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OFF-uri de GABRIEL
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- Am ajuns bine Popescule, port
numai lucruri strãine pentru cã din
leafa mea mã îmbrac numai de la
second hand.

O interogaþie
cu tâlcul ei: dar
„dãbulenii ce zic?”

Istoricul Adrian Cioroianu, fiu
al Craiovei, actualmente amba-
sador al României pe lângã
UNESCO, fost o vreme ºi ºef al
diplomaþiei de la Bucureºti, cadru
didactic universitar, autor proli-
fic, comenteazã în cartea sa „Cea
mai frumoasã poveste. Câteva
adevãruri simple despre istoria
românilor” (Ed. Curtea veche,
2013) despre legenda relaþiei lui
Carol I cu þãranii din Dãbuleni.
O legendã cunoscutã ºi, pentru
respectarea adevãrului, trebuie
spus cã istoricul Adrian Cioroia-
nu nu este singurul care o narea-
zã, chiar dacã o face cu har, ºi
oricum mai ispititor decât alþii.

Trei rãniþi în urma
atacului unui câine
agresiv

eveniment / 4

Compania aerianã low-
cost Wizz Air a alocat
Aeroportului din Craio-
va  cea de-a doua aero-
navã. Modernul aparat
de zbor Airbus A320, cu
180 de locuri, va spri-
jini operaþiunile pe cele
cinci noi rute din Cra-
iova ce încep din mar-
tie, spre Paris, Veneþia
Treviso, Koln, Madrid
ºi Liverpool. Noua ae-
ronavã reprezintã o
nouã investiþie, de 99
milioane de dolari, a
companiei în România
ºi va crea 36 de locuri
de muncã directe la
Wizz Air, în Craiova.
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Prof. univ. dr. Fãnel Iacobescu,
preºedintele RENAR:

„Avem o poziþie
fermã de a dezvolta
colaborarea cu
mediul de afaceri!”

Universitatea din Craiova a în-
cheiat, ieri, un protocol de cola-
borare cu Organismul Naþional de
Acreditare – RENAR, propunân-
du-ºi sã dezvolte împreunã infras-
tructura de evaluare a conformi-
tãþii în România. Rectorul Uni-
versitãþii din Craiova, prof. univ.
dr. Cezar Spânu, a explicat cã in-
stituþia de învãþãmânt universi-
tar va furniza expertizã tehnicã,
prin specialiºtii din centrul pro-
priu de cercetare – INCESA.

Când nici economia nu ne ajutã…

Cu paºi repezi
spre un dezastru
demografic
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Contractele colective
de muncã vor redeveni
obligatorii în România

Contractele colective de muncã vor
redeveni obligatorii atât în instituþii-
le publice, cât ºi în cele private, a
anunþat, ieri, la Botoºani, ministrul
Consultãrii Publice ºi Dialogului So-
cial, Gabriel Petrea. Potrivit acestu-
ia, aceastã obligativitate urmeazã a
fi inclusã în noua Lege a dialogului
social, care va fi lansatã spre dezba-
tere imediat dupã intrarea în vigoare
a Legii salarizãrii unice în sistemul
bugetar. “Existã o solicitare a tutu-
ror sindicatelor reprezentative la ni-
vel naþional ºi trebuie sã creãm un
sistem de protecþie a angajaþilor, ast-
fel încât drepturile acestora sã fie res-
pectate. Legea actualã trebuie modi-
ficatã astfel încât noi sã creãm condi-
þiile minime pentru respectarea drep-
turilor angajaþilor, pentru cã nu vrem
sã influenþãm foarte mult mediul de
afaceri”, a afirmat Petrea. Ministrul
Consultãrii Publice ºi Dialogului
Social considerã cã Guvernul a fãcut
o eroare, în 2011, când a eliminat
contractele colective de muncã la ni-
vel de ramurã ºi unitate.

Guvernul vrea sã garanteze
creditele luate pentru
achiziþionarea de terenuri
agricole

Guvernul va acorda garanþii de stat
pentru 80% din creditele luate pentru
achiziþionarea de terenuri agricole, a
anunþat ministrul Agriculturii, Petre
Daea, el precizând cã îºi menþine pro-
misiunea referitoare la acordarea sub-
venþiilor în agriculturã pânã pe 31
martie. „Este rãspunsul juridic la un
alt obiectiv prevãzut în programul de
guvernare conform cãruia asigurãm
credite pentru fermieri, pentru cumpã-
rare de terenuri, pentru capitalul de
lucru, pentru investiþii cu garanþii de
stat 80% pentru cumpãrarea de tere-
nuri, restul de 20% se asigurã garan-
þiile prin terenul cumpãrat în urmã-
toarele condiþii: dobânda de maxim
2% peste ROBOR, iar comisionul de
garantare redus de la 3,8 la 2%. Pen-
tru fiecare fermier plafonul este pânã
la 3 milioane euro”, a spus, la începu-
tul ºedinþei de Guvern, ministrul Agri-
culturii, Petre Daea. Întrebat de cãtre
premierul Sorin Grindeanu dacã data
de 31 martie „rãmâne o datã fermã”
pentru acordarea subvenþiilor în agri-
culturã, Daea a spus: „Dau acelaºi rãs-
puns pentru a incita presa: pentru mine
data-i exactã, sarcina de asemenea”.

EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 2 A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 17758027
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu, Valentin Ceauºescu

Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean

Educaþie: Cristi Pãtru
Culturã: Magda Bratu

Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613

Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

România ºi-a consolidat economia,
în ultimii ani, dupã crizã, însã reducerile
de taxe ºi impozite ºi majorãrile salaria-
le ce depãºesc productivitatea, plus
reducerea investiþiilor publice amenin-
þã aceste realizãri, a declarat ieri, Reza
Baqir, ºeful misiunii FMI pentru Româ-
nia. Pe de altã parte, deficitul bugetar
din acest an va atinge 3,7%, iar pentru
2018 se prevede o creºtere a acestuia la
3,9% din PIB, a declarat vineri repre-
zentantul Fondului Monetar Internaþi-
onal (FMI), Reza Baqir.

“Dacã toate mãsurile anunþate îna-
inte de alegeri vor fi puse în practicã,
costul suplimentar, în perioada 2017-
2020, va fi de 5,5% din PIB. Aceastã
estimare nu ia în calcul efectele de run-
dã a doua, care sunt incluse doar pen-
tru 2017. Nu le-am introdus pentru cã
nu avem toate datele. Le vom include
dupã ce vom afla care sunt toate efectele”, a spus
reprezentantul FMI.

Reza Baqir a declarat cã din estimãrile prelimi-
nare, impactul majorãrilor salariale, pentru perioa-
da 2017-2020, este de 2,1% din PIB. “Vorbim de-
spre un impact net, deoarece cheltuielile guver-
nului vor fi mai mari de 2,1%, dar o parte din sala-
rii vor fi impozitate mai mult”, a precizat reprezen-
tantul FMI.

“Dacã ne uitãm pe perioada ultimilor ºapte ani

Preºedintele Klaus Iohannis l-a decorat,
ieri, pe fostul preºedinte al PNL Mircea Io-
nescu Quintus cu Ordinul Naþional “Stea-
ua României” în grad de Ofiþer, în semn de
“înaltã apreciere pentru contribuþia remar-
cabilã la consolidarea unei vieþi politice de-
mocratice în România”.

“Sunt bucuros, domnule Quintus, cã mã
aflu alãturi de cineva care reprezintã perso-
nificarea unui secol de istorie ºi a opt dece-
nii de identificare cu valorile liberalismului
ºi ale democraþiei. Vã doresc «La mulþi ani!»
ºi sper sã continuaþi sã inspiraþi, prin pute-
rea exemplului, generaþiile de astãzi. Am
admirat întotdeauna seninãtatea de pe chi-
pul dumneavoastrã, în ciuda faptului cã aþi
avut în viaþã ani grei, despre care junii poli-
ticii nici nu îºi imagineazã cã pot exista. (...)
De aceea, probabil cã disputele politice de
astãzi, când unii vorbesc despre dictaturã

Noul proiect al Legii Prevenþiei va
include ºi unitãþile administraþiei pu-
blice locale (primãrii, prefecturi, con-
silii judeþene etc.) în aria de protecþie
faþã de rigorile controalelor. Proiec-
tul iniþial prevedea doar protecþia fir-
melor private.

Alexandru Petrescu, ministrul
pentru Mediul de Afaceri, Comerþ ºi
Antreprenoriat, menþioneazã, într-un
comunicat, cã în urma discuþiilor de
sãptãmâna trecutã din cadrul Adu-
nãrii Generale a Asociaþiei Munici-
piilor din România „a rezultat posibi-
litatea ºi necesitatea introducerii în
textul viitoarei Legi a Prevenþiei a
unui capitol dedicat administraþiei
publice locale”.

„Extinzând aria de incidenþã a Le-
gii prevenþiei, apreciez cã introduce-
rea unui capitol dedicat administra-
þiei locale este un lucru foarte bun,
cu rezonanþã pozitivã. Textul final al
legii va avea o aplicabilitate cât mai

FMI: Impactul majorãrilor salariale, pentru perioada 2017-2020,
este de 2,1% din PIB. Deficitul bugetar din acest an va atinge 3,7%

de evoluþii economice, principalul mesaj pe care
vrem sã îl transmitem este acela cã România ºi-a
consolidat economia în mod semnificativ dupã criza
financiarã globalã, iar indicatorii macroeconomici
se comparã cu cei ai altor þãri. Cu toate acestea,
reducerile succesive de impozite ºi taxe, majorãrile
salariale, ce depãºesc creºterile de productivitate
ºi investiþiile publice de calitate de volum redus
încep sã ameninþe aceste realizãri ºi restrâng creº-
terea potenþialã”, a spus Baqir.

Conform acestuia, se impune reori-
entarea politicilor dinspre stimularea
consumului cãtre sprijinirea investi-
þiilor. „Pentru 2017, dacã nu se iau alte
mãsuri, deficitul bugetar va atinge
3,7% din PIB. Problema este cã în 2018,
acesta va atinge 3,9% din PIB. Însã
estimãrile pe 2018 se vor modifica dupã
ce se vor purta discuþii pe bugetul de
anul viitor. Creºterea deficitului buge-
tar este cel mai mare din Europa”, a
declarat reprezentantul FMI.

Acesta a precizat cã, pentru redu-
cerea deficitului bugetar este necesa-
rã creºterea eficientizãrii cheltuielilor,
utilizarea fondurilor UE ºi accelerarea
reformãrii ANAF pentru o mai bunã
colectare la buget.

Reprezentantul FMI a dat exemplul
nivelului foarte scãzut al colectãrii
TVA, România poziþionându-se pe ul-
timele locuri în Europa. Reza Baqir a

spus cã diferenþele dintre proiecþiile FMI ºi cele
ale guvernului României diferã deoarece „premi-
sele de calcul ale bugetului sunt diferite”, existând
diferenþe ºi în ceea ce priveºte veniturile.

Reza Baqir a precizat cã nu existã nici o solici-
tare din partea României pentru încheierea unui
nou acord cu FMI ºi cã nici nu a fost angajatã
vreo discuþie în acest sens, în întâlnirile avute în
aceste zile cu oficialii români.

Guvernul va introduce ºi autoritãþile publice locale
în Legea prevenþiei, pe lângã firmele private

largã, abordând problematica deose-
bit de complexã a controlului, atât din
punct de vedere al informãrii, cat ºi
al prevenþiei, douã acþiuni de bazã,
care trebuie sã însoþeascã activita-
tea de control”, a spus ministrul Pe-
trescu.

Astfel, împreunã cu specialiºtii de
la Ministerul Dezvoltãrii Regionale,
Administraþiei Publice ºi Fondurilor
Europene va fi definitivatã, în cel mai
scurt timp, forma acestui capitol, re-
zultând un document echilibrat, be-
nefic atât mediului de afaceri cât ºi
administraþiei publice locale.

