimi au
loc asearã, faþã în faþã aflându-
se Monaco cu Manchester City (în
tur 3-5) ºi Atletico Madrid cu Ba-
yer Leverkusen (în tur 4-2).

Fotbalistul ruºilor de la Terek Groznîi,
Gheorghe Grozav - foto (26 de ani), a fost
convocat de cãtre selecþionerul Christoph
Daum în lotul pentru meciul cu Danemarca
din preliminariile Cupei Mondiale din 2018,
programat în data de 26 martie, pe Cluj Arena.

Fostul jucãtor de la Dinamo, Petrolul ºi
Universitatea Cluj s-a aflat, iniþial, pe lista adi-
þionalã a jucãtorilor aleºi de selecþionerul
Christoph Daum. Decizia convocãrii lui Gro-
zav a fost luatã ca urmare a problemelor me-
dicale pe care le are Bogdan Stancu. Jucãto-
rul de la Bursaspor va veni ºi el reunirea lotu-
lui de la Centrul Naþional de Fotbal de la Mo-
goºoaia, unde dupã un consult medical amã-
nunþit, se va hotãrî dacã este apt din punct de
vedere medical pentru meciul de la Cluj.

Grozav completeazã lista de 25 de jucãtori

PRELIMINARII CM 2018

Stancu dã emoþii, Grozav – convocat
pentru meciul cu Danemarca

convocaþi de Daum, lot care are urmãtoarea
componenþã:

Portari: Ciprian Tãtãruºanu (Fiorentina/
Italia), Costel Pantilimon (Watford/Anglia),
Silviu Lung Jr. (Astra);

Fundaºi: Cristian Sãpunaru (Astra), Vlad
Chiricheº (Napoli/Italia), Alin Toºca (Real
Betis/Spania), Dragoº Grigore (Al Sailiya/
Qatar), Cosmin Moþi (Ludogoreþ/Bulgaria),
Iasmin Latovlevici (Karabukspor/Turcia),
Romario Benzar (Viitorul);

Mijlocaºi: Rãzvan Marin (Standard Lie-
ge/Belgia), Andrei Prepeliþã (FK Rostov/Ru-
sia), Mihai Pintilii (Steaua), Eric Bicfalvi (FC
Ural/Rusia), Nicolae Stanciu (Anderlecht/Bel-
gia), Dorin Rotariu (Club Brugge/Belgia),
Constantin Budescu (Astra), Sergiu Hanca
(Dinamo);

Atacanþi: Bogdan Stancu (Bursaspor/Tur-
cia), Denis Alibec (Steaua), Alexandru Chip-
ciu (Anderlecht/Belgia), Claudiu Keºeru (Lu-
dogoreþ/Bulgaria), Adrian Popa (Reading/An-
glia 2), Andrei Ivan (CS U Craiova), Gheor-
ghe Grozav (Terek Groznîi/Rusia).

Pe lista adiþionalã au rãmas: Florin Niþã
(Steaua) – Steliano Filip (Dinamo), Gabriel
Tamaº (Steaua), Alexandru Mãþel (Dinamo
Zagreb/Croaþia), Ovidiu Hoban (Hapoel Be-
’er Sheva/Israel), Adrian Stoian (Crotone/
Italia).

România ocupã locul 4, dupã tot atâtea
etape scurse din Grupa E a preliminariilor, cu
5 puncte. Lider e Polonia (10p), urmatã de
Muntenegru (7p) ºi de Danemarca (6p), în
vreme ce în urma tricolorilor se aflã Armenia
(3p) ºi Kazahstan (2p).

Astãzi            în tur

Krasnodar – Celta Vigo 20:00 1-2

Beºiktaº – Olympiakos 20:00 1-1

Genk – Gent 20:00 5-2

Anderlecht – APOEL Nicosia 22:05 1-0

Monchengladbach – Schalke 22:05 1-1

AS Roma – Lyon 22:05 2-4

Manchester Utd. – Rostov 22:05 1-1

Ajax – FC Copenhaga 22:05 1-2

DIGI SPORT 2
20:00, 22:00, 2:00, 4:00 – TENIS (F, M) – Turneul de

la Indian Wells, în Statele Unite.
DIGI SPORT 4
19:00, 21:15 – BASCHET (M) – Euroliga: Anadolu

Efes Istanbul – Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos Ate-
na – Real Madrid.

