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- Asta e diferenþa, Azoricã face
sluj ridicându-se în douã labe, iar
Popescu face sluj în faþa ºefului,
mergând în patru labe.

Camus
ºi „Judecãtorul
penitent (I)

Cititor împãtimit, ba chiar pãti-
maº, în adolescenþã ºi, apoi, în anii
nelipsiþi totuºi de o anume instiga-
toare boemã, mi-am fãcut din lectu-
rã un fel de habitudine cumva mala-
divã ºi sunt tot mai convins cã fãrã
aceastã îndeletnicire existenþa mea
ar fi fost cu totul alta. ªi mã întreb
de la o vreme, prins la mijloc în vaie-
rul unei lumi, cea din prezentul ime-
diat, în care mã regãsesc cu o difi-
cultate aproape inclasificabilã, dacã
nu cumva avântul tehnologic media-
tic ºi nu numai, cu transformãrile
sale bulversante, prin noutate ºi mai
ales prin viteza ce le însoþeºte, nu va
sfârºi cumva între limitele unei nou,
insolit, „analfabetism”. Evident, de
o altã portanþã ºi o altã fizionomie.

Simularea Evaluãrii
Naþionale la clasa a VIII-a
a continuat, ieri, cu proba
la matematicã
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RAT Craiova este societatea care a fost desem-
natã de Primãrie sã ridice maºinile parcate nere-
gulamentar. Înainte de a începe ridicãrile însã, mu-
nicipalitatea trebuie sã îi mai punã la dispoziþie
operatorului SC RAT Craiova SRL ºi tarifele pe
care le va percepe proprietarilor de maºini pen-
tru ridicare, transport ºi depozitare.

Dan Narcis Purcãrescu, noul prefect de Dolj
Executivul a adoptat în ºedinþa de ieri o serie de hotãrâri de Guvern

privind încetarea exercitãrii unor funcþii publice de prefect sau subprefect,
precum ºi numiri, cu caracter temporar, în aceste funcþii publice. Astfel, a
fost aprobatã Hotãrârea privind încetarea, la cerere, a exercitãrii, cu carac-
ter temporar, prin detaºare în condiþiile legii, a funcþiei publice de prefect
al judeþului Dolj de cãtre Nicolae Sorin Rãducanu ºi concomitent  numi-
rea, în aceastã funcþie, prin detaºare de la ITM Dolj, a lui Dan Narcis
Purcãrescu. Schimbãri de prefecþi ºi subprefecþi au mai avut lor, în ºedinþa
de ieri ºi în judeþele Satu Mare, Alba, Braºov ºi Suceava. (MB)
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Lui Grindeanu i s-a propus

sã fie membru de onoare

în conducerea viitorului Muzeu

al Holocaustului
Premierul Sorin Grindeanu a

primit ieri, la Palatul Victoria, o
delegaþie a Muzeului Memorial al
Holocaustului din Statele Unite,
însoþitã de ambasadorul SUA la
Bucureºti, Hans Klemm, discuþiile
vizând înfiinþarea unui Muzeu al
Istoriei Evreilor din România.
”Principala temã de discuþie a
fost înfiinþarea unui Muzeu al
Istoriei Evreilor din România, un
demers de consolidare a educaþiei
privind istoria Holocaustului.
Discuþia a avut loc în contextul
organizãrii la Palatul Victoria, în
data de 17 martie, a primei
reuniuni internaþionale a Comite-
tului Consultativ pentru realiza-
rea muzeului”, se aratã într-un
comunicat de presã al Executivu-
lui. Potrivit sursei citate, Sorin
Grindeanu a exprimat aprecieri
pentru excelenta colaborare între
instituþiile din România ºi Muzeul
Memorial al Holocaustului din
Statele Unite, în special pentru
desfãºurarea de programe
educative, precum ºi în promova-
rea internaþionalã a proiectului
unui Muzeu al evreilor din
România. “Acest proiect are
susþinerea Guvernului României,
precum ºi a altor instituþii ale
statului român. Ne dorim ca acest
proiect sã devinã realitate cât mai
curând ºi vom colabora îndea-
proape, în acest sens, cu Federa-
þia Comunitãþilor Evreieºti din
România”, a afirmat prim-
ministrul, conform comunicatului
de presã. La întâlnire au mai
participat Radu Ioanid, director
al Programului Arhivistic
Internaþional din cadrul Muzeului
Memorial al Holocaustului din
Statele Unite, Paul Shapiro,
director Programe de Înalte
Studii din cadrul Muzeului
Memorial al Holocaustului din
Statele Unite, Mihnea Constanti-
nescu, ambasador cu însãrcinãri
speciale MAE ºi Alexandru
Florian, director general al
Institutului Naþional pentru
Studierea Holocaustului din
România – Elie Wiesel.
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Ministerul Apãrãrii, Gabriel
Leº, a declarat, ieri, dupã ce Exe-
cutivul a abrogat hotãrârea datã
de Cabinetul Cioloº pentru con-
struirea celor patru corvete mul-
tifuncþionale, cã, dupã ce întrea-
ga procedurã a unei noi hotãrâri
va fi parcursã, corvetele vor fi
construite tot în România.

”Având în vedere neîndeplini-
rea condiþiei suspensive insera-
tã în cuprinsul prevederilor art.
2 din HG 906/2016, respectiv
aprobarea în prealabil a avizului
Parlamentului pentru toate inves-
tiþiile mai matri de 100 de mili-
oane de euro, de a cãrei îndepli-
nire depindea producerea sau nu
a efectelor urmãrite la data emi-
terii, a fost motivul pentru care
noi am propus aceastã abroga-

Ministrul de Interne, Carmen
Dan, a declarat, ieri, cã aproxi-
mativ 80.000 de angajaþi ai mi-
nisterului vor beneficia de majo-
rãrile salariale decise dupã discu-
þiile cu sindicaliºtii, care vor re-
prezenta un efort bugetar lunar
de 13 milioane de lei.

”Urmare a discuþiilor ºi a ce-
lor ce am convenit cu sindicate-
le, am depus o serie de amenda-
mente prin care propunem urmã-
toarele lucruri: sporurile, indem-
nizaþiile ºi alte asemenea drepturi
specific stabilite proportional cu
timpul efectiv lucrat ºi care nu
fac parte, potrivit legii, din sala-
riul de bazã, salariul funcþiei de
bazã, solda funcþiei de bazã se de-

Gabriel Leº, ministrul Apãrãrii: CategoricGabriel Leº, ministrul Apãrãrii: CategoricGabriel Leº, ministrul Apãrãrii: CategoricGabriel Leº, ministrul Apãrãrii: CategoricGabriel Leº, ministrul Apãrãrii: Categoric
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re. Ceea ce vreau sã asigur este
faptul cã acest program major
de înzestrare a Armatei Româ-
niei nu se stopeazã, o sã meargã
mai departe. Noi, de sãptãmâna
viitoare, vom începe proceduri-
le astfel încât sã respectãm toa-
te aceste reglementãri legale
care prevãd un aviz prealabil al
Parlamentului pentru toate inves-
tiþiile ºi achiziþiile care depoã-
ºesc 100 de milioane de euro”-
, a declarat ministrul Apãrãrii,
Gabriel Leº.

El a mai spus cã a plecat din
funcþia de secretar de stat înain-
te de aprobarea HG 90/2016. ”Eu
am plecat din MApN în octom-
brie, anul trecut. Am lucrat la
acest program, dar scrisorile s-
au trimis dupã ce am plecat eu,

iar aceastã hotãrâre s-a dat dupã
ce am plecat eu”, a precizat Leº.
Ministrul Apãrãrii a mai spus cã
proiectul actualului Executiv vi-
zeazã construirea unor corvete
tot în România. ”Categoric DA.
Nu la Galaþi, (ci - n.r.) în Româ-
nia, integrarea în industria din
România, cu apel la interesul
esenþial de securitate al României,
astfel încât integrarea acestor
produse sã se facã în România,
într-un ºantier naval din Româ-
nia. Nu specific un anumit tip de
ºantier”, a precizat Gabriel Leº.

Potrivit ministrului Apãrãrii
Naþionale, cerinþele operaþiona-
le date de tehnicienii din Forþele

Navale nu se vor schimba.
”Sunt aceleaºi ca ºi pânã acum,
sunt cerinþe operaþionale mini-
male. Conform prevederilor
OUG 114, vom merge merge pe
o procedurã competitivã, pe un
dialog competitiv, binenþeles cu
integrare în industria din Româ-
nia. Este obligatoriu (ca Guver-
nul sã semneze contractul pen-
tru achiziþionarea corvetelor mul-
tifuncþionale în acest an - n.r).
Avem cei 2%, ne-am asumat
aceste capabilitãþi pe care va tre-
bui sã le avem. Eu sper ca în
ºase luni, ºapte luni sã avem
semnat un astfel de contract”, a
conchis Gabriel Leº.

Carmen Dan anunþã majorãri salariale pentru

80.000 de angajaþi din Ministerul de Interne
terminã prin raportare la salariul
de bazã, solda de funcþie, sala-
riul de funcþie acordat în confor-
mitate cu prevederile legale în
vigoare. Cuantumul drepturilor
salariale rezultate astfel nu poate
fi mai mic decât cel stabilit prin
raportare la modalitatea de cal-
cul utilizatã în luna martie
2017”, a declarat Carmen Dan.

Ministrul de Interne a mai pre-
cizat cã a fost devansat devan-
sarea termenul de acordare a sa-
lariului de merit pentru poliþiºti
din luna august în luna aprilie.
”Fac precizarea cã existã un efort
bugetar în ceea ce priveºte aceste
amendamente pentru aplicarea
HG nr.1 din 2017 de aproape 13

milioane de lei lunar. De aceste
beneficii se vor bucura aproxi-
mativ 80.000 de angajaþi ai
MAI”, a precizat Carmen Dan.

Sindicatul Naþional al Agenþi-
lor de Poliþie a organizat un pro-
test joi dimineaþã, în faþa sediu-
lui Ministerului Afacerilor Inter-
ne, având ca principale revendi-
cãri aplicarea prevederilor H.G.
nr.1/2017; adoptarea legii salari-
zãrii unitare; semnarea Acordu-
lui Colectiv de Muncã; schimba-
rea legii 360/2002 Statutul Poli-
þistului ºi modificarea prevederi-
lor O.M.A.I. nr.577/2008.

Poliþiºtii ºi-au propus, prin
acest protest, sã atragã atenþia,
atât angajatorului – Ministerul

Afacerilor Interne, cât ºi Minis-
terului Finanþelor Publice, cu pri-
vire la faptul cã nu sunt plãtiþi co-
respunzãtor ºi cã o parte dintre
prevederile legale privind salari-
zarea lor, precum ºi alte drepturi,
sunt încãlcate.

Pe de altã parte, alte câteva
zeci de persoane, reprezentanþi ai
Sindicatului Poliþiºtilor Europeni
„EUROPOL”, au protestat în faþa
Ministerului Muncii ºi Justiþiei
Sociale. Nemulþumirile poliþiºti-
lor sunt reprezentate de menþine-
rea salariului la nivelul anului
2008, când a avut loc ultima
creºtere salarialã, dar ºi de hao-
sul legislativ cu privire la salari-
zarea din sistemul de apãrare.
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Poliþia Localã Craiova nu a
mai ridicat nici o maºinã, deºi era
parcatã neregulamentar, din mai
2015. Considerându-se cã legea
dupã care se ghidau nu acoperea
toate aspectele, acþiunea a fost
opritã la nivel naþional. La sfâr-
ºitul lui 2016, s-a venit cu o nouã
hotãrâre de guvern care a regle-
mentat mai bine modul cum tre-
buie sã fie ridicate maºinile. Câº-
tigul a fost cã s-au indicat precis
situaþiile (ºase la numãr) în care
o maºinã poate fi consideratã cã
este parcatã neregulamentar ºi
astfel ridicatã.

Regulamentul, în consultare
publicã

La începutul acestei luni, Pri-
mãria Craiova a fãcut ºi urmãto-

RAT Craiova este societatea care a fost desemnatã de
Primãrie sã ridice maºinile parcate neregulamentar.

Înainte de a începe ridicãrile însã, municipalitatea trebu-
ie sã îi mai punã la dispoziþie operatorului SC RAT Craio-
va SRL ºi tarifele pe care le va percepe proprietarilor de

maºini pentru ridicare, transport ºi depozitare.
rul pas.  Autoritãþile locale au de-
semnat o comisie, alcãtuitã din
funcþionari publici, care a hotã-
rât cine ºi cum se face aceastã
activitate. Potrivit regulamentu-
lui local, care a fost postat ºi pe
site-ul primãriei pentru a fi con-
sultat de craioveni, cei care con-
statã cã o maºinã este parcatã
neregulamentar sunt agenþii con-
statatori din partea Poliþiei Muni-
cipiului Craiova – Biroul Rutier
sau poliþiºtii locali din cadrul Po-
liþiei Locale a Municipiului Cra-
iova – Serviciul Circulaþie.

Acþiunea va fi delegatã
cãtre SC RAT Craiova

Regulamentul spune cã poliþiº-
tii, rutieri sau locali, sunt cei care
emit dispoziþia de ridicare. Pânã

aici nu este nimic nou, procedân-
du-se asemãnãtor ºi în anii tre-
cuþi. Ridicarea efectivã a vehicu-
lelor este consideratã, prin noile
prevederi, un serviciu public ºi
s-a recomandat autoritãþilor lo-
cale sã îºi desemneze un opera-
tor care sã facã acest lucru. Co-
misia Primãriei Craiova a stabi-
lit, prin urmare, cã SC RAT Cra-
iova SRL este operatorul potrivit
ºi urmeazã a delega acestei so-
cietãþi activitatea de ridicare,
transport ºi depozitate a autove-
hiculelor staþionate sau parcate
neregulamentar pe domeniul pu-
blic sau pe domeniul privat al
municipiului.

Argumentele municipalitãþii
Autoritãþile locale spun cã SC

RAT Craiova SRL a fost aleasã
pentru a face ridicarea maºini-
lor din mai multe motive. Pe de
o parte, societatea de transport
dispune de „resurse umane su-
ficiente ºi calificate”, precum ºi
de mijloacele tehnice necesare,
þinând cont de faptul cã legea
obligã autoritãþile ca ridicarea
maºinilor sã se facã numai cu
echipaje adecvate astfel încât sã
nu fie avariate maºinile proprie-
tarilor. Totodatã, autoritãþile
spun cã RAT Craiova deþine ºi
spaþii adecvate de depozitare ºi
buget suficient pentru acoperi-
rea cheltuielilor cu personalul
care va fi implicat în aceastã

acþiune. un alt avantaj ar fi ºi
acela cã Primãria Craiova deþi-
ne controlul în aceastã societa-
te de transport.