Participanþii la întâlnire au avut
observaþii referitoare la forma de lu-
cru actualã a Legii, au insistat ca pre-
vederile sã þinã cont de fiecare speþã
în parte ºi sã se aplice faptelor de
gravitate minimã, care se preteazã la
sancþiunea avertismentului.

Potrivit Ministerului pentru Me-
diul de Afaceri, „toate observaþiile

asumate ale instituþiilor implicate în
elaborarea textului Legii prevenþiei
urmeazã sã fie incluse, aºa cum s-a
procedat ºi pânã în prezent, în forma
finalã a documentului, care va fi lan-
sat în dezbatere publicã în cel mai
scurt timp”.

Mecanismul de funcþionare a pre-
venþiei va fi urmãtorul:

- Agentul constatator nu va pu-
tea aplica sancþiunea contravenþio-
nalã la prima constatare a unei fapte
care constituie contravenþie; acesta
va încheia un proces-verbal de con-
statare a neregulilor ºi va redacta pla-
nul de conformare, care va cuprinde
aspecte ce trebuie remediate, precum
ºi termenul de conformare pentru fie-
care faptã;

- Dupã expirarea termenului de
conformare, organul de control are
dreptul sã reia controlul;

- În situaþia în care se constatã cã
nu au fost respectate obligaþiile sta-

bilite în planul de conformare în ter-
menul acordat, organul de control
aplicã sancþiunile prevãzute de acte-
le normative;

- Contribuabilul beneficiazã de mã-
surile de prevenþie o singurã datã pen-
tru fiecare faptã care constituie contra-
venþie, într-un termen de trei ani.

Legea Prevenþiei se va aplica pen-
tru sancþiunile prevãzute, între alte-
le, de: Codul fiscal, Codul de proce-
durã fiscalã, Legea securitãþii ºi sã-
nãtãþii în muncã, Codul muncii, Le-
gea privind sistemul asigurãrilor pen-
tru ºomaj ºi stimularea ocupãrii for-
þei de muncã, Legea contabilitãþii,
Legea dialogului social, Legea pri-
vind înfiinþarea ºi dezvoltarea IMM-
urilor, Legea privind exercitarea unor
activitãþi cu caracter ocazional des-
fãºurate de zilieri, Legea privind uce-
nicia la locul de muncã, Hotãrârea de
Guvern privind registrul general de
evidenþã a salariaþilor.

Mircea Ionescu Quintus a fost decorat de preºedintele
Klaus Iohannis la împlinirea vârstei de 100 de ani

în plinã democraþie, vã fac deseori sã zâm-
biþi”, i-a transmis preºedintele lui Mircea
Ionescu Quintus.

ªeful statului a recitat, în cadrul discur-
sului, ºi o epigramã scrisã de Mircea Iones-
cu Quintus: “Pentru cine lucrã bine, / Vre-
me trece, vreme vine; / Pentru cine doar pe-
trece, / Vreme vine, vreme trece”.

“Întreaga viaþã vi s-a identificat cu libe-
ralismul ºi cred cã suntem cu toþii de acord
cã, în bunã parte, liberalismul dupã 1990 se
identificã cu dumneavoastrã. Dar, mai mult
decât atât, sunteþi un reper prin implicarea
în resuscitarea unei culturi a democraþiei, a
civismului ºi a integritãþii actului politic.
Aceste elemente sunt, de fapt, fundamen-
tul ideologic pe care s-a clãdit România
modernã ºi ar trebui sã constituie pentru
toþi actorii politici un vector în actul deci-
zional”, a mai spus ºeful statului.
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Istoricul Adrian Cioroianu, fiu al Cra-
iovei, actualmente ambasador al Româ-
niei pe lângã UNESCO, fost o vreme ºi
ºef al diplomaþiei de la Bucureºti, ca-
dru didactic universitar, autor prolific,
comenteazã în cartea sa „Cea mai fru-
moasã poveste. Câteva adevãruri sim-
ple despre istoria românilor” (Ed. Cur-
tea veche, 2013) despre legenda rela-
þiei lui Carol I cu þãranii din Dãbuleni.
O legendã cunoscutã ºi, pentru respec-
tarea adevãrului, trebuie spus cã isto-
ricul Adrian Cioroianu nu este singurul
care o nareazã, chiar dacã o face cu
har, ºi oricum mai ispititor decât alþii.
Pe 7 mai 1866, când cel care avea sã
devinã, curând, Carol I, domnitor al
Principatelor Române Unite, dupã ab-

O interogaþie cu tâlcul ei:O interogaþie cu tâlcul ei:O interogaþie cu tâlcul ei:O interogaþie cu tâlcul ei:O interogaþie cu tâlcul ei:
dar „dãbulenii ce zic?”dar „dãbulenii ce zic?”dar „dãbulenii ce zic?”dar „dãbulenii ce zic?”dar „dãbulenii ce zic?”

MIRCEA CANÞÃR

dicarea forþatã a lui A. I. Cuza, afla cã
grãnicerii recrutaþi din rândul þãranilor,
care pãzeau linia Dunãrii, informaþi fi-
ind cã „ciocoii l-au dat jos pe Cuza”,
ca sã le ia pãmânturile, refuzau sã-l
recunoascã drept domnitor pe Carol I,
dispuºi fiind chiar sã se deplaseze la
Bucureºti. Dupã o discuþie, la Craiova,
a reprezentaþilor grãnicerilor cu cei ai
Prefecturii, s-ar fi ajuns la un consens.
Aºa se povesteºte. Adrian Cioroianu nu
omite sã adauge cã aceºti olteni din Dã-
buleni se vor bate ca niºte lei în Rãz-
boiul de independenþã, scriind o pagi-
nã mãreaþã de istorie. ªi ani de-a rân-
dul, de fiecare datã, dupã cele întâm-
plate în 1866, când avea de luat o de-
cizie importantã, regele Carol I se in-

teresa de pãrerea celor din Dãbuleni:
dar oare dãbulenii ce zic? Adicã ce zi-
cea poporul. Fiindcã asta e simbolisti-
ca. Cum toate poveºtile istoricului Adri-
an Cioroianu se încheie cu o moralã,
de aceastã datã se conchide astfel: un
conducãtor înþelept este dator sã fie
atent la talpa þãrii. ªi întotdeauna, de-
a lungul timpului, aserþiunea s-a verifi-
cat. Rostirea regelui Carol I legatã de
„dãbuleni”, regãsitã în anecdotica zo-
ne i ,  a re ,  cum spuneam,  tâ lcu l  e i .
Schimbând ceea ce trebuie schimbat,
pentru a ajunge la zilele noastre, desem-
narea domnului ing. Narcis Dan Pur-
cãrescu, prin hotãrâre de guvern, sã
exercite cu caracter temporar, prin de-
taºare, în condiþiile legii, funcþia de pre-

fect al judeþului Dolj, stârneºte – pãs-
trând proporþiile – o cvasi-uimire, nu
identicã, desigur, dar apropiatã de cea
a grãnicerilor din Dãbuleni la vestea
venirii lui Carol de Hohenzolern în þarã.
Cã pe nimeni nu mai intereseazã, mo-
mentan, ce spun, de pildã, primarii,
militanþii, alegãtorii partidului câºtigã-
tor detaºat al alegerilor legislative prin
pãrþile locului este o altã discuþie. Cã
pe nimeni nu intereseazã dacã, de pil-
dã, ing. Narcis Dan Purcãrescu, extras
de la Inspectoratul Teritorial de Mun-
cã Dolj, „se poate descurca”, în res-
pectiva demnitate, învestit fiind ca re-
prezentant al guvernului în teritoriu, nu
se mai pune. Suntem în progres sau…
în regres? Democratic gândind.

În luna decembrie a anului tre-
cut a fost aprobatã o schemã de
vaccinare alternativã pentru asigu-
rarea protecþiei copiilor nãscuþi din
mame cu hepatitã B. Medicul de
familie va administra vaccin hexa-
valent acestor mame de la vârsta
de 6 sãptãmâni a copilului.

Ministerul Sãnãtãþii a primit zi-
lele acestea o oferã de 10 mii de
doze din Norvegia prin sistemul
de alertã europeanã. În momentul
de faþã, autoritãþile sanitare sunt
în discuþii cu partenerul norvegian
care a oferit aceste doze pentru a
vedea ce tip de vaccin existã aco-
lo, care este modalitatea de a ajun-

Vaccinul împotriva hepatitei B, disponibil abia la varã
Vaccinul hepatitic B pediatric este uti-

lizat pentru prevenirea îmbolnãvirii co-
piilor de hepatitã B ºi lipseºte încã din
luna ianuarie în spitalele din toatã þara.

Ministerul Sãnãtãþii a început demer-
surile pentru a identifica posibile sto-
curi în alte state UE, însã promisiuni
existã abia pentru perioada iunie-iulie.

ge în þarã ºi, în funcþie de asta, se
va lua o decizie. În acelaºi timp,
am mai gãsit la douã companii
cantitãþi mici de vaccin. Din pã-
cate, contractul de vaccin hepati-
tã B va putea fi onorat doar unde-
va în iunie-iulie.
5.000 de bolnavi cu hepatitã B

ºi C sunt trataþi anual în þarã
România este þara cu cea mai

mare prevalenþã de hepatitã C – 3,2
la sutã ºi 4,4 la sutã – hepatitã B
din Europa, ceea ce înseamnã cã
unul din 13 români are unul din
aceºti viruºi. România a tratat anual
5.000 de bolnavi de hepatitã B ºi

C, iar noile tratamente oferã
mult mai multe ºanse pacien-
þilor. Dupã trei luni de terapie,
90-95 la sutã din cei care se
trateazã cu aceste medicamen-
te au ºansa de a se vindeca
definitiv de boalã.

Hepatita viralã B este o im-
portantã problemã de sãnãtate
publicã ºi prin potenþialul de
cronicizare, cu evoluþie spre
cirozã hepaticã ºi carcinom
hepatocelular, transmiterii fa-
cile prin contactul cu sânge-
le sau alte fluide biologice
(HBV este de 50-100 de ori
mai infecþios decât HIV-ul în

caz de înþepãturã acci-
dentalã cu ac contaminat
– ceea ce-l transformã
într-un permanent peri-
col profesional pentru
personalul medical),
transmiterii perinatale,
sexuale ºi mai nou, creºterii
prevalenþei în rândul consu-
matorilor de droguri. Preven-
þia se bazeazã pe vaccinare ºi
implementarea strategiilor de
siguranþã a tratamentului par-
enteral, transfuziilor de sân-
ge ºi conduitei sexuale. În
anul 2013, 183 de þãri aveau
inclusã vaccinarea antihepa-
titã B în rândul imunizãrilor
obligatorii, iar 93 de state asi-
gurau prima dozã la naºtere.

Hepatitele ucid 1,5 milioa-
ne de oameni din întreaga
lume, în fiecare an. La fel de
multe decese ca ºi cele prin
HIV/SIDA. Pentru a opta ca-
uzã majorã de deces la nivel
mondial, hepatita este extrem
de neglijatã. De asemenea, he-
patita viralã este principala

cauzã de cancer hepatic, iar aces-
ta este a doua cauzã de deces prin
cancer. La nivel mondial, se esti-
meazã 1,4 milioane de cazuri noi
de hepatitã viralã anual ºi, chiar
dacã nu se cronicizeazã, poate ge-
nera pierderi economice semnifi-
cative ºi consecinþe sociale în co-
munitãþile afectate. Anul trecut,
Adunarea generalã a OMS a adop-
tat o rezoluþie prin care se recu-
noaºte faptul cã hepatita C ºi he-
patita B au devenit o problemã de
sãnãtate publicã la nivel mondial.
România este þara cu cea mai
mare prevalenþã de hepatitã
În Europa majoritatea statelor

înregistreazã o prevalenþã a hepa-
titei virale de tip C de 1-2,5%. Ro-
mânia, Moldova ºi Italia sunt sin-
gurele state cu o prevalenþã înca-

dratã în categoria de peste 2,5%.
Mai mult, într-un studiu internaþi-
onal de prevalenþã ºi estimare a ni-
velului de infecþie cu virusuri he-
patitice B ºi C, situaþia estimatã
pentru România la nivelul anului
2013 aratã cã un numãr de
1.016.800 persoane ar fi infectate
cu virus hepatitic B ºi 635.500 de
persoane ar putea fi infectate cu
virus hepatitic C.