DOLCE SPORT 1
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Beºiktaº –

Olympiakos, Roma – Lyon / 4:30 – HOCHEI – NHL:
San Jose Sharks – St. Louis Blues.

DOLCE SPORT 2
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Genk – Gent,

Manchester Utd – Rostov / 0:00, 4:00– TENIS (M) –
Turneul de la Indian Wells, în Statele Unite.

DOLCE SPORT 3
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Krasnodar

LIGA EUROPA – OPTIMI DE
FINALÃ – MANªA SECUNDÃ

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
– Celta Vigo, Anderlecht – APOEL Nicosia.

DOLCE SPORT 4
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Monchengladbach

– Schalke.
SPORT.RO
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Roma – Lyon.
EUROSPORT 1
14:00 – SNOWBOARD – Campionatul Mondial, la

Sierra Nevada, în Spania / 17:45 – SÃRITURI CU
SCHIURILE – Cupa Mondialã, la Trondheim, în Nor-
vegia.

EUROSPORT 2
17:15, 18:45 – SCHI ALPIN – Cupa Mondialã, la

Aspen, în Statele Unite.
TVR HD
17:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: CSM

Bucureºti – CSM Fãgãraº.
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Play-off – etapa a II-a
CFR Cluj – Astra, vineri, ora 20.30

Viitorul – Steaua, sâmbãtã, ora 20.30
Dinamo – „U” Craiova, duminicã, ora 20.30

1. Steaua 1 1 0 0 2-0 27
2. Viitorul 1 0 1 0 0-0 27
3. Astra 1 0 1 0 0-0 23
4. Craiova 1 0 1 0 0-0 23
5. Dinamo 1 0 1 0 0-0 22
6. CFR Cluj 1 0 0 1 0-2 22
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Play-out, etapa a II-a

ASA – Chiajna, sâmbãtã, ora 18
Gaz Metan – FC Botoºani, duminicã, ora 18
ACS Poli – FC Voluntari, luni, ora 18
Pandurii – CSMP Iaºi, luni, ora 20.30

7. Gaz Metan 1 1 0 0 2-0 23
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 1 0 0 1 0-2 6
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  PLAY-OUT
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Antrenorul Universitãþii Craio-
va, Gigi Mulþescu, ia în calcul o
altã abordare a play-off-ului faþã
de sezonul regulat, considerând
cã echipa sa nu trebuie sã riºte la
fel de mult, atât prin prisma valo-
rii adversarilor din Top 6, dar ºi
din cauza schimbãrilor petrecute
în lot în ultima perioadã. Echipa a
pierdut la capitolul omogenitate,
dupã ce . Astfel, faþã de 2016 au
dispãrut jucãtori de bazã precum
Vãtãjelu, Kay, Acka, Madson ºi
Nuno Rocha ºi au apãrut: Dimi-
trov, Barthe, Bucuricã, Fajic, Jaz-
vic ºi Mrzljak. Atacantul Filip Jaz-
vic ar putea debuta chiar dumini-
cã, deºi a sosit doar de câteva zile
la echipã.

„Sunt cele mai tari echipe, este
altceva faþã de sezonul regulat. Noi
lucrãm zi de zi sã creºtem, sã ridi-
cãm nivelul, sã avem forþã de atac.
În ultimul meci am avut 7 juniori
pe foaie. Trebuie sã-i integrãm din
mers pe cei noi, sã omogenizãm
echipa de la o zi la alta. Jazvic a
efectuat deja douã antrenamente cu
noi ºi va fi pe foaia de joc la me-
ciul de duminicã. La Mrzljak e mai
complicat, fiindcã abia acum ur-
meazã sã semneze. În sezonul re-
gulat am riscat mult mai mult,
acum nu ne permitem sã riscãm la
fel, fiindcã sunt meciuri mai puþi-
ne ºi directe, fiecare joc e o finalã,
nu poþi sã joci tot cu inconºtienþã
juvenilã. Pentru mine este o mare
realizare cã am reuºit sã marcãm
cel mai mult din faze poziþionale,
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Începând de ieri, fanii ªtiinþei îºi
pot achiziþiona bilete pentru derby-
ul cu Dinamo, de pe Naþional Are-