Se aºteaptã tarifele
Regulamentul de ridicare a

maºinilor a fost depus de muni-
cipalitate pe site pentru a fi con-
sultat de cetãþeni, fiind nevoie
ca, în faza urmãtoare, sã fie su-
pus votului consilierilor munici-
pali. Tot aleºii locali urmeazã sã
adopte, în perioada urmãtoare,
ºi tarifele pe care operatorul de

ridicãri, în speþã RAT Craiova,
îl va percepe proprietarilor de
maºini. În regulament se spune
cã, dacã în timpul ridicãrii ma-
ºinii, apare proprietarul la faþa
locului, atunci se întrerupe ac-
þiunea de ridicare, acesta îºi re-
cupereazã maºina, însã înainte
trebuie sã achite costurile cu ri-
dicarea. Transoportul ºi depo-
zitarea – care se calculeazã la 24
de ore – se vor achita de pro-
prietar operatorului dupã ce îºi
recupereazã maºina.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Reamintim cã, reprezentanþii Inspectora-
tului de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj anunþau
cã, pe 22 octombrie 2015 poliþiºtii ºi procu-
rorii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj
l-au introdus în arestul Inspectoratului, pe
bazã de ordonanþã de reþinere, pe Mircea
Ciurar, de 40 de ani, din Craiova, împotriva
acestuia punându-se în miºcare acþiunea
penalã pentru sãvârºirea infracþiunilor de
evaziune fiscalã ºi transmitere fictivã a pãr-
þilor sociale sau a acþiunilor deþinute într-o
societate comercialã, în scopul sustragerii
de la urmãrirea penalã ori în scopul îngreu-
nãrii acesteia. Din cercetãrile poliþiºtilor de
la Serviciul de Investigarea a Criminalitã-
þii Economice a rezultat faptul cã bãrba-
tul, în calitate de administrator al unei
societãþi comerciale, a livrat în cursul
anului 2011 piei de animale cãtre alte douã
societãþi ºi a efectuat achiziþii de alþi agenþi
economici, operaþiuni pe care nu le-a de-
clarat organelor fiscale, sustrãgându-se de
la plata TVA ºi impozit pe profit ºi produ-
când bugetului de stat un prejudiciu de
265.282 lei. Poliþiºtii craioveni au mai sta-
bilit ºi faptul cã, la data de 1 iunie 2011,
persoana în cauzã a cesionat fictiv pãrþile
sociale ale societãþii la care era administra-
tor, în scopul de a îngreuna urmãrirea pe-

Mai exact, potrivit reprezen-
tanþilor Inspectoratului de Poli-
þie Judeþean (IPJ) Dolj, din pri-
mele cercetãri ale poliþiºtilor ru-
tieri s-a stabilit cã, Ungureanu

Cei doi angajaþi ai Centrul Re-
gional de Transfuzie Sanguinã
Craiova, Cosmin Cristian Maga-
on, de 24 de ani, din Craiova,
asistent medical, ºi Mihaela Geor-
gineta Opriºan, de 33 de ani, din
municipiu, registrator, ridicaþi
miercuri, în urma unei acþiuni a
poliþiºtilor Serviciului Judeþean
Anticorupþie Dolj sub coordona-
rea Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, au fost reþinuþi, în
cursul serii, pentru 24 de ore, ur-

Cei doi angajaþi ai Centrului de Transfuzii
Craiova „sãltaþi” de ofiþerii anticorupþie,

reþinuþi pentru 24 de ore
mând sã fie prezentaþi judecãto-
rilor Tribunalului Dolj cu propu-
nerea de arestare preventivã pen-
tru 30 de zile. Potrivit procurori-
lor, în cursul lunii martie 2017,
Magaon, în colaborare cu Miha-
ela Opriºan, pe fondul lipsei de
sânge necesar intervenþiilor chi-
rurgicale, a primit în repetate rân-
duri, de la investigatori sub aco-
perire ai D.G.A., diferite sume de
bani pentru a facilita obþinerea
unor unitãþi de sânge.

Bãut la volan, a intrat cu maºina în pomBãut la volan, a intrat cu maºina în pomBãut la volan, a intrat cu maºina în pomBãut la volan, a intrat cu maºina în pomBãut la volan, a intrat cu maºina în pom
Un grav accident de circulaþie s-a petrecut, ieri dimi-

neaþã, pe bulevardul Decebal din Craiova, în apropierea
intersecþiei cu strada Caracal, douã persoane fiind rãnite,
una dintre ele grav, dupã ce un Cielo a intrat într-un
copac. Poliþiºtii au stabilit cã accidentul s-a petrecut pe
fondul consumului de alcool, ºoferul având o concentraþie
de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat ºi au deschis un
dosar penal în acest caz.

Cosmin, în vârstã de 27 de ani,
din Balº, judeþul Olt, în timp ce
conducea un autoturism Cielo pe
bulevardul Decebal, cãtre strada
Caracal, pe fondul consumului de

bãuturi alcoolice, a pierdut con-
trolul asupra direcþiei de mers ºi
a lovit un copac de pe marginea
carosabilului. Poliþiºtii rutieri
ajunºi la faþa locului au demarat
cercetãrile, stabilind faptul cã
ºoferul avea o concentraþie de
0,77 mg/l alcool pur în aerul ex-
pirat, în cauzã fiind întocmit do-
sar de cercetare penalã pentru
conducere sub influenþa bãuturi-
lor alcoolice ºi vãtãmare corpo-
ralã din culpã. Asta întrucât cei
doi pasageri aflaþi în autoturism,
Paul Ogea, de 24 de ani ºi Cos-
min Mãrinicã, de 27 de ani, au

fost rãniþi, primul din-
tre ei grav, fiind trans-
portaþi la Spitalul Cli-
nic Judeþean de Ur-
genþã Craiova. Tot la
spital a ajuns însã ºi
conducãtorul auto,
pentru prelevarea pro-
belor biologice în ve-
derea stabilirii alcoole-
miei. Investigaþiile
sunt continuate de po-
liþiºtii din cadrul Birou-
lui Rutier Craiova pen-
tru stabilirea tuturor
circumstanþelor în
care s-a produs eveni-
mentul, dupã cum au
mai precizat reprezen-
tanþii IPJ Dolj.

Administrator de firme craiovean condamnatAdministrator de firme craiovean condamnatAdministrator de firme craiovean condamnatAdministrator de firme craiovean condamnatAdministrator de firme craiovean condamnat
la 6 ani de puºcãrie pentru evaziune fiscalãla 6 ani de puºcãrie pentru evaziune fiscalãla 6 ani de puºcãrie pentru evaziune fiscalãla 6 ani de puºcãrie pentru evaziune fiscalãla 6 ani de puºcãrie pentru evaziune fiscalã

Administratorul unor firme craiovene, arestat în octombrie 2015 pentru
evaziune fiscalã ºi transmitere fictivã a pãrþilor sociale sau a acþiunilor deþinute
într-o societate comercialã, a fost condamnat definitiv la 6 ani de închisoare cu
executare. În acelaºi dosar au fost condamnaþi la câte 2 ani ºi 6 luni închisoare
cu suspendare ºi trei ieºeni, doi bãrbaþi ºi o femeie, acuzaþi cã au sprijinit o
parte din activitatea infracþionalã a craioveanului furnizându-i facturi false de
care s-a folosit pentru a prejudicia bugetul de stat cu peste 300.000 lei. Prin
firmele administrate, craioveanul a creat un prejudiciu total estimat de anche-
tatori la aproximativ 500.000 lei. Hotãrârea a rãmas definitivã la Curtea de Apel
Craiova pe 13 martie a.c., iar bãrbatul, care este în spatele gratiilor din 2015,
va rãmâne acolo pânã la ispãºirea pedepsei.

nalã. „Mai mult decât atât, în perioada 2014
– 2015, craioveanul s-a sustras de la plata
obligaþiilor fiscale datorate bugetului de stat
prin înregistrarea în contabilitatea altei so-
cietãþi administrate de acesta a unor facturi
fiscale fictive prin care a denaturat prove-
nienþa cantitãþilor de lânã ºi piei de anima-
le, achiziþionate în realitate de la persoane
fizice (crescãtori de animale), producând în
acest mod un prejudiciu bugetului de stat în
sumã de 308.661 lei”, dupã cum a precizat
la momentul respectiv purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj subcomisar Alin Apostol. Pe 23
octombrie craioveanul a fost prezentat Tri-

bunalului Dolj care a emis mandat
de arestare preventivã pe numele sãu
pentru o perioadã de 30 de zile.

Doi ieºeni arestaþi
în acelaºi dosar

O lunã mai târziu, oamenii legii
anunþau cã procurorul de caz din
cadrul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj i-au reþinut pentru 24
de ore pe Marcel Stãnescu, de 42 de
ani, ºi Matei Stãnescu, de 39 de ani,
ambii din comuna Ciurea, judeþul
Iaºi, administratori de societãþi co-
merciale. Anchetatorii spuneau cã, în
urma cercetãrilor s-a stabilit cã, cei doi re-
prezentanþi ai unor societãþi comerciale l-au
ajutat pe craioveanul Mircea Ciurar, de 40 de
ani, arestat preventiv pe 23 octombrie a.c.,
în sensul cã i-au pus la dispoziþie facturi fis-
cale în care au fost consemnate operaþiuni
comerciale fictive. Cei doi ieºeni care i-au fost
complici craioveanului au fost încarceraþi în
arestul IPJ Dolj, iar pe 25 noiembrie 2015, au
fost prezentaþi Tribunalului Dolj, cu propu-
nere de arestare preventivã, propunere admi-

sã de instanþã. Ulterior însã, cei doi au fost
plasaþi sub control judiciar.

Mircea Ciurar, care este recidivist, îm-
preunã cu ieºenii Matei ºi Marcel Stãnes-
cu, dar ºi cu Brânduºa Stãnescu, au fost
trimiºi în judecatã de procurorii Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj pentru eva-
ziune fiscalã. Pe 5 septembrie 2016 Tri-
bunalul Dolj a pronunþat sentinþa pe fond.
Mircea Ciurar a fost condamnat la o pe-
deapsã totalã de 6 ani închisoare, fiind men-
þinut în arest preventiv. Matei Stãnescu,
Marcel Stãnescu ºi Brânduºa Stãnescu au
primit câte 2 ani ºi 6 luni închisoare cu sus-
pendare pe durata unui termen de încerca-

re de 4 ani ºi câte 100 de zile de muncã în
folosul comunitãþii. În plus, judecãtorii de la
Tribunal au stabilit cã Ciurar trebuie sã achite
525.164 lei prejudiciul creat plus dobânzi ºi
penalitãþi. Nemulþumit de sentinþã, Mircea Ciu-
rar a declarat apel, soluþionat de Curtea de
Apel Craiova la începutul acestei sãptãmâni,
mai exact luni, 13 martie a.c. Instanþa a respins
apelul inculpatului ºi a decis cã acesta trebuie
sã mai achite, în plus, 48.779, 06 lei prejudi-
ciu creat pe o altã firmã pe care a adminis-
trat-o: „respinge ca nefondat apelul declarat
de inculpatul Ciurar Mircea împotriva sen-
tinþei penale nr. 471/05.09.2016 pronunþatã
de Tribunalul Dolj. Obligã pe inculpatul Ciu-
rar Mircea, în solidar cu partea responsabilã
civilmente SC Anciela SRL, la plata cãtre
partea civilã Statul Român, reprezentat de
Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã
a sumei de 48.779, 06 lei (prejudiciu produs
ca urmare a evidenþierii operaþiunilor fictive
cu SC Cristalina SRL) precum ºi a dobânzi-
lor ºi penalitãþilor aferente de la data produ-
cerii prejudiciului ºi pânã la data plãþii efec-
tive a debitului. Definitivã. Pronunþatã în
ºedinþã publicã astãzi, 13.03.2017”, se aratã
în hotãrârea instanþei.
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GEORGE POPESCU

Cititor împãtimit, ba chiar pãtimaº, în
adolescenþã ºi, apoi, în anii nelipsiþi totuºi
de o anume instigatoare boemã, mi-am fã-
cut din lecturã un fel de habitudine cumva
maladivã ºi sunt tot mai convins cã fãrã
aceastã îndeletnicire existenþa mea ar fi fost
cu totul alta. ªi mã întreb de la o vreme,
prins la mijloc în vaierul unei lumi, cea din
prezentul imediat, în care mã regãsesc cu
o dificultate aproape inclasificabilã, dacã nu
cumva avântul tehnologic mediatic ºi nu
numai, cu transformãrile sale bulversante,
prin noutate ºi mai ales prin viteza ce le
însoþeºte, nu va sfârºi cumva între limitele
unei nou, insolit, „analfabetism”. Evident,
de o altã portanþã ºi o altã fizionomie.

Aºa se face cã, poate dintr-un impuls de
conservare – cu un abia perceptibil suport
defensiv -, m-am trezit aservit în ultimii ani
re-lecturii: a cãrþilor marilor clasici ori ale
celor care m-au marcat, la întâiile, înde-
pãrtatele întâlniri, dându-mi, abia de curând,
seama cã, în realitate, orice re-citire devi-
ne un act nu doar restaurator, ci reînnoi-
tor, scoþând din paginile îngãlbenite alte
semnificaþii ºi dând naºtere la alte trãiri,
deseori oferind, aproape miraculos, soluþii
ºi chei de înþelegere ale unora dintre cele
mai insidioase controverse din realitãþile ce
ne iscodesc sub ochii noºtri.

Camus ºi „Camus ºi „Camus ºi „Camus ºi „Camus ºi „Judecãtorul penitentJudecãtorul penitentJudecãtorul penitentJudecãtorul penitentJudecãtorul penitent (I) (I) (I) (I) (I)
Recitând, vara trecutã, opera (aproape

toatã) a lui Albert Camus, descopãr, din-
colo de ecoul influenþelor lor de la primele
lecturi pe la sfârºitul anilor ’60, soluþii re-
zolutive la unele dintre confruntãrile dile-
matice de pe scena politicã, socialã ºi mo-
ralã la care asistãm azi. ªi oricât de curios
ar pãrea, când e vorba de mari autori, ge-
niali, precum Camus, lãsându-i deoparte
pe cei eternizaþi în Panteonul universal
(Dante, Shakespeare, Dostoievski, Proust,
ori Eminescu, Caragiale, Rebreanu, Camil
Petrescu, Marin Preda, cei din urmã cu
voia unor detractori ai lor), nu capodope-
rele canonizate oferã surprizele incitante,
ci acele scrieri considerate, aleatoriu,
drept… marginale.