În ceea ce priveºte cauzele,
acestea sunt multiple. Hepatita este
asociatã cu consumul de alcool,
efectele secundare ale unor medi-
camente sau toxine. Acestea pot
genera hepatite sau pot agrava o
hepatitã viralã. Netratate, hepatite-
le virale se cronicizeazã ºi duc la
afecþiuni grave, precum ciroza ºi
cancerul hepatic.

RADU ILICEANU
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Jandarmii Inspectoratului de Jandarmi
Judeþean (IJJ) Dolj au fost anunþaþi prin
apelul de urgenþã 112, ieri, în jurul orei
12.00, cã o persoanã din Filiaºi a fost muº-
catã de un câine agresiv. Jandarmii i-au
anunþat ºi pe poliþiºtii din localitate cu pri-
vire la cele sesizate, apoi au ajuns rapid la
faþa locului ºi au vãzut, în curte, un bãtrân
rãnit, care era cãzut la pãmânt, ºi lângã el
un alt bãrbat care încerca sã-l protejeze de
câine. Între timp au ajuns ºi douã echipaje
de prim-ajutor din cadrul Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj ºi unul
de la Ambulanþã, însã câinele, rasa Tosa

Reamintim cã procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj
finalizau cercetãrile ºi dispuneau,
în luna ianuarie, trimiterea în jude-
catã a lui Rozel Sîrbu, de 38 de
ani, din comuna doljeanã Periºor,
pentru comiterea infracþiunii de
omor asupra unui membru de fa-
milie. Dosarul s-a înregistrat pe
5 ianuarie a.c. pe rolul Tribuna-
lului Dolj, magistraþii instanþei
prelungind periodic mãsura ares-
tãrii preventive faþã de inculpat. 

Rozel Sîrbu a ajuns dupã gratii
în octombrie anul trecut, mai
exact pe 14 octombrie, în baza
ordonanþei de reþinere pe 24 de
ore emisã de procurorul de caz de
la Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj pe numele sãu, pentru omor,
dupã ce s-a stabilit cã ºi-a ucis
mama. Potrivit anchetatorilor, fapta
s-a petrecut pe 17 septembrie, în
comuna Periºor. O vecinã a sesi-

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, pentru intensificarea acþiuni-
lor vizând combaterea trecerii ile-
gale a frontierei României, echipe
formate din poliþiºti de la formaþi-
unile de ordine publicã ºi poliþie
rutierã urmeazã sã acþioneze în fil-
tre rutiere, acestea fiind instituite
pe drumurile naþionale care fac le-
gãtura cu punctele de trecere a
frontierei de la Calafat ºi Bechet.

Acþiunea a demarat ieri, iar ca
element de noutate, de aceastã datã
echipele de poliþiºti vor fi însoþite
de câinii poliþiºti din cadrul Inspec-
toratului Judeþean de Poliþie Dolj ºi
vor acþiona împreunã pentru des-
coperirea persoanelor care încear-
cã sã pãtrundã ilegal pe teritoriul

TTTTTrei rãniþi în urma ataculuirei rãniþi în urma ataculuirei rãniþi în urma ataculuirei rãniþi în urma ataculuirei rãniþi în urma atacului
unui câine agresivunui câine agresivunui câine agresivunui câine agresivunui câine agresiv

Un bãrbat de 82 de ani, din Filiaºi, a fost rãnit grav ºi alte douã persoane,
un bãrbat ºi o femeie, de 49, respectiv 23 de ani, au suferit leziuni care nu
le pun viaþa în primejdie, dupã ce au fost atacaþi, în gospodãrie, de un câine
care a devenit agresiv. Incidentul s-a petrecut ieri, în jurul prânzului,
victimele fiind transportate la spital pentru îngrijiri. Medicii de pe ambu-
lanþã au putut sã preia rãniþii abia dupã ce jandarmii au folosit spray-ul
lacrimogen împotriva animalului. Au fost anunþate autoritãþile, câinele fiind
ridicat de un echipaj al Serviciului de Ecarisaj Craiova.

Inu, a devenit din nou agresiv, astfel cã jan-
darmii au folosit sprayul lacrimogen pen-
tru a-l goni, astfel încât cadrele medicale
sã intre în curte ºi sã-i ajute pe rãniþi.

Poliþiºtii au demarat cercetãrile ºi, din pri-
mele verificãri au stabilit cã, în jurul orei
12.00, din motive necunoscute deocamda-
tã, câinele a devenit agresiv ºi l-a atacat pe
Gheorghe Bolþaºu, de 82 de ani, în curtea
locuinþei. În ajutorul bãtrânului au interve-
nit alte douã persoane, fiul acestuia, Mari-
an Bolþaºu, de 49 de ani, ºi concubina celui
din urmã, Cristian Biriboi, de 23 de ani. Atât
bãtrânul, care era în ºoc hemoragic din ca-

uza leziunilor grave suferite, cât ºi tânãra
de 23 de ani, care este însãrcinatã, ºi a fost
muºcatã de coapsa stângã, au fost trans-
portaþi la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, pentru acordarea de îngrijiri me-
dicale, în timp ce bãrbatul de 49 de ani,
care a scãpat cel mai uºor, a primit îngrijiri
la Spitalul din Filiaºi.

Poliþiºtii din Filiaºi au informat auto-
ritãþile locale, astfel cã la faþa locului a
venit un echipaj de la Serviciul Ecarisaj
Craiova care a preluat câinele pentru a-
l duce la Adãpostul de la Breasta. „Po-
liþiºtii doljeni continuã investigaþiile, în
cauzã fiind întocmit dosar de cercetare
penalã, în conformitate cu prevederile
legale, sub aspectul comiterii infracþiu-
nilor de neluarea de cãtre proprietarul
câinelui sau deþinãtorul temporar al
acestuia a mãsurilor de prevenire a ata-
cului canin asupra unei persoane ºi vã-
tãmare corporalã din culpã”, a precizat
agent-ºef adjunct Amelia Barbu din ca-
drul Biroului de presã al IPJ Dolj.

Câinii poliþiºti folosiþiCâinii poliþiºti folosiþiCâinii poliþiºti folosiþiCâinii poliþiºti folosiþiCâinii poliþiºti folosiþi
în filtrele rutiere de laîn filtrele rutiere de laîn filtrele rutiere de laîn filtrele rutiere de laîn filtrele rutiere de la
PTF Calafat ºi BechetPTF Calafat ºi BechetPTF Calafat ºi BechetPTF Calafat ºi BechetPTF Calafat ºi Bechet

Poliþiºtii din cadrul Inspectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj au demarat o acþiune prin care se urmãreºte

prevenirea ºi combaterea trecerii ilegale a frontierei de stat,
totodatã urmãrindu-se ºi creºterea gradului de siguranþã

publicã, dar ºi vizibilitatea câinilor poliþiºti. Oamenii legii vor
folosi câinii poliþiºti pentru verificarea autovehiculelor mari,

care tranziteazã frontiera României.

României. Poliþiºtii doljeni verificã,
în special, autovehiculele de trans-
port mãrfuri ºi persoane care intrã
în România prin punctele de trece-
re a frontierei, în scopul depistãrii
eventualelor persoane care ar încer-
ca sã pãtrundã fraudulos în þarã.

 „Câinii poliþiºti desemnaþi sã
acþioneze împreunã cu conducto-
rii acestora vor fi întâlniþi în fil-
trele rutiere ºi sunt specializaþi în
descoperirea de persoane, aportul
acestora fiind de mare ajutor mai
ales în verificarea autovehiculelor
de mari dimensiuni, destinate
transportului rutier de mãrfuri”,
a precizat agent-ºef adjunct Ame-
lia Barbu, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

Face 15 ani de puºcãrie dupã ce ºi-a ucisFace 15 ani de puºcãrie dupã ce ºi-a ucisFace 15 ani de puºcãrie dupã ce ºi-a ucisFace 15 ani de puºcãrie dupã ce ºi-a ucisFace 15 ani de puºcãrie dupã ce ºi-a ucis
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Judecãtorii de la Tribunalul
Dolj l-au condamnat pe doljea-
nul de 38 de ani, ajuns dupã
gratii în octombrie anul trecut
pentru comiterea infracþiunii
de omor, la 15 ani de detenþie.
În urma unei anchete a poliþiº-
tilor ºi procurorilor criminaliºti
de la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj s-a stabilit cã
bãrbatul ºi-a omorât mama în
bãtaie ºi i-a aruncat cadavrul
într-o fântânã pãrãsitã de la
marginea comunei Periºor.
El a recunoscut totul în faþa
judecãtorilor ºi a cerut sã
beneficieze de reducerea limitelor de pedeapsã. Hotãrârea,
pronunþatã miercuri, 15 martie a.c., nu este definitivã, putând
fi atacatã cu apel la Curtea de Apel Craiova. Între timp însã,
bãrbatul rãmâne în spatele gratiilor.

zat dispariþia femeii la Poliþie, dupã
ce n-a mai vãzut-o câteva zile la
rând, astfel cã oamenii legii au de-
marat investigaþiile. Au stabilit cã
femeia a fost în vizitã la fiul sãu,
Rozel Sîrbu, s-au certat, el a înce-

put sã o loveascã cu pumnii, pi-
cioarele, dar ºi cu un obiect con-
tondent, dupã cum spun ancheta-
torii, pânã când n-a mai miºcat. Ca
sã scape, bãrbatul a aruncat cada-
vrul într-o fântânã pãrãsitã de la
marginea comunei. Cadavrul a fost

recuperat, a fost dus la morgã pen-
tru efectuarea necropsiei, iar fiul
victimei a ajuns dupã gratii.

Miercuri, 15 martie a.c., jude-
cãtorii de la Tribunalul Dolj au pro-
nunþat sentinþa în dosar. Rozel Sîr-
bu a recunoscut comiterea faptei
în faþa judecãtorilor ºi a cerut sã
beneficieze de reducerea cu o trei-
me a limitelor de pedeapsã. Soli-
citarea inculpatului a fost admisã,
acesta primind o pedeapsã de 15

ani închisoare cu executare:
„Condamnã pe inculpatul Sîr-
bu Rozel la pedeapsa de 15 ani
închisoare. Deduce din pe-
deapsa aplicatã inculpatului
Sîrbu Rozel, perioada reþine-
rii ºi arestãrii preventive de la
15.10.2016 la zi ºi menþine
mãsura arestãrii preventive a
acestuia. Obligã inculpatul la
plata sumei de 1900 lei chel-

tuieli judiciare cãtre stat, din care
1570 lei contravaloarea experti-
zei medico-legale ºi a avizãrii. Cu
apel în 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã în ºedinþã publicã, azi
15.03.2017”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei. 
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Protocolul de colaborare a fost
semnat între rectorul Universitãþii
din Craiova, prof. univ. dr. Cezar
Spânu, ºi preºedintele Organismu-
lui Naþional de Acreditare – RE-
NAR, prof. univ. dr. ing. dr. h. c.
Fãnel Iacobescu.