na, programat duminicã, de la ora
20.30. Biletele se pot procura de la
magazinul clubului, din strada Ol-

teþului, bloc IJK, parter, vis-a-vis
de English Park. ªtiinþa a primit sec-
toarele 105 ºi 106, iar preþul unui

tichet este de 15 lei. Pentru fanii
Universitãþii care vor sã-ºi cum-
pere bilete de la stadion, va fi
deschisã o casã de bilete la in-
trarea dinspre Bulevardul Basa-
rabia, peluza sud. Duminicã, pro-
gramul casei de bilete va fi de la
ora 12 pânã la ora meciului.

Pentru fanii care preferã sã
meargã cu autocarul la meciul
din capitalã, transportul este asi-
gurat de Star Tours. Preþul pen-
tru transport (dus-întors) este 25
de lei, iar plecarea este dumini-
cã, ora 15.30 de la Sala Poliva-
lentã. Pentru de detalii suplimen-
tare, se poate contacta direct
agenþia de turism Star Tours la
numarul 0251.510.283 sau pe
site-ul www.startours.ro.

Antrenorul Craiovei spune cã jucãtorul croat
Filip Jazvic ar putea debuta chiar duminicã,

în derby-ul cu Dinamo

am fãcut spectacol, am reuºit sã
depãºim apãrãri aglomerate. Îºi
totuºi, în prima reprizã la Astra am
avut 4 ocazii clare, trebuia sã fim
mai eficienþi. Am avut ºi penalty
neacordat, despre care nu s-a dis-
cutat, în schimb le-a oferit lor o
loviturã liberã periculoasã în ulti-
mul minut, deºi nu a fost fault. Am
suferit din cauza unor decizii de
arbitraj, chiar Haþegan ne-a ciupit
ºi la meciul cu Steaua ºi cu Astra”
spune Gigi Mulþescu. Tehnicianul
spune cã Dinamo este un adversar
incomod, dar cã se aºteaptã la un
meci la fel de spectaculos: „Me-
ciul trecut cu Dinamo a fost con-
siderat unul dintre cele mai spec-
taculoase meciuri, disputat la ma-
xim pânã în ultimul minut ºi cred
cã va fi ºi acesta la fel de frumos.
Dinamo este un adversar pericu-
los, care poate trece de la contraa-
tac la atac poziþional foarte rapid,
au jucãtori buni, care posedã teh-
nicã ºi vitezã”.
Contra condiþioneazã prelungirea
contractului de victoria cu ªtiinþa

Cosmin Contra spune cã derby-
ul de duminicã împotriva ªtiinþei va
avea alte coordonate faþã de dispu-
ta din penultima etapã a sezonului
regulat ºi condiþioneazã într-un fel
rãmânerea din varã la Dinamo de
victoria în meciul cu Craiova. „Eu
sunt pregãtit, acum sã vedem dacã
toate pãrþile suntem pregãtite pen-
tru a face acest pas pentru anul vi-
itor, prelungirea contractului. Mai

importantã e victoria de duminicã
decât continuarea mea pe banca lui
Dinamo. Important e meciul de
duminicã, dacã va ieºi bine, e clar
cã discuþiile vor fi diferite. Nu are
nicio treabã meciul pe care l-am ju-
cat acum câteva sãptãmâni cu me-
ciul pe care-l vom juca duminicã,
va fi total altceva. Universitatea este
o echipã extraordinarã, cu jucãtori
rapizi, care joacã un fotbal total. Mi-
aº dori sã mã calific între primele
douã echipe din campionat ºi sã
câºtig unul dintre cele douã trofee.
Dacã ne îndeplinim obiectivele ºi
vom juca într-o competiþie europea-
nã, e clar cã Dinamo trebuie sã se
întãreascã, dacã vrea sã facã o fi-
gurã frumoasã în cupele europene”,
a declarat antrenorul lui Dinamo.
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