Într-o astfel de perspectivã, opera în re-
citirea cãreia am regãsit rãspunsuri imba-
tabile la ampla crizã prin care trece umani-
tatea ºi, încã ºi mai precis, la ultimele dez-
bateri, mai ales din domeniul justiþiei, de la
noi, este „povestirea” (atributul e al auto-
rului) intitulatã „Cãderea” („La Chute”),
publicatã în 1956, cu doar un an înaintea
desemnãrii Nobelului ºi, mai mult, consi-
deratã ultima sa operã de ficþiune.

S-a spus ºi s-a scris despre aceastã scrie-
re construitã ca un lung monolog al unui
fost magistrat parizian (de fapt, fost avo-

cat al unor cauze „pierdute”, dedicat dezin-
teresat ºi idealistic celor fãrã apãrare ºi,
deci, fãrã ºansa la o justiþie dreaptã), auto-
exilat în Amsterdamul încã de pe atunci
cosmopolit, cã, în esenþã, ar reprezenta
parabola unei capcane – sensul ascuns al
cãderii paradisiace în cheie gnosticã – din
care nu se mai poate ieºi.

Succint, trama acestei povestiri cu un
evident caracter romanesc e o nesfârºitã
mea culpa, ori, în termeni ceva mai difuzi,
proces de conºtiinþã a acelui fost avocat
parizian de succes, cu o reputaþie neºtirbi-
tã în sferele înalte ale unei societãþi egale
cu cea în care convieþuim azi, a cãrei ca-
rierã ºi al cãrui destin individual cad, se
prãbuºesc într-un fel de autodafè (un „ka-
mikaze” într-o ordine moralã sub semnul
acelui absurd din care autorul îºi fãcuse
deja obsesia sa de asalt literar ºi filosofic).

Incitant e chiar resortul atât al autoxi-
lãrii (abandon în aparenþã de o banalitate
stridentã) ºi anume strigãtul disperat, rã-
sunãtor de pe un pod al Senei, al unei ti-
nere, abia întrezãrite de avocatul în trece-
re, într-o searã târzie ºi  ploioasã, pe care,
înregistrându-l minuþios, îl ignorã, vãzân-
du-ºi nepãsãtor de drumul sãu spre casã.
Se presupune, fãrã a se spune direct, cã
strigãtul era preludiul unei sinucideri, iar

mobilul declanºator al consecinþelor dra-
matice în conºtiinþa martorului e absenþa
unei intervenþii ce-ar fi putut salva acea
viaþã, ei bine, anonimã.

Fostul avocat din high life-ul parizian
îºi livreazã acum mãrturisirile sale convi-
vului imaginar în calitatea auto-asumatã
de… judecãtor penitent:

„Dacã vã intereseazã, înainte de a veni
aici eram avocat, Acum sunt judecãtor pe-
nitent”, declarã el la un moment dat. Mãr-
turisirile sale, interferate de exemple, ca-
zuri, întâmplãri evocate cu o acurateþe al-
cãtuind un fel de „dosar al vinovãþiei”, sunt,
într-o ordine, spre a spune astfel, juridicã,
ºi mãrturii, depoziþii, auto-denunþuri.

ªi tocmai în aceastã ordine, re-lectura
camusianã capãtã ºi resuscitã restul de
moralitate – ºi de demnitate – din noi dacã
o raportãm ºi o distribuim în miezul aces-
tei acute, vechi ºi deopotrivã noi crize ce-
a inundat spaþiul mediatic, public ºi, fireº-
te, pânã în vârful spectral al politichiei au-
tohtone. Cãci îmi e cu neputinþã sã mã
întreb cum de lipseºte, în întinsul perime-
tru (uneori, cu statut de „turmã”) al justi-
þiei noastre, tocmai judecãtorul, în accep-
þia sa mai largã de magistrat, penitent când,
în realitate, protagonistul tipic e cel al im-
penitentului?

Specialiºtii Administraþiei Na-
þionale “Apele Române” prin
Administraþia Bazinalã de Apã Jiu
- Sistemul de Gospodãrire a Ape-
lor Dolj au primit marþi, 14 martie
a.c, o sesizare privind o even-
tualã poluare pe pârâul Teslui.
Aceºtia au fost informaþi cã, în

Facultatea de Economie ºi Adminis-
trarea Afacerilor organizeazã workshop-
ul „Învãþãmântul economic liceal ºi
universitar – atractivitatea ºi perspecti-
vele de carierã în rândul tinerilor din
România” - 2017, ediþia a IV-a. Eveni-
mentul va avea loc astãzi, între orele
12:00 – 14:00 la sediul Universitãþii din
Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 13, sala
228. Workshop-ul reprezintã o oportu-

nitate de dezvoltare a relaþiilor de
colaborare dintre cadrele didactice din
mediul economic preuniversitar ºi
universitar, o contribuþie adusã activitã-
þii didactice desfãºurate cu elevii ºi
studenþii noºtri, dar ºi posibilitatea de
identificare a unor proiecte comune
între cadre didactice – elevi – studenþi
cu implicarea mediului de afaceri.

MARGA BULUGEAN

zona Drãgoteºti – Popânzãleºti,
au fost gãsiþi peºti morþi, iar pe
suprafaþa râului, pe luciul de apã
se vãd urme de motorinã.

Angajaþii Sistemul de Gospo-
dãrire a Apelor Dolj s-au depla-
sat imediat la faþa locului unde

au constatat cã,
într-o secþiune,
exista un peºte
mort care a fost
prelevat împreunã
cu proba de apã
ºi, în urmãtoarea
secþiune, în aval,
sub un pod s-au
mai gãsit ºi alþi
peºti  morþi  de
mici dimensiuni.
În urma analizelor
probei  de apã
efectuate în La-
boratorul Admi-
nistraþiei Bazinale
de Apã Jiu s-a de-
terminat  cã,  în
apã, nu sunt pro-
duse petroliere.

Miercuri ,  15

martie a.c, în urma intensificã-
rii controalelor reprezentanþilor
Administraþiei Bazinale de Apã
Jiu, pe sectorul cursului de apã
Teslui, între localitãþile Popân-
zãleºti ºi Robãneºti, precum ºi
pe afluentul de stânga al acestu-
ia, respectiv Valea Scheaua, a re-
zultat prezenþa tot mai pregnan-
tã a dejecþiilor animaliere prove-
nite de la o societate având ca
profil de activitate - creºterea
bovinelor de lapte.

Urmeazã sã
se aplice sancþiuni

Din verificãrile realizate, la
faþa locului, s-a constatat în-
cãlcarea prevederilor autoriza-
þiei de gospodãrire a apelor în
valabilitate, prin nerespectarea
codului de bune practici agri-
cole în fermã. „Analiza probe-
lor de apã prelevate, atât de pe
pârâul Valea Scheaua afluent de
stânga al pârâului Teslui, cât ºi
de pe pârâul Teslui, zona loca-
litãþii Bojani, a confirmat po-
luarea cu ape uzate provenite

din bazinul nevidanjat. Agentul
economic a fost invitat pe 16
martie a.c, la sediul ABA Jiu cu
documentele doveditoare, ur-
mând a fi aplicate sancþiunile
(amendã) prevãzute de Legea

Apelor nr.107/1996, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioa-
re”, se aratã într-un comuni-
cat al Administraþiei Bazinale de
Apã Jiu.

RADU ILICEANU
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O serie de informaþii a apã-
rut, recent, cu privire la con-
damnarea unei persoane la opt
luni de închisoare cu suspen-
dare pentru cã nu a declarat la
organele fiscale veniturile obþi-
nute din chirii pe o perioadã de
câteva luni de zile. Deºi poate
pãrea incredibil la prima vede-
re, povestea este cât se poate
de adevãratã: potrivit hotãrârii
rãmase definitive, o femeie de
58 de ani a fost, într-adevãr,
condamnatã la aceastã pedeap-
sã ºi obligatã sã presteze mun-
cã în folosul comunitãþii pen-
tru sãvârºirea infracþiunii de
evaziune fiscalã.
Nu existã o limitã

“La momentul cercetãrilor
penale, femeia datora Fiscului
290 de lei, bani pe care i-a achi-
tat în timpul procesului, pentru
chiriile pe care le-a încasat pe
o perioadã de cinci luni de zile
în anul 2015 ºi pentru care nu
a plãtit impozitul datorat potri-
vit legii. Din datele hotãrârii
penale aflãm cã femeia, ca pro-
prietar al apartamentului, nu
încheiase contract cu chiriaºii
sãi, iar pentru plata chiriilor nu
fuseserã emise chitanþe”, ne-a
precizat avocat – practician în
insolvenþã Coltuc Marius Vi-
cenþiu.

Constituie infracþiuni de eva-
ziune fiscalã ºi se pedepsesc cu

Prima condamnare cu suspendare,

Pentru cã nu a înregistrat, la ANAFPentru cã nu a înregistrat, la ANAFPentru cã nu a înregistrat, la ANAFPentru cã nu a înregistrat, la ANAFPentru cã nu a înregistrat, la ANAF,,,,,
contractul de închirierecontractul de închirierecontractul de închirierecontractul de închirierecontractul de închiriere

Premierã în România. O femeie a fost
condamnatã, recent, la opt luni de închi-
soare cu suspendare, pentru cã nu ºi-a de-
clarat veniturile din chirii la organele fis-
cale, potrivit unei hotãrâri judecãtoreºti.
Femeia prejudiciase statul cu o sumã de

290 de lei, pe care ar fi trebuit sã-i plã-
teascã Fiscului pentru cele cinci luni în care
ºi-a închiriat apartamentul. Organele de
poliþie din Brãila au ajuns sã o cerceteze
pe femeie acuzatã de evaziune fiscalã,
dupã ce aceasta a fost pârâtã de vecini.

închisoare de la doi ani la opt
ani ºi interzicerea unor drepturi
urmãtoarele fapte sãvârºite în
scopul sustragerii de la îndepli-
nirea obligaþiilor fiscale (potri-
vit Legii nr. 241/2005): ascun-
derea bunului ori a sursei
impozabile sau taxabile;
omisiunea, în tot sau în
parte, a evidenþierii, în
actele contabile ori în alte
documente legale, a ope-
raþiunilor comerciale
efectuate sau a venituri-
lor realizate; evidenþierea,
în actele contabile sau în
alte documente legale, a
cheltuielilor care nu au la
bazã operaþiuni reale ori
evidenþierea altor operaþi-
uni fictive; alterarea, dis-
trugerea sau ascunderea
de acte contabile, memo-
rii ale aparatelor de taxat
ori de marcat electronice
fiscale sau de alte mijloa-
ce de stocare a datelor;
executarea de evidenþe
contabile duble, folosin-
du-se înscrisuri sau alte
mijloace de stocare a da-
telor; sustragerea de la
efectuarea verificãrilor financia-
re, fiscale sau vamale, prin ne-
declararea, declararea fictivã ori
declararea inexactã cu privire la
sediile principale sau secundare
ale persoanelor verificate; sub-
stituirea, degradarea sau înstrãi-

narea de cãtre debitor
ori de cãtre terþe per-
soane a bunurilor se-
chestrate în conformi-
tate cu prevederile Co-
dului de procedurã fis-
calã ºi ale Codului de
procedurã penalã.
Vecinii au reclamat-o
poliþiºtilor

“ANAF – Administra-
þia Judeþeanã a Finanþe-
lor Publice Brãila a co-
municat cã Avram Ma-
ria datoreazã bugetului
consolidat al statului,
pentru veniturile înca-
sate din cedarea folosin-
þei locuinþei, sumele de
216 lei – reprezentând
impozit pe veniturile din
cedarea folosinþei bunu-
rilor – ºi 74 de lei – re-
prezentând contribuþie
de asigurãri sociale de
sãnãtate pentru venitu-
rile din cedarea folosin-
þei bunurilor – totalizând

suma de 290 lei”, dupã cum se
menþioneazã în hotãrâre.

“Conform hotãrârii, spusele
vecinilor ar fi fost cele care au
adus-o pe proprietarã în vizo-
rul organelor de poliþie. Astfel,

Inspectoratul  Judeþean de Po-
liþie s-a sesizat cu privire la sã-
vârºirea infracþiunii de evaziu-
ne fiscalã. Confruntatã cu acu-
zaþiile organelor, femeia a recu-
noscut fapta, iar dosarul sãu a
ajuns în faþa judecãtorului. În-

tre timp, femeia ºi-a plãtit suma
datoratã la Fisc, respectiv 290
de lei, însã acest lucru nu a
scãpat-o de condamnare ºi nici
faptul cã ºi-a recunoscut vina,
ci i-au adus doar o pedeapsã
mai uºoarã, potrivit informaþii-
lor din hotãrâre. Pentru infrac-
þiunea de evaziune fiscalã, Le-
gea nr. 241/2005 impune o pe-
deapsã cu închisoarea între doi
ºi opt ani de închisoare, iar fe-
meia fost condamnatã la opt
luni de închisoare cu suspen-
dare, dar ºi 60 de zile de mun-
cã în folosul comunitãþii”, a mai
precizat Coltuc Marius Vicenþiu.
Evaziunea fiscalã nu are un
prag minimal al prejudiciului

Deºi poate pãrea absurd ca o
persoanã sã fie condamnatã
pentru un prejudiciu atât de mic
adus statului român, trebuie sã
ºtim cã Legea nr. 241/2005 nu
impune un prag pentru pre-
judiciul de la evaziune fisca-
lã. Potrivit actului însã, dacã se

aduce un prejudiciu mai mare
de 100.000 de euro, limitele pe-
depsei cresc cu cinci ani – con-
cret, se stabileºte de cãtre ju-
decãtor o pedeapsã între 7 ºi 13
ani, dacã nu mai existã alte cir-
cumstanþe care sã îndulceascã

aceste limite, cum s-a întâmplat
ºi în cazul femeii (recunoaºte-
rea faptei, lipsa antecedentelor
penale, acoperirea prejudiciu-
lui). Dacã prejudiciul adus prin
faptele de evaziune se ridicã la
mai mult de 500.000 de euro,
limitele pedepsei cresc cu ºapte
ani, potrivit legii.