„Participãm la un eveniment re-
alizat în colaborare cu Organismul
Naþional de Acreditare – RENAR,
o asociaþie deosebit de importantã
pentru ceea ce înseamnã calitatea
produselor ºi serviciilor oferite de
agenþii economici, dar ºi de insti-
tuþiile de cercetare din diferite sec-

toare. Asigurarea unor standarde
înalte de calitate a serviciilor de
educaþie ºi cercetare prezintã pen-
tru Universitatea din Craiova o
prioritate absolutã a întregii activi-
tãþi. Este un motiv suplimentar sã
ne bucurãm cã astãzi vom semna
un protocol de colaborare cu RE-

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Prof. univ. dr. Fãnel Iacobescu, preºedintele RENAR:

„A„A„A„A„Avem o poziþie fermã de a dezvoltavem o poziþie fermã de a dezvoltavem o poziþie fermã de a dezvoltavem o poziþie fermã de a dezvoltavem o poziþie fermã de a dezvolta
colaborarea cu mediul de afaceri!”colaborarea cu mediul de afaceri!”colaborarea cu mediul de afaceri!”colaborarea cu mediul de afaceri!”colaborarea cu mediul de afaceri!”
Universitatea din Craiova a încheiat, ieri,

un protocol de colaborare cu Organismul Na-
þional de Acreditare – RENAR, propunându-
ºi sã dezvolte împreunã infrastructura de eva-
luare a conformitãþii în România. Rectorul
Universitãþii din Craiova, prof. univ. dr. Cezar
Spânu, a explicat cã instituþia de învãþãmânt
universitar va furniza expertizã tehnicã, prin

specialiºtii din centrul propriu de cercetare –
INCESA. La rândul sãu, prof. univ. dr. Fãnel
Iacobescu, preºedintele RENAR, a precizat
cã, în baza protocolului, Universitatea din Cra-
iova va fi în permanentã legãturã cu cele mai
noi reglementãri ºi soluþii de acreditare în ceea
ce priveºte laboratoarele de cercetare sau
mediul profesoral.

NAR, forul cel mai important din
România în domeniul calitãþii ºi
standardizãrii”, a spus rectorul
Universitãþii din Craiova.
Universitatea îºi va implica
specialiºtii de la INCESA

Potrivit prof. univ. dr. Cezar
Spânu, protocolul are în vedere
dezvoltarea infrastructurii de eva-
luare a conformitãþii în România
ºi necesitatea asigurãrii „unui ni-
vel elevat ºi diversificat al experti-
zei tehnice în activitatea de acre-
ditare”. „Universitatea noastrã se

va implica, prin specialiºtii de care
dispune, în furnizarea de experti-
zã necesarã pentru evaluãrile RE-
NAR, prin participarea în comite-
tele tehnice organizate de acesta,
prin organizarea în comun a unor
sesiuni de informare în vederea
acreditãrii ºi prin sprijinirea, în ge-

neral, a activitãþii desfãºu-
ratã de aceastã asociaþie”, a
menþionat acesta.

Preºedinte RENAR, prof.
univ. Fãnel Iacobescu, a
precizat cã protocolul impli-
cã avantaje de ambele pãrþi.
„Colaborarea dintre RENAR
ºi Universitatea din Craiova
capãtã, începând de astãzi,
noi valenþe. Organismul
Naþional de Acreditare pri-
meºte sãptãmânal noi
reglementãri europene
ºi internaþionale, noi
obiective, noi regula-
mente, iar prin acest
protocol dorim sã in-
formãm Universitatea
din Craiova în legãturã
cu toate acestea, astfel

încât sã se poatã identifica so-
luþii de implementare de cãtre
laboratoare ºi mediul profeso-
ral al universitãþii”.
Evaluat de 11 specialiºti
ai UE

Prof. univ. dr. Fãnel Ia-
cobescu s-a adresat apoi
reprezentanþilor autoritãþii
locale, ai mediului de afa-
ceri ºi consumatorilor, care
s-au aflat, în numãr mare,
în Sala Albastrã a Universitãþii.
În cadrul unei expuneri aplica-

te, acesta a vorbit despre
politicile RENAR.

„Avem o poziþie fermã
de a dezvolta colaborarea
cu mediul de afaceri, de a
avea un parteneriat împre-
unã ca sã dezvoltãm siste-
mul naþional de asigurare a
calitãþii în România.
Nu avem alt interes
decât acela de a asigu-
ra agenþilor econo-
mici, tuturor categorii-
lor de organizaþii acce-
sul nediscriminatoriu la
acreditare pentru a
putea sã participe, de
la egal la egal, pe piaþa
europeanã ºi internaþi-
onalã, la tranzacþii,
schimburi de valori
etc.”, a subliniat prof.

univ. dr. Fãnel Iacobescu.
Preºedintele RENAR a

menþionat cã, indiferent de
culoarea economicã sau po-
liticã a þãrii, economia, co-
merþul, cercetarea ºi dezvol-
tarea trebuie sã meargã. „Nu
are importanþã cã e UE, Ru-

sia, China, America sau Japonia,
trãim într-o lume în care trebuie
sã ne asigurãm tuturor accesul la
resurse. Aceste organisme naþio-
nale asigurã, în fiecare þarã, indi-

ferent de continent, libera circu-
laþie a produselor. Se face o sin-
gurã evaluare, o singurã acredi-
tare, pe baza acestor cerinþe ºi
standarde existente la nivel euro-
pean ºi internaþional. Cel mai cu-
noscut organism este RENAR”.

În perioada 13-17 februarie,
a avut loc evaluarea Organismu-
lui Naþional de Acreditare – RE-

NAR, iar rezultatul obþinut a
fost, potrivit conducerii, cel mai
bun din 2008 încoace. „Cei 11
evaluatori ai Uniunii Europene au
conchis cã RENAR funcþionea-

zã ºi are realizãri comparabile cu
celelalte organisme naþionale din
alte þãri. Echipa de evaluare a
cercetat inclusiv reclamaþiile. Nu
mai existã nici un fel de suspi-
ciune, pânã sus la preºedintele
þãrii, cã RENAR nu-ºi îndepli-
neºte atribuþiile”, a accentuat
prof. univ. dr. Fãnel Iacobescu,
preºedintele RENAR.
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În anul 2016 s-au înregistrat
5.565 nãscuþi-vii, cu 649 mai pu-
þini decât în anul 2015, iar rata
natalitãþii a fost de 8,0‰ pe total
judeþ, cu diferenþe foarte mici în-
tre medii: urban (7,8‰) ºi rural
(8,1‰). Numãrul deceselor de
9.380 în anul 2016 a scãzut cu
610 faþã de anul 2015. Ca ºi în
anul 2015, în anul 2016, peste
60,0% din numãrul deceselor
provin din mediul rural, conti-
nuând sã se menþinã decalajul
semnificativ între cele douã me-
dii: 9,4‰ în urban comparativ cu
18,3‰ în rural.
Sporul natural rãmâne
tot negativ

Numãrul decedaþilor sub 1 an a
înregistrat 33 cazuri în anul 2016,
în scãdere cu 27 cazuri faþã de anul
2015. Mortalitatea infantilã a scã-
zut în mediul rural de la 14,3‰ în
anul 2015 la 8,7‰ în anul 2016,
iar în mediul urban de la 5,9‰ la

Când nici economia nu ne ajutã…

Cu paºi repezi spre un dezastru demograficCu paºi repezi spre un dezastru demograficCu paºi repezi spre un dezastru demograficCu paºi repezi spre un dezastru demograficCu paºi repezi spre un dezastru demografic

Judeþul Dolj, în anul 2016, se situeazã în clasamentul pe þarã pe locul:
· al 12-lea referitor la numãrul nãscuþilor-vii;
· al 3-lea referitor la numãrul decedaþilor;
· al 10-lea referitor la numãrul cãsãtoriilor;
· al 27-lea referitor la numãrul divorþurilor;
· al 14-lea referitor la numãrul decedaþilor în vârstã de sub un an.

Potrivit ultimelor date puse la dispoziþie de
Direcþia Judeþeanã de Statisticã Dolj, evolu-
þia fenomenelor demografice în anul 2016,
comparativ cu anul 2015, a fost caracterizatã
de creºterea nupþialitãþii ºi a divorþialitãþii ºi
de scãderea natalitãþii, a mortalitãþii ºi a mor-
talitãþii infantile. În rural numãrul deceselor
este dublu faþã de cel din urban, iar sporul

natural rãmâne negativ. Divorþurile au cres-
cut anul trecut cu 33 de cazuri, comparativ cu
2015. Nici la activitatea economicã Doljul nu
stã confortabil. Ponderea sa în exportul naþi-
onal este de doar 2%. De precizat cã, benefi-
ciind de soluri agricole cu mare potenþial, li-
vrãrile la extern din categoria „Produse ve-
getale” ocupã doar 12,8% din total exporturi.

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) infor-
meazã cã, pânã la acest moment,
a fost depus în cadrul Campaniei
de primire a cererilor unice de pla-
tã în anul 2017 un numãr de
160.352 cereri, pentru o supra-
faþã de 597.860,78 hectare. Rea-
mintim cã, în conformitate cu art.

3,6‰. Sporul natural indicã un
deficit al nãscuþilor-vii faþã de cel
al deceselor de 3.815 persoane,
ceea ce corespunde unei rate ne-
gative a sporului natural de 5,5
persoane la 1.000 locuitori (-5,3‰
în anul 2015). Se remarcã faptul
cã, sporul natural este negativ atât
în mediul rural (-10,2‰), cât ºi în
mediul urban (-1,6‰).

Numãrul cãsãtoriilor, de 3.769
în anul 2016 a crescut cu 261
comparativ cu anul 2015, reve-
nind 5,4 cãsãtorii la 1.000 locui-
tori. Rata nupþialitãþii a crescut în
mediul rural de la 3,8‰ în anul
2015 la 4,5‰ în anul 2016, iar în
mediul urban de la 6,0‰. în anul
2015, la 6,1% în anul 2016. Nu-
mãrul divorþurilor (559 cazuri) a
crescut cu 33 cazuri în anul 2016
faþã de anul 2015, rata divorþiali-
tãþii fiind de 0,80‰ în anul 2016
ºi 0,75‰ în anul 2015. Frecven-
þa desfacerii cãsãtoriilor în anul
2016 a avut un nivel mai ridicat

în mediul urban (66,4%) faþã de
mediul rural (33,6%). În anul
2016 s-au înregistrat cu 183 di-
vorþuri mai mult în mediul urban
decât în mediul rural.
Dolj: Exporturile de bunuri
au deþinut 2,0% din valoarea
exporturilor României

Exporturile de bunuri (FOB), la
nivelul judeþului Dolj au fost în
perioada 01.01.-31.10.2016 de
941.062 mii euro, cu 2,6% mai
mari (+23.472 mii euro) faþã de
perioada 01.01.-31.10.2015. Ex-
porturile situeazã judeþul Dolj pe
locul al 15-lea pe þarã. Volumul
exporturilor de bunuri la nivelul
judeþului Dolj a deþinut 2,0% din
exporturile României. Produsele
industriale au reprezentat 87,1% în
total exporturi, iar produsele din
agriculturã ºi silviculturã au deþi-
nut o pondere de 12,9%.

În structura pe mãrfuri a expor-
turilor cinci secþiuni deþin
94,9% din total exporturi. Pe
locul I ca pondere în total
exporturi se situeazã expor-
turile de “Mijloace de trans-
port” cu 46,3% înregistrând
o scãdere cu 9,5% faþã de
perioada 01.01.-31.10.2015.
Pe locul al II-lea s-au situat
exporturile de “Maºini, apa-
rate ºi echipamente electrice,
aparate de înregistrat sau re-
produs sunetul ºi imaginile”
cu 23,8% din total exporturi,
fiind mai mari cu 618 mii
euro (+0,3%) decât în  pe-
rioada 01.01.-31.10.2015.
Exporturile din secþiunea “Produ-
se vegetale” ocupã locul al III-lea
cu 12,8% din total exporturi ºi au
crescut cu 63.611 mii euro faþã de
perioada 01.01.-31.10.2015.

O pondere mai micã deþin sec-
þiunile: „Materii textile ºi articole
din acestea”, care ocupã locul al
IV-lea cu 7,9%, ºi “Materiale
plastice, cauciuc ºi articole din
acestea”, care ocupã locul al V-
lea cu 4,1%. Exporturile judeþu-
lui Dolj s-au îndreptat, în special,
cãtre Italia (21,2%), Germania

(17,9%), Marea Britanie
(14,1%), Iordania (9,6%), Franþa
(7,1%) ºi Polonia (3,2%).
Ponderea importurilor,
pentru Dolj, a fost de 1,4%
din cea naþionalã

Importurile de bunuri (CIF) de-
rulate în perioada 01.01.-
31.10.2016 au fost de 761.979 mii
euro, cu 33.251 mii euro (-4,2%)
mai puþin decât în perioada 01.01.-
31.10.2015. În clasamentul pe þarã
judeþul Dolj se situeazã pe locul al

15-lea, deþinând 1,4% din valoa-
rea importurilor României. Cinci
secþiuni de mãrfuri deþin 84,0% din
totalul importurilor.