Cei care obþin venituri din chi-
rii uitã, adesea, cã acestea tre-
buie declarate la organele fisca-
le pentru cã sunt venituri ce tre-
buie impozitate. Proprietarii sau
alþi deþinãtori ai imobilului închi-
riat trebuie sã facã un contract
cu chiriaºii pe care sã-l înregis-
treze la Fisc în termen de 30 de
zile de la încheiere. Impozitul
datorat în acest caz este de 16%,
potrivit legislaþiei fiscale. Orga-
nele fiscale au la dispoziþie, po-
trivit Codului de procedurã fis-
calã, un instrument legal prin
care sã descopere veniturile ne-
declarate ale persoanelor fizice
– verificarea situaþiei fiscale per-
sonale, efectuatã de cãtre orga-

nul fiscal central. În
cadrul acestei verifi-
cãri, autoritãþile fisca-
le controleazã surse-
le veniturilor ºi veri-
f icã în ce mãsurã
contribuabilul îºi plã-
teºte dãrile la stat.

“Practic, orice ve-
nituri din surse nei-
dentificate se vor im-
pozita cu 16%. Cu
toate acestea, rigori-
le impuse de legisla-
þia fiscalã în cazul
acestor verificãri fac
greu de imaginat ipo-
teza în care contri-
buabilul care obþine,
sã  z icem,  200 de
euro lunar din chirii
sã fie sancþionat prea
dur de organele fis-
cale ori sã fie real-
mente tras la rãspun-
dere. Cu toate aces-

tea, aºa cum o demonstreazã si-
tuaþia de faþã,  nedeclararea
acestor venituri nu ne poate
aduce doar probleme cu orga-
nele fiscale, ci ºi antecedente
penale” a concluzionat Coltuc
Marius Vicenþiu.
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Experþii considerã cã frica de
întuneric - sau nictofobia - îºi are
rãdãcinile în timpurile strãmoºilor
noºtri care locuiau în peºteri ºi
care se aflau în pericol mai mare
sã fie atacaþi de prãdãtori dupã
cãderea întunericului. Astãzi,
acest lucru ne afecteazã în timp
ce ne aflãm la volan.

Grijile legate de momentele de
apariþia nictalopiei (“orbirea” pe
timp de noapte) ºi frica de a lovi
ceva sau pe cineva sunt anxietãþi-
le de noapte cel mai des întâlnite
în rândul ºoferilor, aratã un nou
sondaj comandat de Ford (3). Însã
cel puþin pentru ultima dintre aces-
tea existã acum o soluþie care tre-

Datoritã ajutorului consistent acordat de Uniunea Europea-
nã, Moldova  a adoptat un numãr important de reforme în
procesul de implementare a Agendei de asociere, având ca
scop restaurarea independenþei sistemului judiciar, eficienti-
zarea administraþiei publice, restabilirea stabilitãþii macroeco-
nomice ºi armonizarea legislaþiei naþionale cu normele UE în
domeniul energiei electrice ºi gazului natural. Însã sunt nece-
sare în continuare eforturi, mai ales în ceea ce priveºte con-
solidarea statului de drept ºi a mediului de afaceri. 

„Uniunea Europeanã ºi Republica Moldova au o foarte
puternicã relaþie de colaborare, întãritã prin Acordul nostru
de asociere, operaþional deja de nouã luni. Acordul a intensi-
ficat parteneriatul deja existent, crescând sau consolidând
cooperarea noastrã în funcþie de domeniu. Agenda de aso-
ciere trece în revistã angajamentele luate de autoritãtile din
Moldova, printre ele numãrându-se lupta împotriva corup-
þiei, îmbunãtãþirea independenþei sistemului juridic, depoliti-
zarea instituþiilor statului, ºi investigarea fraudelor bancare.
Au fost înregistrate progrese ºi acest raport le trece în re-
vistã. Sunt necesare eforturi suplimentare ºi, din acest punct
de vedere, Moldova poate conta pe sprijinul Uniunii Europe-
ne, pe colaborarea noastrã, în beneficiul cetãþenilor noºtri”,
a declarat Înaltul reprezentant al Uniunii pentru afaceri ex-
terne ºi politica de securitate ºi vicepreºedinte al Comisiei
Europene, Federica Mogherini.  

“Moldova poate conta pe sprijinul Uniunii Europene”

Ford introduce o tehnologie cu ajutorul cãreiaFord introduce o tehnologie cu ajutorul cãreiaFord introduce o tehnologie cu ajutorul cãreiaFord introduce o tehnologie cu ajutorul cãreiaFord introduce o tehnologie cu ajutorul cãreia
maºina poate sã frâneze automat pe întunericmaºina poate sã frâneze automat pe întunericmaºina poate sã frâneze automat pe întunericmaºina poate sã frâneze automat pe întunericmaºina poate sã frâneze automat pe întuneric

Pe mãsurã ce maºinile autonome vor apãrea pe ºosele, cãlãtoriile
pe timp de noapte vor deveni, evident, mult mai uºoare. Anul trecut,
un prototip de cercetare autonom Ford Fusion Hybrid a parcurs fãrã
faruri, pe întuneric beznã, un traseu stabilit în Centrul de Testare
Ford Arizona ca parte a eforturilor companiei de a dezvolta ºi de a le
oferi clienþilor din întreaga lume maºini complet autonome.

Ford introduce o tehnologie cu ajutorul cã-
reia maºina poate sã frâneze automat pe întu-
neric la detectarea pietonilor. Sistemul scanea-
zã ºoseaua ºi trotuarele pentru a observa din

timp pietoni care ar putea sã traverseze stra-
da. Dupã lãsarea întunericului, accidentele din
trafic care implicã pietoni au un risc de douã
ori mai mare sã ducã la un impact mortal.

ce peste mâncatul multor mor-
covi cruzi. Ford introduce în pre-
mierã o nouã tehnologie care este
construitã pentru a detecta pieto-
nii pe timp de noapte ºi a aplica
ulterior frânele în mod automat în
cazul în care ºoferul nu rãspunde
la avertizãrile iniþiale. “ªtim cã unii
conducãtori auto considerã cã
ºofatul pe timp de noapte este o
experienþã stresantã. Pietonii -
uneori distraºi de telefoanele mo-
bile - pot sã intre fãrã nicio aver-
tizare prealabilã pe ºosea, lãsân-
du-le chiar ºi celor mai atenþi
ºoferi foarte puþin timp de reac-
þie, în special când acest lucru se
întâmplã în oraºe. Zi ºi noapte,

Pedestrian Detection (sistemul de
detecþie a pietonilor) este conce-
put pentru a ajuta la identificarea
celor care se aflã pe ºosea sau
care sunt pe cale de a intra pe
aceasta”, spune Gregor Allexi, in-
giner sisteme de siguranþã activã
în cadrul Ford of Europe.
Jumãtate dintre ºoferi susþin cã
vizibilitatea precarã pe timp

de noapte este o sursã de stres
Din miile de ºoferi care au par-

ticipat la sondaj la nivel european,
81% admit faptul cã le este fricã
sã conducã pe timp de noapte, pro-
centul urcând pânã la 87% în ca-
zul femeilor. Mai mult de jumãtate
dintre ºoferi susþin cã vizibilitatea
precarã pe timp de noapte este o
sursã de stres ºi mai mult de o trei-
me îºi fac griji cã ar putea sã fie
implicaþi într-un accident. Frica de
a lovi un pieton a fost semnalatã
de unul din cinci ºoferi participanþi
la studiu.

În 2014, mai mult de una din
cinci persoane decedate în acci-

dente rutiere au fost pietoni, ju-
mãtate dintre aceºtia pierzându-
ºi viaþa în urma unor accidente
care au avut loc pe timp de noap-
te . Pentru versiunea îmbunãtã-
þitã a tehnologiei Pedestrian De-
tection, care acum poate funcþi-
ona pentru prima datã pe timp de
noapte, echipa de dezvoltare a
muncit dupã lãsarea serii, arun-
când manechine de dimensiuni
umane în faþa maºinilor în zone
de testare cu circuit închis ºi tes-
tând apoi sistemul pe drumuri
publice în oraºe aglomerate, in-
clusiv în Paris ºi Amsterdam.

Avertizare audio
Sistemul Pedestrian Detection

proceseazã informaþia primitã de
la un radar localizat în bara fron-
talã ºi de la o camerã montatã în
zona superioarã a parbrizului. În
acelaºi timp, o bazã de date de “si-
luete ale pietonilor” îi oferã siste-
mului capacitatea de a distinge oa-
menii de obiecte precum copacii
sau indicatoarele rutiere. Camera
înregistreazã la 30 de frame-uri pe
secundã, mai multe decât oferã un
proiector de cinema. Fluxul video
în timp real ºi unghiul larg de fil-
mare îi permite sistemului sã de-
tecteze pietonii chiar ºi în condiþii
de luminozitate scãzutã, atunci
când singura sursã de luminã este
cea a farurilor.

Dacã sistemul detecteazã o co-
liziune iminentã cu un pieton, îl
avertizeazã în prima fazã audio ºi
vizual pe cel de la volan. Dacã
acesta nu reacþioneazã, sistemul
apasã automat frânele. Versiunea
avansatã a sistemului Pedestrian
Detection va fi introdusã ceva mai
târziu în acest an pe noua gene-
raþie Fiesta, care se aflã expusã
în aceastã perioadã la Salonul
Auto de la Geneva.

În perspectiva lucrãrilor Consiliului de
Asociere UE-Moldova, prevãzut sã aibã loc în
31 martie, Serviciul European de Acþiune
Externã a publicat, împreunã cu Comisia Euro-
peanã, în 13 martie, un raport comun ce cuanti-
ficã eforturile depuse pânã în prezent de Repu-
blica Moldova în direcþia realizãrii angajamente-
lor luate prin Acordul de Asociere.

Cetãþenii moldoveni cãlãtoresc în Schengen fãrã vize
ªi comisarul european pentru politica de vecinãtate ºi

negocieri de extindere, Johannes Hahn, a salutat aceste
rezultate, subliniind faptul cã de la semnarea Acordului de
asociere cu  Moldova, UE ºi-a consolidat poziþia în Moldo-
va ca  principal partener comercial, iar asistenþa permanen-
tã a  UE a dus la crearea de locuri de muncã ºi la îmbunãtãþi-
rea condiþiilor de viaþã ale populaþiei. “Cetãþenii moldoveni
se bucurã de posibilitatea pe care o au acum, de a cãlãtori
pentru perioade scurte în spaþiul Schengen fãrã vizã, ºi par-
ticipã masiv la programe europene, cum ar fi Erasmus, de
exemplu. În contextul punerii în practicã a angajamentelor
din Acord, aºtept cu deosebit interes sã aflu ºi mai multe
poveºti de succes dinspre Moldova ”.
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La Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia Aman” are loc
astãzi, începând cu ora 12.00, în Sala “Acad. Dinu C. Giures-
cu”, evenimentul de lansare a volumului “Cãlãtorii în centrul
gândirii” al prof. univ. dr. msc. Alexandru Vlad Ciurea.

Invitaþi speciali sunt prof. univ. dr. Ion Rogoveanu -
rector al Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie din Craio-
va, prof. dr. Cristian Gheonea - decan al Facultãþii de
Medicinã ºi ºef lucrãri dr. Alin Demetrian - ºef clinicã
chirurgie toracicã Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã.

Volumul “Cãlãtorii în centrul gândirii” este o carte inter-
viu în care partener de discuþii este ºi scriitorul ºi publicistul
Tudor Artenie.  Despre profesorul Vlad Ciurea vor vorbi în
cadrul acestui eveniment ºi prof. univ. dr. Tudorel Ciurea,
medic primar - ºeful clinicii de gastroenterologie a Spitalului
Clinic Judeþean de Urgenta Craiova ºi ºef de lucrãri univ. dr.
Alin Demetrian, medic primar - ºeful clinicii de chirurgie
toracicã a Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova.
Prof. univ. dr. Vlad Ciurea a operat peste 25.000
de pacienþi

Neurochirurgul Vlad Ciurea a operat circa 25.000 de
pacienþi. Este ºef al departamentului de neurochirurgie

În situaþia exceptionalã în care
se doreºte acest lucru, elevul tre-
buie sã solicite profesorului con-
semnarea notelor în catalog, po-
trivit Ministerului Educaþiei. Ele-
vii clasei a VIII-a vor termina
cursurile în data de 9 iunie ºi se
vor înscrie la Evaluarea Naþionalã
în 7-9 iunie. Probele scrise vor
fi susþinute în 19 iunie la Limba
ºi literatura românã, în 21 iunie
la matematicã ºi în 22 iunie la lim-
ba ºi literatura maternã. Rezulta-
tele vor fi afiºate în 26 iunie ºi,
tot atunci, pot fi depuse conte-

Judeþul  Dolj este printre cele
mai bune din þarã, în ceea  ce  pri-
veºte  fenomenul sportiv,  la  nivel
de învãþãmânt  preuniversitar.  Ani
de  zile, toþi copiii,  indiferent de
ciclul de educaþie, ºi erau sã fie
scutiþi de ora de sport. Procentul
era foarte mare, de refuzare a efor-
tului dar, în ultimul timp, este cât
se poate de vizibil procentajul de
scutire:  „Putem  vorbi ºi de o scã-
dere numãrului de elevi. Astfel, în
anul ºcolar 2016/2017 avem înre-
gistraþi  peste 75.000 de elevi, cu
câteva mii  mai puþin faþã de anul
ºcolar precedent, defalcarea fiind
fãcutã pe structuri: urban -  aproa-
pe 48.500, rural pe lângã 27.000.
„Când a debutat  anul de  învãþã-
mânt, aveam înregistraþi 770 de
scutiþi, 450 din mediul urban,  fe-
tele  având  un numãr  de 415 (240

Neurochirurgul Alexandru Vlad CiureaNeurochirurgul Alexandru Vlad CiureaNeurochirurgul Alexandru Vlad CiureaNeurochirurgul Alexandru Vlad CiureaNeurochirurgul Alexandru Vlad Ciurea
lanseazã volumullanseazã volumullanseazã volumullanseazã volumullanseazã volumul

“Cãlãtorii în centrul gândirii”“Cãlãtorii în centrul gândirii”“Cãlãtorii în centrul gândirii”“Cãlãtorii în centrul gândirii”“Cãlãtorii în centrul gândirii”
ºi director ºtiinþific în cadrul Spitalului Sanador Bucu-
reºti; preºedinte de Onoare al Societãþii Române de Ne-
urochirurgie; membru titular al Academiei de ªtiinþe
Medicale din România; membru titular al Academiei Oa-
menilor de ªtiinþã din România; preºedinte al WFNS
Nominating Commitee (World Federation of Neurosur-
gical Societies); membru al Academiei Braziliene de Ne-
urochirurgie; vicepreºedinte al EMN (Euroacademia Mul-
tidisciplinaria Neurotraumatologica); vicepreºedinte al
AMN (Academia Multidisciplinaria Neurotraumatologi-
ca, Pheonix, Arizona, SUA).

În acest volum, profesorul Ciurea vorbeºte despre
copilãria sa, despre anii de liceu (Andrei ªaguna) de la
Braºov, de facultate (UMF „Carol Davila” Bucureºti),
despre somitãþile pe care le-a întâlnit ºi l-au format in
profesie, precum regretatul prof. univ. dr. Constantin
Arseni. Un loc aparte îl ocupã în volum poveºtile despre
viaþã, suferinþã ºi vindecare, spuse de pacienþi. În fina-
lul volumului se gãsesc articole de opinie, de analizã
politicã ºi socialã, iar alte câteva texte reflectã pasiunea
profesorului pentru istorie.

RADU ILICEANU

Judeþul  Dolj, în primele locuri
în ceea ce priveºte sportul ºcolar,

cu un procentaj mic de scutiþi  medical
din oraºe). La  clasele  din  învãþã-
mântul primar,  se constatã un  total
de 166  de  copii (107  bãieþi) . În
clasele de  liceu, avem 405 scutiþi,
dintr-un  total de  peste 24.000 de
elevi  (11.600 de bãieþi, restul  fete).
Dacã vorbim procentual, avem una
dintre cele mai bune  medii naþio-
nale ºi cred cã se poate spune cã
ne  aflãm  în primele locuri în þarã,
în ceea ce priveºte scutiþii  medi-
cal. Aici, la noi, se face activitate,
ºi, de aceea, avem foarte puþini
copii care nu pot efectua orele de
educaþie fizicã. Suntem undeva la
1, 02% de scutiþi medical, ceea  ce
ce plaseazã în  primele  locuri ale
clasamentului din România”, a pre-
cizat prof. Alin Vancea, inspec-
tor de specilitate în cadrul Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

Simularea Evaluãrii Naþionale la clasa a VIII-a
a continuat, ieri, cu proba la matematicã

Elevii clasei a VIII-a
au avut, ieri, ultima probã
de la simularea Evaluãrii
Naþionale, la matematicã.
Rezultatele vor fi afiºate
în 31 martie, la unitãþile
de învãþãmânt, ºi vor fi
analizate prin discuþii cu
elevii, dezbateri în clasã,
ºedinþe cu pãrinþii ºi la
nivelul consiliului profe-
soral, în vederea îmbunã-
tãþirii performanþelor
ºcolare. Notele obþinute
nu se trec în catalog.

staþii, care vor fi soluþionate pânã
în 30 iunie, când vor fi anunþate
rezultatele finale.

Din acest an ºcolar, ponderea
mediilor din clasele V-VIII la ad-
miterea la liceu va fi de 20%, faþã
de 25% pânã acum, iar admite-
rea va fi fãcutã într-o singurã eta-
pa computerizatã, urmatã de o
etapã în care vor fi analizate ca-
zurile speciale. Examinarea la
matematicã a constat în trei sub-
iecte a câte 30 de puncte fiecare.
La rândul lor, primul subiect a
fost format din 6 exerciþii, sub-

iectul al II-lea din alte 5 exerciþii,
iar ultimul din 2 exerciþii.
Prezenþã, peste 90%

În Dolj, prezenþa a fost de 90%,
cât a fost ºi la prima probã. Au fost
ºcoli cu prezenþa de 100%, dar ºi
ºcoli cu prezenþã scãzutã: Cerãt,
Bistreþ ºi Negoi. Astãzi, 5.000 de
elevi vor susþine proba la alegerea
profilului pentru Bacalaureat.

La nivel liceeal, prezenþa a fost
de 74% la clasa a XI-a ºi 76% la
clasa a XII-a (pentru simularea
Bac-ului). Nu au lipsit nici fraude-
le. Astfel, la Liceul „Matei Basa-
rab” au fost scoºi din examen doi
elevi de clasa a XI ºi alþi patru de
clasa a XII-a, din cauza posesiei
telefoanelor mobile.

În total, la nivelul claselor a XI-
a au susþinut probele la matemati-
cã ºi istorie 3.514 elevi. Alþi 3.822
elevi au susþinut aceleaºi probe la
clasele a XII-a. Prezenþa la ºcolile
din judeþ a fost între 40 ºi 50% ºi
astãzi se va desfãºura proba de
profil pentru elevii ultimelor clase
din liceu, care se pregãtesc sã sus-
þinã examenul de maturitate.

CRISTI PÃTRU
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

La Galeriile „Vollard”
ale Casei de Culturã
„Traian Demetrescu”
are loc astãzi, ora 17.30,
vernisajul expoziþiei de
picturã ºi graficã „Sa-
lonul de primãvarã”,
care cuprinde lucrãri
realizate de artiºtii Cena-
clului de Arte Vizuale
„Seniori Art” din Craio-
va. Îºi prezintã lucrãrile
Ioana Bârcã, Nicu Bol-
taºu, Ana Curcã, Lia
Gaºpar, Emil Godeanu,
Florin Grãdinaru, Daniel

Guþã, Mariana Mantegazza (totodatã, curator), Cornelia Mîndreci, Pe-
tronela Milea, Benoni Mogoºeanu, Virginia Neacºu, Gabriela Rãdules-
cu, Nela Sãlcianu, Dan Scurtu, Claudia Strâmbeanu, Hanelore Stuparu
ºi Valentina Þicudeanu. Prezintã: prof. Ovidiu Bãrbulescu. Programul
include ºi un moment artistic susþinut de Dora Rãdulescu. Expoziþia va
putea fi vizitatã pânã pe data de 31 martie.

La Galeria „Vollard” se deschide
„Salonul de primãvarã”

La Cluj-Napoca se
va desfãºura, în perioa-
da 31 martie – 1 apri-
lie, cea de-a X-a ediþie
a Congresului Naþio-
nal de Istorie a Presei,
care aduce în atenþia ºi
dezbaterea societãþii
academice tema „Isto-
ria presei religioase din

România”. Evenimentul este organizat de Asociaþia Românã de Istorie
a Presei, Universitatea „Babeº-Bolyai” Cluj-Napoca, Mitropolia Cluju-
lui, Maramureºului ºi Sãlajului ºi Eparhia Greco-Catolicã de Cluj-Gher-
la. „Scopul major al Congresului jubiliar – se împlinesc zece ani de la
înfiinþarea, la Cluj-Napoca, a Asociaþiei Române de Istorie a Presei –
este acela de a stimula interesul comunitãþii ºtiinþifice în privinþa istoriei
presei, de a încuraja cooperarea ºi crearea unei reþele de cercetare în
acest domeniu, precum ºi de a asigura un cadru de dezbatere academi-
cã privind problemele cu care se confruntã istoria presei”, precizeazã
organizatorii. Conferinþa inauguralã va fi susþinutã de acad. prof. univ.
dr. Ioan-Aurel Pop, rectorul Universitãþii clujene „Babeº-Bolyai”, ºi se
va intitula „Reflectarea în presa contemporanã a trecutului români-
lor”. La Congres participã ºi conf. univ. dr. Gabriela Rusu-Pãsãrin,
de la Universitatea din Craiova, totodatã preºedinte al Filialei Oltenia a
Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România, care va susþine conferinþa
cu tema «Revista „Mitropolia Oltenia” – spaþiu al dialogului „inter-
confesional, inter-religios ºi inter-cultural” – documente inedite în
volumul aniversar (nr. 5-6/1970)».

Ediþia a X-a a Congresului Naþional
de Istorie a Presei va avea loc la Cluj

Spectacolul „Frumoasa din pã-
durea adormitã”, comedie muzi-
calã pentru copii, cu scenariul ºi
regia semnate Cristian Pepino, sce-
nografia Vlad Tãnase, muzica Dan
Bãlan, revine pe scena Teatrului
pentru Copii ºi Tineret „Colibri”,
mâine, 18 martie, la ora 18.00. În
distribuþie: Alla Cebotari, Rodica
Prisãcaru, Ionica Dobrescu, Alis
Ianoº, Adriana Ioncu, Oana Stan-
cu, Mugur Prisãcaru, Cosmin
Dolea, Daniel Mirea ºi Emanuel
Popescu. Duminicã, 19 martie, la
ora 11.00, este programat specta-
colul „Gogoaºa ºi Nãzdrãvanul
Petriºor”, adaptare dupã poveºti
populare ruseºti, scenariul ºi regia
Alla Cebotari, pe care o regãsim ºi
în distribuþie alãturi de actorii Ema-

nuel Popescu ºi Daniel Mirea. Scenografia este o creaþie semnatã Iulia
Goanþã, iar autorul muzicii este Alin Macovei-Moraru. Biletele se pot
procura de la Agenþia Teatrului „Colibri”, la preþurile de 7 lei sau 10 lei,
în funcþie de categoria locului.

Invitaþie la Teatrul „Colibri”

În perioada 20-23 martie, în ca-
drul programului Erasmus+ cu Uni-
versitãþi din Italia, Facultatea de Li-
tere a Universitãþii din Craiova îi va
avea ca oaspeþi pe profesorii Fran-
cesca Malagnini ºi Roberto Vetrug-
no, de la Universitatea pentru Strãini
din Perugia, ºi Alvise Andreose de la
Universitatea Telematicã E-Campus.
Cu aceastã ocazie, marþi, 21 martie,
cu începere de la ora 9.00, la Lecto-
ratul Italian al Facultãþii de Litere va

Masã rotundã cu tema „Storia
dell’Italiano in Europa”

avea loc o masã rotundã cu tema
„Storia dell’Italiano in Europa”.

Vor prezenta comunicãri prof.
univ. dr. Francesca Malagnini
(„Aspetti dell’italiano in Europa tra
diacronia e sincronia”), prof. univ.
dr. Alvise Andreose („La diffusio-
ne della letteratura italiana in Spag-
na e in Francia tra Medioevo e pri-
ma età moderna”), prof. univ. dr.
Roberto Vetrugno („Epistologra-
fia cortigiana in Europa: i carteggi

di Bona Sforza e di Beatrice d’Ara-
gona”). Moderator: prof. univ. dr.
Elena Pîrvu.

«Masa rotundã face parte din ci-
clul itinerant de conferinþe „Storia
dell’Italiano in Europa”, care pro-
moveazã cunoaºterea rãspândirii
limbii italiene în Europa, prin pre-
zentarea diverselor aspecte ale aces-
tei rãspândiri, printre care se nu-
mãrã: Petrarca ºi petrarchismul în
Europa, între Evul mediu ºi epoca
modernã; istoria ºi actualitatea ita-
lienismelor comune ºi sectoriale;
rãspândirea în Europa a culturii ºi a
limbii curþilor renascentiste italiene
etc.», a precizat prof. univ. dr. Ele-
na Pîrvu. Promotorii acestei iniþia-
tive – profesorii Roberto Vetrugno,
Francesca Malagnini ºi Alvise An-
dreose – au inaugurat acest proiect,
în urmã cu câþiva ani, la Universi-
tatea Torun din Polonia.

Cea de-a XIII-a ediþie a expoziþiei „Fotografia – do-
cument etnografic” se înscrie în cadrul programului de
colaborare dintre instituþiile de profil din þarã, C.J.C.P.C.T.
Cluj propunându-ºi ca, prin intermediul ei, sã atragã atenþia
publicului larg asupra valorilor culturii tradiþionale.

Imaginile expuse au peste 35 de autori: Ana-Maria
Abrudan, Lucian Bogdan, Bozoki Adriana, Oszkar-Nor-
bert Ioja, Vera Macarie, Carmen Negru, Vincze Sza-
bolcs, Alina Ruxandra Oltean (Cluj); Adam Gyula, Mar-
gareta Adela Chiþu, Fodor Zsuzsanna, Incze Domokos,
Incze Laszlo, Kuti Zoltan Hermann, Labancz Istvan,
Szabo Attila, Szigeti Vajk Istvan, Vitos Hajnal (Miercurea
Ciuc); Balint Zsigmond, Both Gyula, Gheorghiu Petru
Alexandru, Kucsera Jeno, Szegedi Ferenc (Târgu
Mureº); Algasovschi Marco, Gabriel Boriceanu, Vlad Du-
mitrescu (Braºov); Gheorghe Petrila, Ovi D. Pop, Adela
Lia Rusu (Oradea); Fulop Jeno (Sângeorgiul de Mureº);
Hejja Arpad (Harghita); Daniel Iancu (Orãºtie); Balazs

Albumul „Poveºti” face parte dintr-o serie de „poveºti în imagini”
despre meºteºuguri ºi artiºti meºteºugari din Transilvania, spuse prin
fotografiile pline de atmosferã semnate de maestrul fotograf clujean Sza-
bo Tamas. Din aceastã serie fac parte „Povestea fierului” (2011), „Po-
vestea lemnului” (2014), „Povestea lutului” (2015) ºi „Povestea lâ-
nii” (2016). Seria a fost iniþiatã ºi coordonatã de C.J.C.P.C.T. Cluj ºi
este parte componentã a proiectului „Fotografia – document etnogra-
fic”. Acesta al patrulea album este bilingv, român-englez, ºi are un text
introductiv semnat de Ruxandra Hurezean, graficã de Nicolae Nerþan,
redactor fiind Consuela Bendea.

Expoziþ ie de fotograf ie etnograf icãExpoziþ ie de fotograf ie etnograf icãExpoziþ ie de fotograf ie etnograf icãExpoziþ ie de fotograf ie etnograf icãExpoziþ ie de fotograf ie etnograf icã
Imagini cu satele din întreaga þarã, realizate în

cadrul unui proiect al Centrului Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
(C.J.C.P.C.T.) Cluj, vor fi prezentate la Craiova, îm-
preunã cu albumele din seria „Poveºti” ale fotografu-
lui clujean Szabo Tamas. Evenimentul, cu genericul
„Fotografia – document etnografic”, va avea loc marþi,
21 martie, ora 14.00, la Galeriile „Cromatic” ale Cen-
trului Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale (C.J.C.P.C.T.) Dolj.