În perioada 01.01.-31.10.2016,
cele mai importante au fost impor-
turile din secþiunea “Mijloace de
transport”, care au crescut cu
13251 mii euro (+5,7%) faþã de
perioada 01.01.-31.10.2015. Aces-
tea ocupã locul întâi ºi deþin 32,0%
din total importuri (29,0% în pe-
rioada 01.01.-31.10.2015). Impor-
turile de “Maºini, aparate ºi echi-

pamente electrice, aparate de în-
registrat sau reprodus sunetul ºi
imaginile“ ocupã locul al II-lea re-
prezentând 31,9% totalul importu-
rilor. Nivelul acestei secþiuni a scã-
zut cu 54.679 mii euro (-18,4%)
comparativ cu perioada 01.01.-
31.10.2015. Pe locul al III-lea ca
pondere în total importuri (7,6%)
s-au situat importurile de “Metale
comune ºi articole din acestea”
care au scãzut cu 8.743 mii euro
(-13,2%) faþã de perioada similarã
a anului precedent. Importurile de

“Materii textile ºi artico-
le din acestea” ocupã lo-
cul al IV-lea cu 7,0% în
total importuri, iar im-
porturile de “Materiale
plastice, cauciuc ºi arti-
cole din acestea”ocupã
locul al V-lea cu 5,5%.

Din Germania ne vine
o cincime din importuri

Principalele þãri din
care au provenit impor-
turile judeþului Dolj sunt:
Germania (21,4%), Ita-
lia (11,4%), Turcia
(9,8%), Marea Britanie

(7,6%), Spania (6,5%), Polonia
(5,8%) ºi Bulgaria (5,8%).

Balanþa comercialã în perioa-
da 01.01.-31.10.2016 prezintã
un excedent de 210.497 mii euro
- preþuri FOB în creºtere faþã de
perioada corespunzãtoare din anul
precedent când s-a înregistrat un
excedent de 155145 mii euro.
Gradul de acoperire a importuri-
lor prin exporturi în  perioada
01.01.-31.10.2016 a fost de
128,8% faþã de 120,3% în  pe-
rioada 01.01.-31.10.2015.

Peste 160.000 de cereri unice de platã,Peste 160.000 de cereri unice de platã,Peste 160.000 de cereri unice de platã,Peste 160.000 de cereri unice de platã,Peste 160.000 de cereri unice de platã,
depuse la APIAdepuse la APIAdepuse la APIAdepuse la APIAdepuse la APIA

1 lit. a) din Ordinul Ministerului
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale
(MADR) nr. 18/03.02.2017 pri-
vind stabilirea modalitãþii de co-
ordonare a implementãrii scheme-
lor de plãþi directe ºi a Ajutoarelor
Naþionale Tranzitorii care se apli-
cã în agriculturã, la nivelul MADR
ºi al APIA, cererile unice de platã

se depun în intervalul 1 martie –
15 mai 2017. Sprijinul financiar
este finanþat din Fondul European
de Garantare Agricolã (FEGA),
din Fondul European Agricol pen-
tru Dezvoltare Ruralã (FEADR) ºi
de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Agriculturii ºi Dezvol-
tãrii Rurale.
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Conducerea Consiliului Judeþean
Dolj a fost prezentã, ieri, pe Aeropor-
tul Internaþional din Craiova pentru
a participa la alocarea celei de-a doua
aeronave Airbus 320 de cãtre com-
pania aerianã low-cost Wizz Air. În
2016, mai mult de 220.000 de pasa-
geri s-au bucurat de rutele cu preþuri
scãzute ale WIZZ, de un sis-
tem de rezervare uºor ºi de ser-
vicii excelente la bord, din ºi
spre Craiova, care susþin mai
mult de 160 de locuri de muncã
locale în industriile de aviaþie
ºi turism.

Sorina Ratz, Wizz Air  Com-
munications Manager, prezen-
tã la acest eveniment a decla-
rat cã noua aeronavã reprezin-
tã o nouã investiþie, de 99 mili-
oane de dolari, a companiei în
România ºi va crea 36 de locuri
de muncã directe la Wizz Air, în Cra-
iova. „Noile rute, atât de aºteptate
de cãlãtorii din regiune, spre Paris,
Veneþia, Koln ºi Madrid, cu douã zbo-
ruri de sãptãmânã, ºi spre Liverpool,
cu trei curse sãptãmânale, vor înce-
pe din aceastã lunã. Wizz Air asigurã
în prezent 10 destinaþii spre cinci þãri

Wizz AirWizz AirWizz AirWizz AirWizz Air, la Craiova: Cinci noi rute ºi a doua aeronavã, la Craiova: Cinci noi rute ºi a doua aeronavã, la Craiova: Cinci noi rute ºi a doua aeronavã, la Craiova: Cinci noi rute ºi a doua aeronavã, la Craiova: Cinci noi rute ºi a doua aeronavã

Senatorul Mario Ovidiu Oprea, desemnat candidatulSenatorul Mario Ovidiu Oprea, desemnat candidatulSenatorul Mario Ovidiu Oprea, desemnat candidatulSenatorul Mario Ovidiu Oprea, desemnat candidatulSenatorul Mario Ovidiu Oprea, desemnat candidatul
organizaþiei PNL pentru Primãria Craiovaorganizaþiei PNL pentru Primãria Craiovaorganizaþiei PNL pentru Primãria Craiovaorganizaþiei PNL pentru Primãria Craiovaorganizaþiei PNL pentru Primãria Craiova

Senatorul Mario Ovidiu Oprea, liderul grupului parla-
mentar al PNL din Senat, a fost desemnat, joi seara, de
Biroul politic judeþean al PNL Dolj, drept candidat al
partidului la funcþia de primar al Craiovei. Ieri, preºedintele
organizaþiei PNL Dolj, deputatul Nicolae Giugea, a explicat
jurnaliºtilor, în cadrul unui conferinþe de presã, cum s-a
desfãºurat acþiunea de desemnare ºi ce considerente au
stat la baza acesteia.

Senatorul de Dolj Mario Ovidiu
Oprea a fost desemnat pentru a can-
dida la Primãria Craiova prin vot se-
cret, el obþinând cel mai mare numãr
de voturi (48) dintr-un  numãr total
de 58. Zece colegi votând împotriva
sa. În competiþia pentru aceastã can-
didaturã în care au mai fost înscriºi
deputatul Ionuþ Stroe, prof. univ. dr.
Lucian Sãuleanu, decanul Baroului
Dolj, consilierul local Marian Vasile
ºi Eugen Cãlinoiu, fost director al Fi-
nanþelor Publice Dolj.

Candidatul PNL la Primãria Craio-
va a fost desemnat, potrivit statutului
partidului, sã conducã ºi organizaþia
PNL Craiova. “Asearã (n.r. joi) am avut
o întâlnire a Biroului politic judeþean.
S-a luat o decizie fireascã pentru viaþa
unui partid, dar în acelaºi timp, extrem
de importantã. Am avut o procedurã
pe care am stabilit-o împreunã ºi anu-
me sã se depunã candidaturi pentru
Primãria municipiului Craiova. Am avut
cinci solicitãri de candidaturã. Oameni
hotãrâþi care sã atace scaunul de pri-
mar în folosul craiovenilor ºi nu în in-
teres personal, oameni cu experienþã

în politicã, cu experienþã în adminis-
traþie. Deºi au fost ºi opinii cã ar fi
bine ca desemnarea sã se facã în urma
unui sondaj acest candidat… a argu-
mentat cã am mai trecut printr-un ast-
fel de sondaj, în alegerile din varã, anul
trecut. Am considerat cã este obliga-
þia noastrã sã ne asumãm politic cu
toþii. PNL Dolj are suficientã resursã
ca sã desemneze un candidat la Pri-
mãria municipiului Craiova, ca sã aibã
ºi capacitatea de a câºtiga.  A fost o
ºedinþã extreme de liniºtitã fãrã petar-
de, fãrã uºi trântite, cum se întâmplã
în altã parte. Asta înseamnã cã orga-
nizaþia este bine închegatã, structura-
tã, avem planuri împreunã, þeluri co-
mune ºi sã fie clar pentru toatã lumea,
vrem ca în 2020, nu numai sã-ºi reîn-
noiascã mandatul domnul primar Ma-
rio Ovidiu Oprea, dar sã câºtigãm ºi
Consiliul Judeþean Dolj”, a subliniat
Nicolae Giugea.
„Aºtept de foarte mult timp
acest moment”

Funcþia de primar al Craiovei a
rãmas vacantã dupã demisia Liei Ol-

guþa Vasilescu din funcþie, care era
incompatibilã cu mandatul de depu-
tat obþinut în urma alegerilor din 11
decembrie. Viceprimarul Craiovei
Mihai Genoiu îndeplineºte în pre-
zent atribuþiile de primar al munici-
piului, în urma unei decizii a Consi-
liul Local al Municipiului Craiova,
pânã la organizarea de noi alegeri a
cãror datã nu a fost stabilitã. “Aº-
tept de foarte mult timp acest mo-
ment, ca sã pot sã transmit mesajul
meu, din noua mea posturã de can-
didat la Primãria municipiului Craio-
va. ªedinþa de asearã a fost o com-
petitive corectã, normal, civilizatã.
Rezultatul de asearã aratã cã grani-
þe dintre noi nu mai existã. Suntem
un singur partid, un partid puternic,
pregãtit sã câºtige. Apelul la unita-
te l-am fãcut pentru craioveni. Sã fim
uniþi cu craiovenii, cu liberalii craio-
veni, pentru cã ni se spune cã sunt
foarte mulþi, cu cei care au opþiuni
liberale ºi inclusiv cu cei nehotãrâþi,
care la alegerile locale nu au votat ºi
au spus pas întregii clase politice”, a
spus senatorul Mario Ovidiu Oprea.

Compania aerianã low-cost Wizz Air a alo-
cat Aeroportului din Craiova  cea de-a doua
aeronavã. Modernul aparat de zbor Airbus
A320, cu 180 de locuri, va sprijini operaþiuni-
le pe cele cinci noi rute din Craiova ce încep

din martie, spre Paris, Veneþia Treviso, Koln,
Madrid ºi Liverpool. Noua aeronavã reprezin-
tã o nouã investiþie, de 99 milioane de dolari,
a companiei în România ºi va crea 36 de locuri
de muncã directe la Wizz Air, în Craiova.

ºi oferã spre vânzare 485.000 de lo-
curi pe rutele sale din Craiova, în
2017. Pasagerii care ºi-au planificat
vacanþa sau city-break-uri pe oricare
dintre aceste destinaþii populare îºi
pot rezerva bilete pe wizzair.com, de
la preþuri foarte mici”, a subliniat re-
prezentantul Wizz Air.

2017: 14 noi rute spre nouã þãri
au fost deja anunþate

din România
În ultimii patru ani, încã de la în-

ceputul operaþiunilor WIZZ în Cra-
iova, compania aerianã a investit con-

stant în reþeaua sa aflatã în continuã
dezvoltare, oferind mai multe opor-
tunitãþi de cãlãtorie ºi prin furnizarea
de cele mai mici preþuri pentru pasa-
geri. Primul zbor WIZZ a decolat din
Craiova spre Londra Luton în 2013 ºi
la doar un an de operaþiuni de suc-
ces compania a alocat aeroportului

local o aeronavã Airbus A320
nouã. Deja cea mai mare com-
panie aerianã din România,
Wizz Air oferã în prezent 133
de rute spre 20 de þãri din în-
treaga Europã, de pe 10 aero-
porturi locale. Pentru 2017, 14
noi rute spre nouã þãri au fost
deja anunþate din România,
cum ar fi destinaþii populare
spre Veneþia Treviso, Bolog-
na ºi Roma Ciampino din Su-
ceava, dar ºi Malta ºi Larna-
ca din Cluj-Napoca. Peste 750

de angajaþi Wizz Air lucreazã în pre-
zent în România, ºi sunt nerãbdãtori
sã întâmpine numeroºi pasageri la
bordul oricãreia dintre cele 21 de ae-
ronave, inclusiv 5 Airbus A321 noi,
ultra-eficiente, cu 230 de locuri.