Odon (Odorheiu Secuiesc); Marius Mirel Matyas (Sã-
laj); Felician Sãteanu (Baia Mare); Flach Jolanta - Zako-
pane (Polonia). Expoziþia de la Craiova va rãmâne des-
chisã pânã pe 31 martie a.c.

Cu prilejul vernisajului de la Galeriile „Cromatic” ale
C.J.C.P.C.T. Dolj vor fi prezentate ºi albumele denumite
„Poveºti” ale fotografului clujean Szabo Tamas, din care
face parte ºi „Povestea lânii”, cea mai recentã publicaþie
a Editurii „Tradiþii clujene”. Din partea organizatorilor, la
evenimentul de la Craiova ºi-au anunþat participarea Maria
Marinela Istici, managerul C.J.C.P.C.T. Cluj, Consuela Ben-
dea ºi Adriana Andrei, coordonatoarele proiectului.

Proiectul „Fotografia – document etnografic” al
C.J.C.P.C.T. Cluj cuprinde manifestãri diverse, precum
organizarea unui concurs naþional de fotografie de au-
tor, expoziþii itinerante în þarã ºi strãinãtate, editarea de
albume ºi monografii fotografice. «Iniþiat în anul 2004
cu lucrãri realizate de un grup restrâns de fotografi, con-
cursul „Fotografia – document etnografic” a devenit
în timp o competiþie naþionalã de anvergurã, deschisã
tuturor iubitorilor de fotografie. Secþiunile concursu-
lui sunt Fotografie de autor, cu temã liberã etnografi-
cã, fotografie alb/negru ºi color, Secþiunea specialã,
digitalã, cu temã anualã ºi reproducere dupã fotogra-
fie veche. Începând cu anul 2014, expoziþia anualã,
rezultatã din selecþia celor mai reprezentative lucrãri
trimise la concurs, este extinsã cu fotografii reprezen-
tând imagini etnografice din alte þãri. În anul 2017, la
Secþiunea invitat strãin a fost fotograful din Columbia,
German Mesa Jaramillo, cu fotografii care surprind de-
talii din viaþa pes-
carilor din þara
sa», se precizeazã
într-un comunicat
de presã al orga-
nizatorilor.
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Premierul Olandei,
Mark Rutte, a revendi-
cat victoria în scrutinul
parlamentar, în contex-
tul în care partidul sãu
s-a clasat pe primul loc,
liderul olandez denun-
þând încã o datã popu-
lismul, în timp ce extre-
mistul eurosceptic Gert
Wilders a atras atenþia
cã va avea un rol politic
influent. Potrivit rezul-
tatelor parþiale, Partidul
Popular pentru Liberta-
te ºi Democraþie (VVD,
centru-dreapta), al pre-
mierului Mark Rutte, se
claseazã pe primul loc în
scrutinul parlamentar din Olanda, cu 32
de locuri în Parlamentul de 150 de
membri, urmat de Miºcarea Creºtin-De-
mocratã (CDA, centru), care ar urma sã
aibã 21 de locuri, ºi de formaþiunea po-

Mevlut Cavusoglu,

ministrul turc de Externe:

Nu existã nicio diferenþã

între democraþii olandezi

ºi “fascistul”

Geert Wilders
Nu existã nicio diferenþã între

democraþii olandezi ºi politicianul
antiimigraþie Geert Wilders, a
declarat, ieri, ministrul turc de
Externe, Mevlut Cavusoglu, dupã
ce partidul premierului Mark Rutte
a obþinut o victorie detaºatã în faþa
formaþiunii populiste a lui Wilders.
“Uitaþi-vã la social democraþi ºi la
fascistul Wilders, nu este nicio
diferenþã, au aceeaºi mentalitate”,
a declarat Cavusoglu, citat de
agenþia Anadolu, fãcând referire la
Partidul Popular pentru Libertate
ºi Democraþie (VVD, centru-
dreapta), al premierului Mark
Rutte, ºi formaþiunea populistã
Partidul Libertãþii (PVV, extremã-
dreapta), a lui Geert Wilders.
Ministrul turc a mai acuzat liderii
europeni cã acþiunile lor vor
conduce la “dezintegrarea Europei
ºi vor aduce Europa pe marginea
prãpastiei”, avertizând cã “în
curând vor izbucni rãzboaie
religioase în Europa”. Cavusoglu
a mai pus sub semnul întrebãrii
modul în care Olanda înþelege
“umanismul, democraþia ºi
libertatea”, insistând cã Turcia
nu va rãmâne pasivã la acþiunile
Olandei.

Mai mulþi rãniþi,

în urma unui atac armat

la un liceu din Franþa
Cel puþin opt persoane au fost

rãnite ieri dimineaþã în incita
liceului Tocqueville din oraºul
francez Grasse, în urma unui atac
armat. Primãria din Grasse a
anunþat cã incidentul de la un
liceu de oraº nu pare sã fie de
naturã teroristã ºi a fost comis de
doi elevi. O sursã din cadrul Poli-
þiei a indicat cã tânarul arestat
avea asupra sa mai multe arme de
foc ºi grenade, iar primele infor-
maþii indicã cã suspectul nu era
cunoscut poliþiei. O altã sursã de
securitate a indicat cã doi elevi ar
fi deschis focul în direcþia directo-
rului liceului, care a fost rãnit
uºor, adãugând cã cei doi nu par sã
fie militanþi. ªtire Potrivit infor-
maþiilor obþinute de Le Figaro, trei
persoane ar fi rãnite, inclusiv
directorul instituþiei. Deocamdatã
nu s-a anunþat cã ar exista persoa-
ne cu rãni grave. Forþele speciale
de intervenþie au fost trimise la
faþa locului. Guvernul a emis, de
asemenea, o alertã de atentat prin
intermediul serviciul mobil SAIP.
Un individ care era în posesia mai
multor arme l-a atacat pe directo-
rul liceului. Potrivit unei surse
apropiate anchetei, acesta din
urmã era cel vizat. Potirivit infor-
maþiilor obþinute de BFMTV, douã
persoane ar fi rãnite uºor, inclusiv
directorul instituþiei.

O asistentã din cadrul reprezentanþei Fondului Mone-
tar Internaþional la Paris a fost rãnitã la nivelul mâinilor ºi
al feþei în urma unei explozii de micã amploare care s-a
produs dupã ce aceasta a deschis un plic primit la filiala
din capitala francezã. Preºedintele Franþei, Francois Hol-
lande, a catalogat drept “atentat” incidentul produs ieri.
“Ne aflãm din nou în faþa unui atentat, nu se poate califi-
ca altfel un atac cu pachet-capcanã”, a spus Hollande.
La rândul sãu, directorul FMI, Christine Lagarde, a con-
damnat acest “act de violenþã”. Coletul care conþinea un
dispozitiv exploziv a fost primit miercuri, prin poºtã, la
sediul Ministerului german de Finanþe, fiind destinat mi-
nistrului german al Finanþelor, Wolfgang Schäuble, anunþã
surse citate de presa germanã.  Acesta a fost expediat din
Grecia, potrivit unei surse din cadrul Poliþiei elene ºi a
fost observat de un angajat al biroului de sortare a cores-
pondenþei de la Ministerul german de Finanþe în jurul orei
10.00 (11.00, ora României). Poliþia a anunþat cã numele
expeditorului trecut pe colet este cel al unui politician
conservator de rang înalt, Adonis Georgiadis, vicepreºe-
dinte al partidului Noua Democraþie.

Regina Marii Britanii Elisabeta a
II-a ºi-a dat consimþãmântul oficial
privind legea Brexit, permiþându-i
astfel premierului Theresa May sã
înceapã negocierile de ieºire din
Uniunea Europeanã. Luni, proiec-
tul de lege privind planul declanºã-
rii procedurii Brexit a fost aprobat
de Camera Lorzilor. Guvernul The-
resa May va putea, de acum înain-
te, sã înºtiinþeze oficial Bruxellesul,
prin activarea unei clauze a Artico-
lului 50 al Tratatului Lisabona, în
legãturã cu decizia de ieºire din
Uniunea Europeanã. May spunea cã
va declanºa procesul pânã la sfâr-
ºitul lunii. La data de 24 iunie 2016
, cetãþenii Marii Britanii au votat ca
þara sã iasã din Uniunea Europea-
nã. Brexitul va avea un impact ma-
jor asupra Marii Britanii, având în
vedere cã cel mai mare partener va
rãmâne tot Uniunea Europeanã.

Olanda: Partidul premierului Mark RutteOlanda: Partidul premierului Mark RutteOlanda: Partidul premierului Mark RutteOlanda: Partidul premierului Mark RutteOlanda: Partidul premierului Mark Rutte
a câºtigat alegerile parlamentarea câºtigat alegerile parlamentarea câºtigat alegerile parlamentarea câºtigat alegerile parlamentarea câºtigat alegerile parlamentare

pulistã Partidul Libertãþii (PVV, extremã-
dreapta), a lui Geert Wilders, cu 20 de
locuri. «Se pare cã VVD va rãmâne cel
mai mare partid din Olanda. Avem moti-
ve de celebrat în aceastã searã. Dupã Bre-

xit ºi dupã alegerile din
SUA, Olanda a spus
“stop” populismului»,
a afirmat Mark Rutte.
Pe fondul temerilor pri-
vind o victorie a euros-
cepticilor, prezenþa la
urne a fost de 81%,
cea mai mare în Olan-
da în ultimele trei de-
cenii. Liderul populist
Geert Wilders a recu-
noscut înfrângerea,
dar a avertizat cã va
avea un rol politic in-
fluent. Grupul social-
liberal Democraþi 66
(D66) ar urma sã obþi-
nã 19 locuri în Parla-

ment, formaþiunea VerziiStânga (GL, cen-
tru-stânga) este creditatã cu 16 locuri,
Partidul Socialist (SP, stânga) cu 14 lo-
curi, iar Partidul Laburist (PvdA, centru-
stânga) cu nouã locuri.

Regina Marii Britanii a semnat legea Brexit
Practic, Regatul Unit va trebuie sã
respecte reglementãrile UE pentru
a putea face schimburi de bunuri
ºi servicii cu bãtrânul continent.
Concret, chiar dacã se va afla în
afara Uniunii Europene, Marea Bri-
tanie va fi nevoitã sã facã diverse
schimburi mai degrabã cu Germa-
nia decât cu Statele Unite, cu Ita-
lia ºi nu cu India sau cu Belgia ºi
nu cu Australia, din simplul fapt
cã va rãmâne constrânsã de fac-
torul geografic. Premierul Marii
Britanii sperã sã obþinã un acord
prin care sã menþinã accesul þãrii
la piaþa comunitarã dupã Brexit,
reducând însã contribuþiile buge-
tare ºi alte obligaþii, inclusiv în
materie de circulaþie liberã a cetã-
þenilor UE. Liderii europeni au atras
atenþia cã, în aceste condiþii, Ma-
rea Britanie nu va putea menþine
accesul la piaþa comunitarã.

Incident la sediul FMI din Paris: O persoanã
rãnitã dupã explozia unui plic de corespondenþã
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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
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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
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METEO

În mare
parte seninvineri, 17 martie - max: 14°C - min: 3°C

$
1 EURO ...........................4,5509 ............. 45509
1 lirã sterlinã................................5,2055....................52055

1 dolar SUA.......................4,2454........42454
1 g AUR (preþ în lei)........167,0791.....1670791

Cursul pieþei valutare din 17 martie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
SOCIETATE COOPERATI-

VÃ DE CONSUM PLENIÞA C16/
7/2005, CUI 3257832 CONVOCA-
TOR ADUNARE GENERALÃ
ORDINARÃ ªI EXTRAORDINA-
RÃ din data de 31.03.2017. Con-
siliul de administraþie al Socie-
tãþii Cooperative de Consum
Pleniþa, în temeiul art. 34 din Le-
gea nr. 1/2005, ºi al Actului Con-
stitutiv al societãþii cooperative
de consum convoacã Aduna-
rea Generalã Ordinarã a mem-
brilor cooperatori ai societãþii
cooperative la data de 31 03.2017
la ora 10,00 la sediul societãþii
cooperative din comuna Pleni-
þa str. Monumentului nr. 9, ºi
Adunarea Generalã Extraordi-
narã la data de 31.03.2017 ora
12,00 la aceeaºi locaþie, având
urmãtoarea ordine de zi: I. Pen-
tru Adunarea generalã ordina-
rã 1. Prezentarea, discutarea ºi
aprobarea raportului Consiliu-
lui de Administraþie pe anul 2016.
2. Prezentarea, discutarea ºi
aprobarea  raportului cenzoru-
lui. 3. Discutarea situaþiei finan-
ciare anuale ºi stabilirea modu-
lui de repartizarea profitului. 4.
Descãrcarea de gestiune a ad-
ministratorilor. 5. Alegerea pre-
ºedintelui membrilor, consiliu-
lui de administraþie al societãþii
cooperative, a cenzorului ºi cen-
zorului supleant ºi aprobarea
criteriilor de performanþã pen-
tru membrii consiliului de admi-
nistraþie. 6. Adoptarea bugetu-
lui de venituri ºi cheltuieli pe
anul 2017 ºi mãsurile de realiza-

re a acestuia. 7. Stabilirea indem-
nizaþiei pentru membrii Consiliu-
lui de Administraþie ºi cenzor pe
anul 2017. 8. Aprobarea înscrie-
rii sau retragerii unor membrii
cooperatori. 9. Aprobarea cuan-
tumului cotizaþiei lunare cãtre
U.J.C.C Dolj. 10. Alegerea dele-
gaþilor pentru adunãrile genera-
le ale U.J.C.C Dolj ºi mandatarea
persoanei care sã reprezinte so-
cietatea la O.R.C. Dolj. 11. Diver-
se. II Pentru Adunarea generalã
extraordinarã. 1. Aprobarea bu-
nurilor aparþinând societãþii co-
operative care pot face obiectul
ipotecãrii, gajãrii, închirierii sau
înstrãinãrii pe parcursul anului
2017. 2.Înfiinþarea / desfiinþarea
unor puncte de lucru, actualiza-
rea acestora la  O.R.C. Dolj ºi mo-
dificarea corespunzãtoare a ac-
tului constitutiv. 3. Modificarea
numãrului de pãrþi sociale, a ca-
pitalului social ºi, corespunzãtor,
a actului constitutiv. 4. Aproba-
rea virãrii unui procent de 10%
din vânzãrile de active edificate
din fondul centralizat în contul
U.J.C.C. Dolj. 5. Mandatarea C.A
cu îndeplinirea demersurilor ne-
cesare executãrii operaþiunilor de
la pct.1 ºi mandatarea persoanei
care sã reprezinte societatea la
ORC Dolj. 6. Diverse. În cazul în
care la data ºi ora stabilitã nu se
întruneºte cvorumul de ºedinþã
cerut de lege pentru desfãºura-
rea adunãrilor, acestea se recon-
voacã pentru data  de 07.04. 2017
la aceeaºi orã, în acelaºi loc, ºi
cu aceeaºi ordine de zi.

Consiliul Local com. Gin-
giova jud. Dolj anunþã elabora-
rea primei versiuni a Planului
Urbanistic General Comuna
Gîngiova ºi declanºarea etapei
de încadrare pentru obþinerea
avizului de mediu. Consultarea
primei versiuni a planului se
poate realiza la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº nr. 1 Craiova,
jud. Dolj ºi sediul titularului la
Primãria Comunei Gîngiova,
judeþul. Dolj. Comentariile ºi
sugestiile se vor transmite în
scris la sediul APM Dolj în ter-
men de 15 zile calendaristice
de la data prezentului anunþ.

Casa Judeþeanã de Pensii
Dolj, cu sediul în Craiova, str. M.
Kogalniceanu, nr. 14, anunþã cã,
în perioada 28.03.2017 (ora 10°°
proba scrisã) – 30.03.2017 (inter-
viu), se va desfãºura concursul
pentru ocuparea funcþiei publi-
ce temporar vacante de consi-
lier juridic principal din cadrul
Serviciului Legislaþie, Conten-
cios ºi Executare Silitã. Condiþii-
le de participare la concurs: 1.
studii universitare juridice de li-
cenþã absolvite cu diplomã, res-
pectiv studii superioare de lun-
gã duratã, absolvite cu diplomã
de licenþã sau echivalentã. 2. ve-
chime în specialitatea studiilor
necesare minim 5 ani; Termenul
de depunere al dosarelor:
24.03.2017 ora 16. Relaþii supli-
mentare se pot obþine la Servi-
ciul Resurse Umane din cadrul
Casei Judeþene de Pensii Dolj la
telefon 0251.406740.
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Vând vilã str. Principa-
lã la 6 km de Craiova.
Telefon: 0753/120.090.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzi-
re centralã, reabilitatã
termic sau schimb cu
apartament 3 camere.
Telefon: 0746/498.818.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul con-
strucþiei: 1967), 3 ca-
mere (cu sobe de tera-
cotã, parchet ºi mobi-
lã), douã holuri ºi bu-
cãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grã-
dinã cu viþã-de-vie ºi
pomi fructiferi; fântânã
în curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând casã în judeþul
Dolj, comuna Calopãr,
sat Dîlga din cãrãmidã,
anexe gospodãreºti ºi
beci, grãdinã, vie. Te-
lefon: 0735/923.982;
0351/410.383.

OFERTE DE SERVICIU
Caut menajerã din
Craiova pentru curãþe-
nie apartament de
douã ori pe lunã. Te-
lefon: 0727/226.367.
SALON cu vad anga-
jeazã frizer/frizeriþã ºi
coafezã. Telefon:
0761/329.520.

LICITAÞII
ART INSOLV SPRL în
calitate de lichidator al
debitoarei SC ARCTICA
TRADING SRL, vinde la
licitaþie publicã urmã-
toarele bunuri mobile:
2 maºini IVECO  DAI-
LY;  2 maºini DAEWOO
MATIZ; 1 maºinã RE-
NAULT MEGANE; 3
maºini FIAT DUCATO.
Menþionãm faptul cã
bunurile 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
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

CASE
Vând urgent casã 6 ca-
mere cu 4500 mp cur-
te, grãdinã, vie, Livezi-
Podari, drum naþional,
asfalt, puþ american.
Telefon: 0722/266.718,
0251/522.579.

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren 400 mp, în
str. Râului nr.162 cu
ieºire în Rãºinari nr.91
ºi imobil 2 camere, hol,
bucãtãrie, toate utilitã-
þile. Telefon: 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 începu-
tã în Cârcea, Aleea
Podului Nr. 11. Telefon:
0721/995.405.

Vând teren Podari, in-
travilan Craiova, str. Ni-
colae Romanescu. Te-
lefon: 0722/943.220.
Proprietar, vând tere-
nuri la 1000 m Cârcea
ºi la Gara Pieleºti, lân-
gã Fabrica Q FORT.
Telefon: 0752/641.487.
Vând 10 ha pãdure
90-110 ani comuna
Bãrbãteºti- Gorj. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând pãdure salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni - Gorj, 7000 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând 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 – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi- la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.

AUTO
Vând GOLF, motor 1,4,
16V, 75 C ºi AC distri-
buþie ºi pompã de apã
nouã, km 216.000.
1700E negociabil. Te-
lefon: 0768/440.441.

Anunþul tãu!
ANUNÞ PUBLIC. S.C. AR-

MIC COM SRL anunþã publicul
interesat asupra depunerii soli-
citãrii de obþinere a autorizaþiei /
acordului de mediu privind ac-
tivitatea de exploatare forestie-
rã ce se desfãºoarã în judeþul
Dolj. Informaþiile privind poten-
þialul impact asupra mediului
pot fi consultate la sediul APM
Dolj. Craiova, str. Petru Rareº,
nr.1, zilnic între orele 9.14. Ob-
servaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul  APM Dolj, pânã
la data de 31.03.2017 ( 15 zile
calendaristice de la data  apari-
þiei anunþului în presã).

Anunþ public  privind deci-
zia de evaluare (COMUNA
AMÃRÃªTII DE JOS). Comuna
Amãrãºtii de Jos anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordu-
lui de mediu pentru proiectul:
ÎNFIINÞAREA REÞELEI PUBLI-
CE DE APÃ UZATÃ ÎN COMU-
NA AMÃRÃªTII DE JOS, JUDE-
ÞUL DOLJ, propus a fi ampla-
sat în Comuna Amãrãºtii de
Jos, judeþul Dolj. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autoritãþii
competente pentru protecþia
mediului Agenþia pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, din str. Pe-
tru Rareº, nr.1, Craiova, în zile-
le de luni- joi, între orele 8.00-
16.30 ºi  vineri între orele 8.00-
14.00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul autori-
tãþii competente pentru protec-
þia Mediului Dolj.

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Dezbatere publicã

Primãria Municipiului Craiova organizeazã în data de 23.03.2017, ora 1400,
la sediul instituþiei din str. A.I. Cuza nr. 7, în sala mare de ºedinþe, dezbaterea
publicã a Proiectului privind Bugetul de venituri ºi cheltuieli al mu-
nicipiului Craiova, pentru anul 2017.

La aceastã dezbatere sunt invitate sã participe persoanele fizice ºi juridi-
ce interesate, în limita locurilor disponibile în salã.

Proiectul este disponibil, pentru consultare, pe site-ul Primãriei Munici-
piului Craiova, www.primariacraiova.ro, la rubrica „Proiecte de acte norma-
tive supuse consultãrii”.

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propu-
neri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul
supus consultãrii, pânã la data de 26 martie a.c., la Centrul de Informatii
pentru Cetãþeni din cadrul Primãriei Municipiului Craiova, str A.I. Cuza nr.
7, prin fax: 0251.411.561 sau e-mail: consultarepublica@primariacraiova.ro.
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.................
Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 17 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 Logan 2006
geamuri electrice faþã,
airbag volan ºi bord
dreapta. Cauciucuri
varã ºi jante aliaj r15
plus jante 16 borbet 9j
fãrã cauciucuri. Maºi-
na are 99000 km  pri-
mul proprietar. Trebu-
ie schimbate telescoa-
pe faþã, detin douã noi
decat trebuie schim-
bate, în rest impecabi-
lã. Preþ 2300 euro. Te-
lefon: 0745/644.775.
Vând avantajos Re-
nault Symbol 2005,
motorinã. Telefon:
0744/548.506.
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un
defect. Telefon: 0766/
632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.
VÂND capre româneºti,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0747/963.794.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon:
0771/558.572.
Vând toc fereastrã so-
lid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu giur-
giuvele duble. Telefon:
0351/809.908.

Vând 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 un-
ghiular, ( flex) D125/
850W, canistre alumi-
niu 20 litri noi, arzãtoa-
re  gaze sobã D 600,
reductor oxigen sudu-
rã, alternator 12V. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând bicicletã damã
nouã (ocazie) 150
lei. Telefon: 0770/
687.578.
Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fi-
brã, butoi salcâm - 10
vedre, cârlige jghea-
buri de apã la casã
noi. Telefon: 0767/
153.551.
VÂND semãnãtoare
pãioase, Craiova, sta-
re excepþionalã. Tele-
fon: 0742/176.320.
Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând bicicletã copii (tri-
cicletã), maºinã de
spãlat Alba–Lux. Ex-
presor cafea. Telefon:
0351/181.202.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.

Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Dacia
5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând frigider stare
bunã de funcþionare.
Telefon: 0724/065.756.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã te-
racotã, 2 picioare
schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scau-
ne tapiþate, pat dublu,
comodã, masã, saltea
relaxa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color
cu telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTAGE,
1 bibliotecã, 1 vitrinã
micã unde poþi pune
un aparat de radio cu
picup ºi o noptierã
pentru telefon. Preþuri
mici. Telefon: 0729/
684.222.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã te-
racotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.
Calorifere fontã, aspi-
rator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstrare
armament mic ºi car-
tuºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzi-
calã Stereo 205, pan-
tofi, bocanci noi. Tele-
fon: 0735/445.339.

Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
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 calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50
lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimente
ºi verandã, douã ara-
gaze voiaj, butelie
aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând baloþi lucernã,
uruitoare cereale, ca-
zan þuicã  ºi bicicletã
copii pentru vârsta de
7 ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj
5 litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Apartament 2 camere,
excepþional, etaj 2, de-
comandat, ultracentral
(Primãrie), complet do-
tat ºi mobilat, microcen-
tralã, aer condiþionat,
balcoane închise ter-
mopan, igienã ºi liniºte
deplinã, 220 E. Telefon:
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 obligaþii,
nefumãtoare, pensio-
narã. 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
SC anunþã pierde-
rea cãrþii de inter-
venþii, registru spe-
cial, document cu
nr. de ordine, decla-
raþie de instalare
pentru casa de mar-
cat DATECS MP 500
TR cu seria de fabri-
caþie 11001051. Se
declarã nule.
R&G GOD MOB SRL
declarã pierdut cer-
tificat constatator
punct de lucru Cra-
iova, B.dul Nicolae
Romanescu Nr. 132
Dolj. Se declarã nul.
Pierdut carte inter-
venþii ºi document cu
nr. De ordine pentru
casa de marcat DA-
TECS MP 55 seria
12249061. Se decla-
rã nule.

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

Telefon: 0251/415.966.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Liderul din Ligue 1, AS Monaco, a pro-
dus surpriza în faþa lui Manchester City,
calificându-se, miercuri searã, în sferturile
Ligii Campionilor. Formaþia din Principat a
avut câºtig de cauzã graþie golurilor mai
multe înscrise în deplasare. Dupã 3-5 ºi 3-
1, echipa miliardarului rus, Dmitri Rybolo-
vlev a realizat o „remontada” a la francaise
ºi, cum a notat presa francezã, a salvat onoa-
rea fotbalului din Hexagon. Aluzie la recenta
scufundare a lui Paris SG pe “Camp Nou”.

Deºi nu a putut conta pe serviciile co-
lumbianului Radamel Falcao, care a declarat
„forfait” în ziua partidei, Monaco a fãcut o
primã reprizã strãlucitoare, în totalã discon-
cordanþã de modul cum s-au prezentat oa-
menii lui Guardiola, care aproape cã n-au
vãzut careul advers.  În condiþiile date, gaz-
dele arenei “Louis II” îºi asiguraserã un re-
zultat de calificare când încã nu se scursese
o jumãtate de orã de joc! Tânãrul Kylian
Mbappe Lottin – mare speranþã a fotbalului
francez, convocat la echipa reprezentativã
la numai 18 ani – a miºcat repede tabela (8’),
pentru ca Fabinho (29’) sã facã 2-0, la ca-
pãtul unei faze ºnur.

În partea secundã, City au fost cea care a

“Nebuna gaºcã” monegascã dã lovitura“Nebuna gaºcã” monegascã dã lovitura“Nebuna gaºcã” monegascã dã lovitura“Nebuna gaºcã” monegascã dã lovitura“Nebuna gaºcã” monegascã dã lovitura
ºi o eliminã pe Cityºi o eliminã pe Cityºi o eliminã pe Cityºi o eliminã pe Cityºi o eliminã pe City

controlat autoritar ostilitãþiile, irosind câteva
oportunitãþi imense, înainte ca Leroy Sane
(71’) s-o readucã din nou printre sfert-fina-
liste. Pentru scurt timp însã, deoarece Tie-
moue Bakayoko a instaurat delirul fãcând 3-
1, moment în care miliardarul Rybolovlev,
în loja VIP-urilor, s-a aruncat în braþele prin-
þului Albert, care marþi a împlinit 59 de ani.
Chermeza începea la Monte Carlo ºi a visa
este permis. Adicã, de ce nu, o nouã pre-
zenþa în finala Ligii Campionilor, dupã cea
din 2004 (0-3 cu Porto.)

Monaco: Subašic – Sidibe, Jemerson,
Raggi (Toure 70), Mendy – Fabinho, Baka-
yoko, Silva, Lemar – Germain (Dirar 90+1),
Mbappe (Moutinho 81). Antrenor: Leonar-
do Jardim.

City: Caballero – Sagna, Stones, Kolarov,
Clichy (Iheanacho 84) – Fernandinho – Ster-
ling, Silva, De Bruyne, Sane – Aguero. An-
trenor: Pep Guardiola.

Atletico completeazã tabloul
sfert-finalistelor

În celãlalt joc al serii, ultimul al opti-
milor, Atletico Madrid s-a calificat în
dauna lui Bayer Leverkusen, 0-0 în Spa-

nia, dupã 4-2 în Germania.
Atletico: Oblak – Vrsaljko, Godín, Gim-

énez, Lucas – Saúl, Partey, Koke – Car-
rasco (Savic 71), Griezmann, Correa
(Gaitan 65). Antrenor: Diego Simeone.