Dimensiunea investiþiei
se apropie de 100 de milioane

de euro
Ion Prioteasa, preºedintele

Consiliului Judeþean (CJ) Dolj, a
spus cã luna aceasta marcheazã,
fãrã îndoialã, un nou moment de
referinþã în evoluþia Aeroportului
Internaþional Craiova, prin cele
douã evenimente majore care erau
aºteptate  cu mult interes ºi pe care
le vedem materializându-se. „Mã
refer, în primul rând, la faptul cã
baza operaþionalã a companiei Wizz
Air îºi creºte capacitatea cu o nouã
aeronavã, iar dimensiunea investi-
þiei, care se apropie de 100 de mili-
oane de euro, vorbeºte cel mai bine
despre viabilitatea angajamentului
asumat de operatorul aerian în re-
laþia cu aeroportul din subordinea

Sorina Ratz, Wizz Air  Communications Manager: «Astãzi sãrbãto-
rim alocarea celei de-a doua aeronave bazei WIZZ de la aeroportul din
Craiova ºi lansarea a cinci noi rute aºteptate spre Paris, Madrid, Veneþia,
Koln ºi Liverpool în martie. În calitate de cea mai mare linie aerianã din
România continuãm expansiunea reþelei noastre de rute aflatã în perma-
nentã creºtere ºi aducem oportunitãþi de cãlãtorie cu adevãrat accesibile
pentru pasagerii din România, ºi creãm noi locuri de muncã la nivel local.
WIZZ rãmâne dedicatã României ºi suntem nerãbdãtori sã aducem veºti
bune ºi în viitor. Echipajul nostru local loial aºteaptã cu nerãbdare sã le
ureze bun venit la bordul aeronavelor WIZZ tuturor pasagerilor care ºi-
au planificat cãlãtorii pe oricare dintre cele 10 destinaþii populare disponi-
bile la tarife scãzute din Craiova!».

Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj: «Sã ne
amintim cã, în 2013, în primul an de operare dupã modernizarea acestui
obiectiv prin investiþii proprii ale CJ Dolj, aveam trei rute internaþionale
ºi un numãr de 7 zboruri pe sãptãmânã. Prin comparaþie, astãzi putem
vorbi de 11 destinaþii ºi nu mai puþin de 33 de curse aeriene sãptãmânal,
o ascensiune care ne obligã ca, începând din acest an, sã abordãm o
nouã etapã a dezvoltãrii aeroportului».

Adrian Predescu, directorul tehnic al Aeroportului Internaþional
Craiova: «Alocarea celei de-a doua aeronave Wizz Air bazei de la Craio-
va,  reprezintã pentru noi o confirmare a potenþialului de trafic a arealului
pe care îl deservim ºi o altã etapã importantã în cadrul proiectului de
dezvoltare a rutelor iniþiat în urmã cu 3 ani. Investiþiile realizate în ultimii
ani ne permit astãzi sã începem operarea de pe Aeroportul Internaþional
Craiova cãtre noile destinaþii anunþate încã din noiembrie 2016, compania
Wizz Air oferind acum 10 rute cu tarife scãzute, spre cinci þãri europene».

Consiliului Judeþean Dolj ºi, în de-
finitiv, cu pasagerii din întreaga re-
giune Oltenia. În al doilea rând, din
aceastã lunã sunt lansate ºi noile
destinaþii europene cu care este

conectatã Craiova – Paris, Veneþia,
Madrid, Köln ºi Liverpool, iar acti-
vitatea aeroportului cunoaºte o
creºtere spectaculoasã”, a precizat
ºeful administraþiei doljene.
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Lumea face astãzi diferite aso-
cieri când vine vorba de casele în
care locuiesc romii. Palate cu tur-
nuleþe versus bojdeuci sãrãcãcioa-
se, cu gardul cãzut. În curte, fie
limuzine de lux, fie o cãruþã cu un
cal costeliv. Contraste. Posibilitãþi.
Nivel de trai.

Dupã nomadismul în care spe-
cificul ºatrei era dat de cort, în ziua
de astãzi romii au devenit stabili,
chiar fideli locurilor – sate, comu-
ne, oraºe. Mulþi sunt plecaþi în
strãinãtate, dar fiecare cetãþean
rom vine din când în când acasã,
în locul unde s-a nãscut ºi ridicã
sau cumpãrã o casã.

Pentru romi, casa este un mic
univers. Tradiþional, spiritual, ma-
terial.

Existã în tradiþia romã anumite
obiceiuri, care pentru alþi oameni
ar putea pãrea ciudate. Dar, dacã
este sã analizãm profunzimea în
care se gãseºte izvorul tradiþiei, ne
putem da seama cã existã un mare

Un þigan… PRIMAR?!Un þigan… PRIMAR?!Un þigan… PRIMAR?!Un þigan… PRIMAR?!Un þigan… PRIMAR?!
Dar… dacã ÞIGANUL ar vrea ºi el sã

fie…PRIMAR?
Al unui oraº mare ºi frumos, din Ro-

mânia?
Ei, cum ar fi?
Oare, dacã el ºi-ar anunþa candidatura,

cine
i-ar face campanie?
Cine l-ar vota?
Þiganii lui? Cu siguranþã, nu toþi.
Românii? Poate, aproape toþi.
Cert este cã s-ar gãsi, acolo, s-ar aduna

electorat, exact cât pentru un mandat.
Care i-ar fi platforma-program?
Ce prioritãþi ar avea?
Ce maºinã de serviciu ºi-ar alege?
I-ar favoriza pe romi, în detrimentul etni-

cilor majoritari?
Ar fi imparþial?
Mai mult ca sigur, eu mi-aº continua pro-

gramele de integrare socialã a romilor, de
incluziune. Poate cã pe cetãþenii de etnie
romã chiar i-aº obliga, prin legea noastrã –
þigãneascã – sã fie primii care sã respecte
ceea ce se face bun în oraº, pentru toatã
lumea.

Dar, chiar, care ar putea fi relaþia mea cu
Consiliul Local Municipal?

Îmi place sã cred cã ar fi una cât se poate
de normalã.

Ar trebui iarãºi sã trãiesc între douã lumi

Casa – de la tradiþia moºtenirii
la cult pentru cei care au clãdit-o

ºi pânã la ajutorarea fratelui mai mic
„Ascultaþi-mã surori pe mine
ªi voi fraþii mei ce v-aþi sfãdit, 
Îi pãcat, nu-i drept, nu este bine
Sã vinzi casa care te-a-ncãlzit. 

Casa pãrinteasca nu se vinde, 
Nu se vinde tot ce este sfânt, 
Încã vin copiii s-o colinde... 
Nu ºtiu cã pãrinþii nu mai sunt.

Bani ne-ar trebui la fiecare
Toþi avem copii ºi vremea-i grea
Însã cum sã vinzi fereastra oare, 
Cea la care mama ne-aºtepta. 

O vom da ºi vom schimba lacãte
ªi vor pune ºi ferestre noi
ªi trecând pe lângã ea vreodatã
Va privi ca la strãini la noi”

(Grigore Vieru,
„Casa pãrinteascã nu se vinde”)

sâmbure de adevãr în obiceiurile
þiganilor, atunci când vine vorba
despre locuinþã.

De ce fraþii, dupã cãsãtorie, nu

mai locuiesc în aceeaºi casã? Un
compromis al convieþuirii în ace-
eaºi locuinþã, pentru fraþii care au
devenit familiºti prin cãsãtorie, se
face foarte rar. Atunci când con-
diþiile de trai sunt extrem de pre-
care. Altfel, în cadrul etniei rome
fiinþeazã un obicei, care ºi astãzi
este pãstrat cu sfinþenie.

Fraþii pleacã fiecare la casa sa,
dupã cãsãtorie, tocmai pentru ca
legãtura de sânge, de rudenie, de
spirit sã rãmânã nealteratã. În via-
þa de zi cu zi, pot apãrea diverse
pricini de ceartã: fie pornind de la
neveste, fie pornind de la copii, fie
pornind de la neajunsurile cotidie-
ne. De aceea, etnia romã evitã con-
vieþuirea fraþilor în aceeaºi locuin-
þã, atunci când aceºtia au fiecare
soþia sa ºi copiii sãi.

Casa pãrinteascã – indiferent de
numãrul copiilor – nu se vinde. Ea
rãmâne moºtenire celui mai mic
dintre fraþi. Acceptul fraþilor mai
mari se dã mai întâi verbal, în con-
formitate cu tradiþia, apoi ºi nota-
rial, în concordanþã cu legile în vi-
goare. Existã ºi excepþii. Fratele
mai mic poate refuza sã rãmânã
în casa pãrinteascã, nu primeºte
moºtenirea. Atunci, fraþii se înþe-
leg între ei ºi casa revine celui mai
aflat în nevoie, din punct de ve-
dere material.

Toate obiceiurile mai sus enun-
þate se aplicã numai ºi numai în
cazul bãieþilor. Fetele nu moºte-
nesc niciodatã vreo locuinþã. Ele
primesc drept zestre, la cãsãto-
rie, galbeni mari, de aur. În situa-
þia în care soþul fetei este foarte
sãrac, atunci fraþii fetei ºi pãrinþii
pun mânã de la mânã ºi le cumpã-

rã o locuinþã tinerilor cãsãtoriþi.
Un alt obicei al etniei rome, le-

gat de locuinþã, spune cã nimãnui
nu îi este permis sã cumpere o
casã pe aceeaºi stradã pe care lo-
cuieºte un neam mai numeros, o
familie mai înstãritã. Legãtura de
familie fiind sacrã pentru þigani,
cei mai înstãriþi au în vedere adu-
cerea tuturor copiilor pe aceeaºi
stradã. Obiceiul în cauzã este un
fel de „rezervare” de locuinþe,
pentru copii, pentru viitorul în
care aceºtia se vor cãsãtori. Cine
îºi permite, la cãsãtoria fiecãrui
copil, achiziþioneazã o casã pe

strada pe care se aflã ºi casa bã-
trâneascã.

Pentru etnia romã, casa este mai
mult decât un bun material. Este
locul unde se nasc odraslele, unde
acestea cresc ºi unde pãrinþii îm-
bãtrânesc ºi îºi cresc nepoþii. Este
ajutor pentru fratele cel mai mic
sau pentru fratele cel mai sãrac.
Este act de întrajutorare pentru
fata cu soþul sãrac.

Pentru etnia romã, casa este o
adevãrata poveste, spusa sub for-
ma unor lecþii de viaþã, ai cãrei au-
tori se vor fi pierzând de foarte mult
timp în negura istoriei.

paralele, poate chiar între douã Consilii.
Între Consiliul Local Municipal, unde ar

fiinþa legea ºi cooperarea instituþionalã.
De cealaltã parte s-ar afla un alt Consiliu:

al nostru, al etniei, format din bãtrânii înþe-
lepþi ai comunitãþii.

Ar trebui sã gãsesc calea de mijloc.
Ce comentarii s-ar mai fac prin presã, pe

seama þiganului-primar.
Ce dezbateri ar mai fi, cu politologi, psi-

hologi, politicieni ºi politruci.
Ar mai observa cineva vreo realizare?

Cetãþenii în slujba cãrora aº fi, cu sigu-
ranþã, da.

Un þigan sã fie Primar…
În alte colturi ale lumii nu ar fi ceva ieºit

din comun.
La Miami a ieºit primar un cubanez.
La Londra a ieºit primar un pakistanez

musulman.
Pânã de curând, un cetãþean american de

culoare, Obama, a fost preºedintele SUA.
În alte pãrþi se poate, fãrã prejudecãþi.

Calitatea omului este cea care conteazã –
profesional ºi moral. Poate cã ºi în Ro-
mânia se va putea, cândva.

Nu vreau sã sperii pe nimeni, din cei care
parcurg rândurile acestui editorial. Staþi li-
niºtiþi.

Eu nu voi candida niciodatã pentru o
funcþie atât de înaltã, precum cea de primar

al Craiovei. Sunt oameni com-
petenþi, care pot sã o facã.

Eu îmi doresc foarte mult,
pentru Craiova noastrã, con-
tinuitate.

Îmi doresc un primar de va-
loarea doamnei ministru Lia Ol-
guþa Vasilescu.

Pot sã afirm cã atât cat pot,
poate la fel ca pânã acum, poate
mai mult, dar cu siguranþã nu
mai puþin, voi fi alãturi de pri-
marul care va dori sã continue
ceea ce s-a început bine ºi fru-
mos în municipiul nostru.

Îmi cunosc limitele ºi îmi
ºtiu foarte bine locul ºi rolul
meu în societate.

Oricum, pot sã spun ca tot
sunt un fel de primar: al þiga-
nilor.

Însã, orice ar fi, important
este sã rãmânem oameni. Sã ne
respectãm pe noi înºine, res-
pectându-i pe cei din jur, indi-
ferent de etnie.

Vã spusesem mai sus despre un al doilea
Consiliu. Unul care coboarã din istorie. ªi
cãruia eu mã supun. Într-un numãr viitor
am sã vã povestesc în amãnunt despre ce ºi
despre cine este vorba.

Vã doresc sã fiþi sãnãtoºi, sã vã bucuraþi
de primãvarã.

ªi vã asigur de alesul meu respect.

ROMEO TIBERIADE,

Preºedinte Partida Romilor PRO EUROPA
Sucursala Dolj
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Sigur cã, în acei ani de scurt ºi, pânã la
urmã, înºelãtor „dezgheþ” (tot capcanã avea
sã se dovedeascã foarte curând), mesajele
lui Camus spuneau cu totul altceva ºi aveau
cu totul alte conotaþii în conºtiinþele noas-
tre, ale celor tineri trãind, departe, tensiuni-
le ºaizecioptiste ce cuprinseserã întregul
Occident. Fiindcã, sosit la Paris din sãrãcia
ºi flagelarea moralã ºi socialã a Algeriei co-
loniale, alãturi de cele douã principii funda-
mentale ale operei sale („refuzul de a minþi
despre ceea ce ºtim ºi rezistenþa la opresiu-
ne”), adevãrul absolut spulberat de nihilis-
mul nietzchean ºi de cele douã rãzboaie ca-
tastrofale se convertiserã în libertate în toatã
cromatica sa simbolisticã. Actul creator ºi
ca act de trãire nu se poate dispensa de cã-
utarea libertãþii, iar orice conºtiinþã vinova-
tã e obligatã sã se mãrturiseascã, tot aºa
cum orice operã de artã e confesiune înain-
te de toate.

Prin urmare, cãderea camusianã îmi apare
acum ca variantã profanã la cãderea evan-
ghelic profetizatã din Cer, din Paradis ºi, pe
cale de consecinþã, existenþa e în esenþa ei
intrinsecã iadului. Cãci, fie ºi nedistribuitã
(pe indivizi, caste, grupuri, societãþi etc.),
vinovãþia e cumva a tuturor, iar „Dacã toþi
s-ar apuca sã facã mãrturisiri, dacã ºi-ar da
în vileag adevãrata meserie ºi identitate, nu
ºtiu cum ne-am mai descurca”, sugerând
alternativa unor „cãrþi de vizitã pe care ar
scrie: ‘Dupont, filosof fricos sau proprietar
creºtin sau umanist adulterin‘ - cãci avem
de unde alege”, ducând la reprezentarea „ia-
dului pe pãmânt”.

Etichetarea ca simptom de identitate de-
cisã de ceilalþi e cea de care nu se poate
scãpa. ªi în absenþa acelei mãrturisiri ºi în
refuzul alternativei sisifice se poate ajunge
la sinucidere, vãzutã ca un altfel de exil,
dintr-o viaþã care nu mai e o împãrãþie, un
regat al speranþei.

ªi tocmai în acest context, Camus – co-
munist doar un scurt rãgaz, prin tulburii ani
treizeci, însã un combatant pentru justiþiei
socialã pânã la stupidul accident ce i-a cau-
zat moartea – nu putea evita asaltul ºi atacul
la Putere, în toatã varietatea de forme ale

Camus ºi „judecãtorul penitent” (II)Camus ºi „judecãtorul penitent” (II)Camus ºi „judecãtorul penitent” (II)Camus ºi „judecãtorul penitent” (II)Camus ºi „judecãtorul penitent” (II)
acesteia. Puterea, în reprezentarea acelui
straniu judecãtor penitent, e drog (de vre-
me ce, declamã el, „orice bãrbat inteligent
viseazã sã fie gangster ºi sã stãpâneascã
societatea prin violenþã”, iar soluþia cea mai
la îndemânã rãmâne „sã ne înscriem în par-
tidul cel mai crud”, de unde cu uºurinþã se
ajunge la „dulci visuri de asuprire”.

Însã avertismentul merge atât de departe
încât, într-o altã mãrturisire, putem identi-
fica o neliniºtitoare ºi profeticã definire a
lumii de azi ºi, în particular, a Europei care,
coincidenþã nu mai puþin stranie, avea sã
punã bazele celei Unite de azi, în 1957, cu
un an înaintea apariþiei cãrþii camusiene:

„Puterea, dimpotrivã, le rezolvã pe toa-
te. Ne-a trebuit multã vreme, dar pânã la
urmã am izbutit sã înþelegem atâta lucru.
Cred cã aþi obser-vat, de pildã, cã bãtrâna
noastrã Europã a început, în sfârºit, sã fi-
losofeze aºa cum se cuvine. Nu mai spu-
nem, ca în strãve-chile timpuri naive: ‘Gân-
desc aºa. Ce obiecþii îmi aduceþi?‘ Am de-
venit lucizi. Am înlocuit dialogul prin co-
municat. Acum spunem:‘Acesta-i adevãrul.
N-aveþi decât sã-l discu-taþi, asta nu ne in-
tereseazã câtuºi de puþin. Dar peste câþiva
ani veþi avea de a face cu poliþia, care vã
va arãta cã eu am dreptate‘”.

„Filosofarea aºa cum se cuvine” e, azi,
cuvântul de ordine la toate palierele UE ºi,
cu siguranþã, extins prin globalizarea deja
irefutabilã la Lumea în integralitatea ei, spre
a nu mai vorbi de mecanismul de a lua deci-
zii, într-un partid, într-un guvern, într-o in-
stituþie ºi, cu atât mai mult într-un act strict
juridic: iar acest „aºa cum se cuvine” e fãrã
alternativã, e categoric ºi imperativ, strivind
ºi restul rãmas din precaritatea destinului fie-
cãruia dintre noi.

Iatã cum re-lecturile de care vorbeam
restituie nu doar traiecte ale propriului par-
curs prin viaþã ºi prin lume, ci repropun lecþii
noi, ce se dovedesc veritabile filtre de a în-
þelege ceea ce trãim acum ºi aici, într-o fazã
în care mitul reconstrucþiei postbelice con-

temporan scrierii lui Camus pare substituit
de unul al distrugerii nu doar al vestigiilor
trecutului tezaurizat, ci ºi al unor principii
comportamentale.

Cum sã nu ne întrebãm câþi dintre diri-
guitorii de azi, autohton ori de aiurea, îºi
rezervã dreptul la o mãrturisire de sine? Câtã
vreme în penitenþa sa, târzie, dar ºi auto-
curativã, protagonistul din „Cãderea” con-
chide sentenþios cã „Singura apãrare e rãu-
tatea”, fiindcã „Oamenii se grãbesc sã ju-
dece spre a nu fi judecaþi ei înºiºi”.

 Câþi dintre practicanþii actului de justiþie
mai sunt dispuºi, în devãlmãºia judiciarã de
la noi, dar nu numai (din putiniana Rusie ori
erdoganiana Turcie, spre a ne opri la cele
mai eclatante exemple) îºi mai rezervã, cum
afirmam mai înainte, dreptul la acest minim
gest de auto-mãrturisire, de mea culpa, când
ea, culpa, nu-i numai fructul acelei rãutãþi
invocate, ci pulsiunea unei deliberate voinþe
de a instaura vinovãþia exclusiv pe criteriul
„filosofãrii aºa cum se cuvine”.

ªi nu ne aflãm oare, cum sugereazã per-
sonajul camusian, „în situaþia acelui fran-
cez care, la sosirea la Buchenwald, se încã-
pãþâna sã depunã o reclamaþie la funcþio-
narul ce-i înregistrase sosirea, el însuºi pri-
zonier. O reclamaþie? Funcþionarul ºi tova-
rãºii sãi râdeau: ‘Degeaba, prietene. Aici
nu se reclamã‘ . ‘Dar, domnule, spunea
francezul, cazul meu e excepþional. Sunt ne-
vinovat”.

O conºtiinþã vinovatã trebuie sã se con-
feseze. O operã de artã este o confesiune.

Ideea mea e simplã ºi tot-odatã fecundã.
Cum sã-i bagi pe toþi la apã, ca sã ai dreptul
sã te usuci tu singur la soare? Sã mã urc în
amvon, ca mulþi dintre iluºtrii mei contem-
porani, ºi sã blestem omenirea? E prea pri-
mejdios. Într-o bunã zi sau într-o noapte,
râsul iz-bucneºte când nici nu te aºtepþi.
Sentinþa prin care-i osândeºti pe ceilalþi se
întoarce pânã la urmã împotriva ta, plez-
nindu-te urât peste bot. Atunci, ce-i de fã-
cut? o sã-mi spuneþi. Vã voi arãta în ce con-
stã ideea mea genialã. Am descoperit cã, în

aºteptarea stãpânilor ºi a bâtei, trebuie sã
fa-cem ce-a fãcut Copernic, adicã sã in-
versãm raþionamentul, ºi astfel vom învin-
ge. De vreme ce nu-i poþi osândi pe ceilalþi
fãrã ca, pe datã, sã te judeci pe tine însuþi,
trebuie sã-þi dai singur în vileag toate pãca-
tele, pentru a dobândi dreptul de a-i judeca
pe ceilalþi. De vreme ce orice judecãtor de-
vine, mai devreme sau mai târziu, penitent,
trebuie sã faci calea în sens invers ºi, înce-
pând prin a fi penitent, sã sfârºeºti ca ju--
decãtor..

I due impegni in cui si radichera la sua
opera saranno “il rifiuto di mentire su qu
ello che sappiamo e la resistenza all’ oppres-
sione”

 Se pare cã nu-ºi dorea sã fie un om de
excepþie, un geniu, ci prefera normalitatea:
„Sunt un om mediu plus o existenþã. Valori-
le pe care aº simþi nevoia sã le apãr sunt
valori medii”.

Un alt “strãin” este ºi personajul romanu-
lui „Cãderea” (1956), care nu se susþine prin
epic, ci tocmai prin semnificaþiile exilului,
dezvoltare în subtext. Jean-Baptiste Clemence
este un avocat parizian celebru, a cãrui spe-
cialitate au fost cauzele nobile ºi a cãrui con-
duitã s-a desfãºurat exemplar, pânã când,
într-o searã, a vãzut o femeie aruncându-se
în apele Senei ºi el nu a fãcut nimic pentru a-
i împiedica sinuciderea. Acest moment îl
transformã în judecãtor al Sinelui, iar textul,
integrând posibile ecouri dostoievskiene (din-
 Însemnãri din subteranã) sau ecouri din
William Faulkner (din „Recviem pentru o
cãlugãriþã”), construieºte un monolog în care
singura voce a cãrþii se acuzã ºi se destramã
în faþa unui narator imaginar, ce îi potenþea-
zã sentimentul exilului.