Leverkusen: Leno – Hilbert, Jedvaj,
Dragovic, Wendell – Baumgartlinger,
Kampl, Brandt (Bailey 78), Bellarabi – Her-
nandez (Mehmedi 81), Volland (Aranguiz
88). Antrenor: Tayfun Korkut.

În afara lui Monaco ºi Atletico, vor
mai fi prezente în sferturi Real Madrid
(3-1 a., 3-1 d. cu Napoli) Bayern Mun-
chen (5-1 a., 5-1 d. cu Arsenal), Barce-
lona (0-4 d., 6-1 a. cu Paris SG), Borus-
sia Dortmund (0-1 d., 4-0 a. cu Benfi-
ca), Juventus (2-0 d., 1-0 a. cu Porto) ºi
Leicester City (1-2 d., 2-0 a. cu Sevilla).

Tragerea la sorþi va avea loc astãzi, cu
începere de la ora 13:00.

CS Universitatea Craiova II în-
tâlneºte, în aceastã dupã-amiazã,
pe arena Extensiv, formaþia simi-

Satelitul Craiovei primeºte pe cel al Mioveniului
Clasament

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

larã a lui CS Mioveni. Alb-albaºtrii
mici au amintiri dintre cele mai fru-
moase legate de confruntarea din

tur, atunci când au obþinut singu-
rul lor succes stagional departe de
casã, ºi unul chiar la scor: 4-0. Asta
nu reprezintã, însã, nicicum o ga-
ranþie a altui triumf, iar mãrturie
stã bilanþul mult mai bun al arge-
ºenilor pe teren strãin, unde au
cedat doar în douã ocazii din opt.

Trupa lui Corneliu Papurã tra-
verseazã o formã bunã, înregis-
trând o victorie ºi o remizã de la
reluarea campionatului, 2-1 (a.) cu
ªirineasa, respectiv 0-0 (d.) cu
Steaua II. De cealaltã parte, Mio-
veniul vine dupã o izbândã cu ace-
eaºi ªirineasa, 3-1 (d.), precedatã
de un rateu în faþa Voluntariului.
0-1 (a.)

Disputa din Bãnie va fi arbitratã
de o brigadã bucureºteanã, alcã-
tuitã din Nicolae Breoi – Alexan-
dru Bodolan ºi George Turcu.

Astãzi, ora 15:00: CS “U” CRA-
IOVA II – CS Mioveni II, Atletic
Bradu – ACS ªirineasa, Concor-

dia Chiajna II – Flacãra Moreni,
SCM Piteºti – Sporting Roºiori.

Mâine, ora 15:00: FC Ani-
noasa – CSO FILIAªI, Urban
Titu – FC Voluntari II, Steaua
Bucureºti II – FCM Alexandria.
CS Podari stã.

Naþionala României va susþine astãzi ºi duminicã, în
Sala ”Dinamo”, douã meciuri de pregãtire contra Spa-
niei. Aceasta este ºi prima acþiune a lotului dupã Cam-
pionatul European din decembrie 2016, unde a încheiat
pe locul 5.

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

”Începem un nou sezon cu speranþe, un nou sezon în
care continuãm drumul cãtre Tokyo (n.r. Jocurile Olim-
pice din 2020), fãrã sã uitãm cã ne apropiem de o dublã
cu Austria (n.r. în iunie) pentru calificarea la Campiona-
tul Mondial din 2017. Sunt foarte fericit cã staff-ul teh-

DIGI SPORT 1
16:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Olimpia

Satu Mare – CS Afumaþi / 20:30 – FOT-
BAL – Liga I: CFR Cluj – Astra.

DIGI SPORT 2
7:00, 21:00, 4:00, 6:00 – TENIS (M, F) –

Turneul de la Indian Wells, în Statele Unite.
DIGI SPORT 3
17:00, 19:00 – VOLEI (F) – Divizia A1:

CSM Târgoviºte - CS ªtiinþa Bacãu, CSM
Bucureºti – Dinamo / 21:45 – FOTBAL
Spania – La Liga: Las Palmas – Villarreal.

DIGI SPORT 4
19:00 – BASCHET (M) – Euroliga: Da-

russafaka Dogus Istanbul – Barcelona /
21:45 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Lille –
Marseille.

DOLCE SPORT 1
16:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Olimpia

Satu Mare – CS Afumaþi / 20:30 – FOT-
BAL – Liga I: CFR Cluj – Astra / 1:30 –
BASCHET NBA: Detroit Pistons – To-
ronto Raptors.

DOLCE SPORT 2
21:00 – TENIS (M) – Turneul de la In-

HANDBAL (F)

Fãrã mai multe dintre jucãtoarele de bazã, în frunte cu Neagu,

România disputã primul meci dintr-o “dublã” test cu Spania
Astãzi, ora 18:45, TVR 2

nic s-a orientat cãtre tinerele noastre jucãtoare. Vom juca
douã meciuri cu Spania, o echipã foarte puternicã. Din
ce am înþeles, din lotul cu care a jucat la Campionatul
European doar trei fete vor absenta. Sunt niºte teste in-
teresante ºi utile, un examen pentru jucãtoare pentru a
ne arãta tuturor cât de pregãtite sunt în acest moment”,
a declarat Alexandru Dedu, preºedintele FR de Handbal.

“Este o posibilitate de a vedea ºi a lucra cu câteva
jucãtoare noi. Avem la dispoziþie o echipã foarte tânãrã,
iar pânã acum sunt foarte mulþumit cum au lucrat fetele.
Nu ne antrenãm doar pentru meciurile cu Spania, ci ºi
pentru viitor. Obiectivul principal rãmâne Tokyo 2020,
iar fiecare zi în care sunt cu fetele este foarte importan-
tã”, a susþinut selecþionerul Ambros Martin.

Din lotul pentru “dubla” cu Spania fac parte ºi douã
echipiere ale SCM Craiova, goalkeeperul Yulia Duman-
ska ºi interul stânga Cristina Zamfir.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
dian Wells, în Statele Unite.

DOLCE SPORT 3
21:45 – FOTBAL Spania – La Liga: Las

Palmas – Villarreal.
EUROSPORT 1
14:45, 17:15 – BIATLON – Cupa Mon-

dialã, la Oslo, în Norvegia / 18:45 - SCHI
ALPIN – Cupa Mondialã, la Aspen, în Sta-
tele Unite / 20:00 – SCHI FOND – Cupa
Mondialã, la Quebec, în Canada / 22:00 –
CICLISM – Cursa de ºase zile, pe velo-
drom, la Mallorca, în Spania.

EUROSPORT 2
14:00 – BASCHET (M) – Eurocupa: Ha-

poel Ierusalim – Valencia / 17:15 – SÃRI-
TURI CU SCHIURILE – Cupa Mondialã,
la Vikersund, în Norvegia / 21:30 – FOT-
BAL Germania – Bundesliga: Dortmund –
Ingolstadt.

TVR 2
18:45 – HANDBAL (F) – Meci amical:

România – Spania.
LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: CFR Cluj –

Astra.

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 18-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 18-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 18-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 18-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 18-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 18-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 18-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 18-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 18-A
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Play-off – etapa a II-a
CFR Cluj – Astra, astãzi, 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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În perioada 28-30 martie
sunt programate jocurile din
sferturile de finalã ale
Cupei României. Îm-
preunã cu televiziuni-
le deþinãtoare de drep-
turi, Federaþia Româ-
nã de Fotbal a stabilit
programul  pentru
aceastã fazã a compe-
tiþiei. Astfel, marþi, 28
martie, se disputã jo-
cul ACS Poli Timiºoa-
ra -  CFR Cluj ,  ora
20.30, stadion „Dan
Pãltiniºanu”, Timiºoa-
ra. Miercuri, 29 mar-

Mulþescu i-a acuzat de lipsã de implicare ºi de respect
pe jucãtorii trimiºi la echipa a doua, Madson, Nuno

Rocha, Acka ºi Kay, iar aceºtia i-au dat replica pe reþelele
de socializare, Acka despãrâþindu-se ieri de Craiova

A devenit clar cã jucãtorii exi-
laþi recent la echipa satelit de Gigi
Mulþescu nu vor mai evolua pen-
tru Universitatea Craiova în acest
campionat. Totuºi, Gigi Mulþescu
a declarat cã mai lãsase o portiþã
de împãcare cu „maziliþii”, care
fuseserã excluºi pe motiv de in-
disciplinã ºi lipsã de implicare, însã
cei patru jucãtori l-au sfidat pe
antrenor. Astfel, Mulþescu i-a acu-
zat pe aceºtia cã nu l-au salutat ºi
chiar i-au întors spatele când s-au
intersectat, prima echipã ºi sateli-
tul antrenându-se în cadrul acele-
iaºi baze. „Mã aºteptam sã vinã sã
îºi cearã scuze, sã spunã cã le pare
rãu pentru ce s-a întâmplat. Nici-
unul nu a venit sã vorbeascã cu
noi. Ne-am ºi intersectat la antre-
namente, unii mi-au întors spate-
le. Astfel, nu sunt premise pentru
o revenire” a declarat Mulþescu.

Madson: „Mulþescu nu
ne respectã, dar vrea

sã fie respectat”
Primul care a reacþionat pe o

reþea de socializare a fost brazilia-
nul Madson, care l-a acuzat pe
Mulþescu cã nu le-a oferit lui ºi
colegilor trimiºi la echipa a doua
nicio explicaþie pentru aceastã
mãsurã. Madson spune cã impli-
carea sa a fost totalã ºi cã a intrat
nerefãcut în meciul cu Dinamo, de
la Severin, când a ºi suferit o rup-
turã muscularã. Mai mult, Madson
acuzã ºi clubul, care nu i-ar fi achi-
tat salariul la timp, deºi restul coe-
chipierilor erau cu banii la zi. „I-
am cerut antrenorului o explicaþie
pentru trimiterea la echipa a doua,
dar nu ne-a oferit niciun rãspuns.
Antrenorul trebuie sã fie bãrbat, nu
un copil! El nu ne respectã, dar
vrea sã fie respectat. Când am in-
trat nerefãcut în meciul cu Dina-
mo ºi am suferit o rupturã mus-
cularã care m-a þinut departe de
gazon 3 luni nu a venit sã-mi spu-
nã cã îi pare rãu. Am jucat 6 luni

pentru aceastã echipã cu rupturã
de menisc, asta dovedeºte cã nu
am pus banii în prim-plan. Dacã
era vorba de bani, nu veneam la
Craiova, fiindcã am avut oferte su-
perioare. Eu am respectat, dar nu
am fost respectat. Când toatã echi-
pa era cu banii la zi, eu a trebuit sã
aºtept 2 luni pentru a-mi primi sa-
lariul. Nu vorbi de caracterul alto-
ra, dacã tu nu ai caracter! Dacã tu
nu eºti om, eu sunt! Nu pot spune
dacã am jucat bine sau rãu, dar ºtiu
cã am fost corect ºi am sufeltul
împãcat” a dost replica brazilianu-
lui Madson.

Acka ºi-a reziliat contractul
Reacþia lui Madson a fost ur-

matã de cea a ivorianului Acka.
Acesta spune cã lipsa de respect a
fost prima datã din partea lui Mul-
þescu. De asemnea, a acuzat con-
diþiile precare de antrenament de
care a avut parte la echipa a doua.
„Nu am spus nimic pânã acum, dar
dupã acest interviu al lui Mulþescu
vreau sã ºtie toatã lumea ce se în-
tâmplã cu mine, cu Madson, Nuno
Rocha ºi Kay. Mulþescu spune cã
cineva i-a întors spatele ºi cã ni-
meni nu i-a cerut scuze. Dar el
când ne întâlneºte la antrenamente
nici nu ne bagã în seamã, atunci
de ce ne-am cere scuze noi? Acum
suntem la echipa a doua, dar nu
avem condiþii bune, nu avem apã,
materiale pentru antrenament. Tre-
buie sã ne luãm echipamentul aca-
sã, sã îl spãlam ºi doua zi sã venim
iar cu el. ªi atunci despre ce vor-
bim? Vãd ca toatã lumea vorbeºte
cã m-am dat lovit la meciul cu Vo-
luntari, dar foarte mulþi oameni au
uitat cã eu m-am lovit la gurã ºi
am fost cusut, am fost lovit ºi la
cap, la ochi ºi tot am jucat. Atunci
nu poate domnul Mulþescu sã spu-
nã ca m-am dat lovit sau cã nu am
vrut sã joc. Eu întotdeauna am
spus ca nu mai vreau sa rãmân la
Craiova, pentru cã îmi doresc sã

plec în strãinãtate într-un campio-
nat mai puternic. Îmi pare rãu de
felul în care s-a încheiat situaþia
mea cu Craiova, mai mult pentru
suporterii care mã admirau, dar
sper cã am reuºit sã vã lãmuresc
puþin cu cele spuse. Apreciez toþi
suporterii pentru cã ei sunt forþa
acestei echipe ºi mereu ne-au sus-
þinut ºi pentru asta le mulþumesc”,
a spus Acka.

Imediat dupã replica lui Acka,
acesta ºi-a reziliat contractul.
„Universitatea Craiova s-a des-
pãrþit de fundaºul Stephane Acka.
Dupã aproape 3 ani de colabora-
re, Universitatea Craiova anunþã
încetarea raporturilor contractua-
le cu fundaºul ivorian Acka. Îi
mulþumim pentru perioada petre-
cutã alãturi de echipã ºi îi dorim
mult succes în carierã!” a anun-
þat ieri clubul din Bãnie. În vâr-
stã de 27 de ani, Acka a jucat 73
de meciuri pentru Universitatea
Craiova, marcând un gol.
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tie, se joacã CS Mioveni - FC
Voluntari, de la ora 18.30, sta-

dion Orãºenesc, Mioveni. Der-
by-ul dintre Universitatea Cra-

iova ºi Dinamo se
disputã miercuri,
de la ora 21.30, pe
stadionul Munici-
pal  d in  Drobeta
Turnu Sever in .
Partida este trans-
misã de Pro TV,
DigiSport ºi Dolce
Sport. În sfârºit,
joi, 30 martie, este
programat ultimul
sfert de finalã, Vi-
itorul - Astra, de la
ora 21, la Ovidiu.
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