Prozatorul pare sã nu acorde eroilor sãi
ºansa de a ieºi din absurd, înstrãinare ºi vi-
novãþie nici mãcar prin moarte, care ar fi
un final sigur, precizat ºi terapeutic. Doar
romanul „Ciuma” refuzã ideea agoniei per-
petue, întrezãrind o soluþie temporarã pen-
tru umanitate: lupta...

Elevii din  clasa  a  XII-a   din toate institu-
þiile de învãþãmânt preuniversitar doljene  au
susþinut  ultima simulare, cea care þine de  ale-
gerea probei. S-a  constatat, neaºteptat, un mare
procentaj de  neparticipare  ºi, mai  mult,  ºi un
numãr   ridicat  de  copii prinºi  în flagrant –
încercare de fraudare  a  simulãrii. Este, pe

În aceste zile, la Liceul „Traian  Vuia”  din
Craiova a avut loc o întâlnire  între liceeni,
sub coordonarea prof. Dana Militaru, ºi re-
prezentanþi  ai  Direcþiei  Silvice Dolj, Dãnuþ
Rãþoiu,purtãtor de cuvânt al  instituþiei, fiind
cel  care  le-a  vorbit elevilor.  «Tema întâlnirii
a  fost  „Pãdurea ºi  schimburile climati-
ce”.I-am  avutlângã  noi pe  prof.  Ion Gugu,
director adjunct al liceului, ºi  pe prof.  Clau-
dia  Neacºu, consilier educativ.  Suntem  în
cadrul „Erasmus+” – „Acteurs du  territorie
pour une Education a la Citoyennete Mondia-
le  ACTECIM”.  Alãturi de noi  sunt  instituþii
din Franþa  ºi  Italia, Inspectoratul  ªcolar

Nici o zi fãrã eliminaþi
Ieri,  a  fost ultima  zi  de  simulare a examinãrii naþionale,  cei care se

pregãtesc pentru Bacalaureat fiind în „focuri”.  Este  vorba  de  ultima
probã, cea  pe care au avut-o elevii clasei a  XII-a, una  care þine de alege-
rea materiei (biologie,  chimie, psihologie etc.). Din pãcate, au  fost cazuri
de  încercare de fraudare a examinãrii,  ºapte dintre  elevi fiind  scoºi din

timpul examenului, deoarece… le-a sunat telefonul mobil.

undeva, ºi o  greºealã a percepþiei  pregãtirii,
deoarece  este  greu  de  crezut  cã un elev
care se gândeºte cã  are  examene de  susþinut
poate frauda concursul, mai  ales cã, în etapa
de simulare, notele  nu sunt trecute în catalog.

«Pentru ultima zi  a  simulãrii  examenului
de Bacalaureat,  am  avut  5.013  elevi în-

scriºi. Prezenþa a fost de  aproximativ  67%,
La Biologie au  fost  1.333  de   elevi, la
Geografie – 997,  apoi  Logicã – 649,  In-
formaticã– 147, singura  disciplinã care a
avut numãr  minim, 1, fiind Filosofia. Am
avut, la ultima  probã,  7 eliminaþi–4 de la
Liceul  „Matei Basarab”  din Craiova, 2 de
la Liceul „Constantin Brâncoveanu” din Dã-
buleni, unul de la Liceul Teoretic „Mihai  Vi-
teazul” din  Bãileºti. Conform  datelor  sta-
tistice,  avem o prezenþã de  circa  89%  la
clasa  a  VIII-a,  peste 75%  la  anul  III  de
liceu ºi un procentaj asemãnãtor la clasa  a
XII-a.  Cei  mai  mulþi eliminaþi sunt la  ul-
timul an liceal (14)», a  precizat  prof.   Ni-
coleta  Liþoiu,  purtãtor de  cuvânt al  In-
spectoratului ªcolar  Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

Silvicultorii îi învaþã pe elevi
Judeþean Dolj,  împreunã  experi-
mentând  noi metodologii în edu-
caþie,  prin care  se contribuie  la
dezvoltarea durabilã ºi cetãþenia
mondialã. Elevii  ºi-au prezentat
ideea de proiect, pornind de la le-
gãtura care existã între reducerea
semnificativã a suprafeþelor împã-
durite ºi  schimbãrile climatice în-
registrate  în zona noastrã», a  pre-
cizat Dana Militaru.

Reprezentantul Direcþiei Silvi-
ce Dolj, Dãnuþ  Rãþoiu, a menþio-
nat: «Le-am vorbit elevilor despre
Regiunea Oltenia ca despre una
cu anumite particularitãþi, legate,
în mare  parte, de faptul  cã  este

o  zonã preponderent  de câmpie, iar  pãdu-
rea este  mai micã.  De asemenea, le-am
explicat tinerilor ecologiºti cã  acþiunile  de
voluntariat, în direcþia  plantãrii  arborilor,
nu vor fi niciodatã  în zadar ºi cã ar  trebui
sã-i îndemne  pe toþi  sã planteze  cel puþin
un copac,  dacã nu  printr-o acþiune orga-
nizatã,  mãcar în  gospodãria  proprie. Pen-
tru încurajare, le-am oferit tinerilor un pliant
– „Creºtem împreunã!” – motto-ul nostru
în „Luna împãduririi”, ºi am  þinut sã  atra-
gem atenþia cã  prin plantarea  arborilor  con-
tribuim la ocrotirea  mediului».

CRISTI  PÃTRU
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Merkel – TMerkel – TMerkel – TMerkel – TMerkel – Trump, o întâlnire atent pregãtitã!rump, o întâlnire atent pregãtitã!rump, o întâlnire atent pregãtitã!rump, o întâlnire atent pregãtitã!rump, o întâlnire atent pregãtitã!
Prudentul cancelar Angela Merkel a

fost primit ieri la Washington de efer-
vescentul preºedinte american Donald
Trump, pentru prima datã, ºi bineînþe-
les pe fondul tensiunilor transatlantice.
Vizita cancelarului a fost amânatã câte-
va zile, din cauza condiþiilor meteorolo-
gice nefavorabile, dar agenda discuþii-
lor a rãmas neschimbatã: teme bilaterale
ºi internaþionale, ºi pe alianþa transatlan-
ticã. Pregãtite a fi cordiale ºi focalizate
pe domenii, în care se poate coopera,
discuþiile Trump – Merkel erau aºtep-
tat. Mai ales cã preºedintele american
urma sã insiste, dupã ce se exprimase
anterior, pe necesitatea unei creºteri a
cheltuielilor militare, a partenerilor sãi
din cadrul NATO. Apropiatã, chiar foar-
te apropiatã de Barack Obama, Angela
Merkel a refuzat „sã avanseze” pe conþinutul dis-
cuþiilor. N-a uitat cã reprezintã Uniunea Europeanã,
pentru care Donald Trump n-are „mare simpatie” ºi
doreºte chiar ca Brexitul sã facã emuli. Întâlnirea
era aºteptatã cu febrilitate pentru a se verifica dacã
Donald Trump va þine seama de mesajul adus în
luna februarie de vicepreºedintele Mike Pence pe
caracterul inebralabil al relaþiei transatlantice. „SUA

sunt un partener comercial extrem de important
pentru Germania ºi UE”, a declarat luni la Munchen
un oficial german, potrivit celor relatate de Reuters.
„Comerþul este avantajos pentru cele douã pãrþi ºi
creºterea schimburilor va fi evocatã cu preºedinte-
le american nou ales. Potrivit hebdomadarului „Der
Spiegel”, cancelarul este acompaniat de reprezen-
tanþi ai Siemens ºi BMW pentru „a se crea o bunã

atmosferã de discuþie”. Numai cã, deo-
camdatã, comerþul este un subiect sen-
sibil, iar Donald Trump a ameninþat an-
treprizele, în frunte cu BMW, cu grele
sancþiuni vamale, pentru producþia fa-
bricatã în Mexic ºi vândutã în SUA. O
temã de discuþie anunþatã: Vladimir Pu-
tin. Preºedintele american ar vrea sã son-
deze cancelarul, în temeiul propriei ex-
perienþe cu Vladimir Putin, în vreme ce
intenþiile americane vizavi de Moscova
rãmân neclare. Se are în vedere criza ucrai-
nianã, procesul de pace convenit prin
acordurile de la Minsk ºi tot ceea ce ar
putea face SUA în dosarul ucrainian. La
rândul sãu, cancelarul german ar fi ur-
mat sã prezinte preºedintelui american
prioritãþile preºedenþiei sale la G20, gãz-
duit de Hamburg în luna iulie. O altã temã

de discuþie, cea a refugiaþilor, delicatã în aparenþã,
fiindcã Donald Trump a avut o violentã exprimare la
adresa Angelei Merkel, considerând „o eroare ca-
tastrofalã”, în 2015, deschiderea þãrii sale sutelor de
mii de refugiaþi. De partea cealaltã, politicienii ger-
mani au criticat decretul controversat anti-imigraþie
al miliardarului. Sigur cã Donald Trump nu este
Barack Obama, dar este „liderul lumii libere”.

Angela Merkel, cancelarul ger-
man, a declarat cã nu intenþionea-
zã sã participe în aceastã cursã de
a face schimb de provocãri cu sta-
tul turc. Merkel a declarat ziarului
reginal Saarbruecker Zeitung cã
acuzaþiile lui Recep Tayyip Erdo-
gan cã ea ar susþine teroriºtii parti-
dului kurd PKK sunt absurde. Ea a
declarat: “Insultele trebuie sã se
opreascã”, referindu-se la acuzaþiile
preºedintelui turc aduse Olandei.
Administraþia Recep Tayyip Erdo-
gan este implicatã în crize cu Ger-
mania ºi Olanda, acuzând presupu-
se tendinþe “naziste” ale acestora
dupã interzicerea participãrii unor
oficiali turci la mitinguri electorale
organizate în perspectiva referen-

Iniþierea unei acþiuni militare îm-
potriva statului nord-coreean este
“o opþiune” luatã în calcul de SUA,
a declarat secretarul american de
Stat, Rex Tillerson, precizând cã
Washingtonul nu ar dori sã se ajun-
gã la un conflict militar. “Cu certi-
tudine cã nu dorim ca lucrurile sã
ajungã la un conflict militar”, a de-
clarat oficialul american, fãcând re-
ferire la posibilitatea unei acþiuni
militare împotriva regimului de la
Phenian. Aflat în vizitã în Coreea
de Sud, Tillerson a adãugat cã “în
cazul în care ameninþarea reprezen-
tatã de programul lor militar ajunge
la un nivel care necesitã o acþiune,
atunci, aceastã opþiune este de luat
în calcul”. Secretarul de Stat a mai
precizat cã Washingtonul a renun-
þat la politica expectativei strategi-
ce în ceea ce priveºte regimul nord-
coreean. “Sã fie foarte clar: politi-
ca expectativei strategice s-a înche-
iat. Analizãm o serie de noi mãsuri

Cel de-al doilea gard, ce va fi con-
struit la frontiera sudicã a Ungariei
pânã la sfârºitul lunii mai, va împiedi-
ca pãtrunderea mulþimilor de imi-
granþi ce sosesc dinspre Turcia, a
declarat ieri premierul ungar, Viktor
Urban. “Oamenii din Austria ºi Ger-
mania pot sã doarmã liniºtiþi pentru
cã ungarii vor proteja frontierele ex-
terne ale Europei”, a afirmat Orban
pentru postul de radio Kossuth. Pre-
mierul ungar a recþionat în faþa sus-
pendãrii parþiale a acordului imigra-
þiei dintre Turcia ºi Uniunea Europea-
nã. El a subliniat faptul cã anterior a
susþinut cã UE trebuie sã ajungã la
un acord cu Turcia, adãugând cã în
acelaºi timp cã “punerea securitãþii
noaste exclusiv în mâinile lor nu a
reprezentat o politicã inteligentã”.
“Sã punem securitatea noastrã în
mâinile Turciei, în timp ce noi îi supã-
rãm, atacãm ºi criticãm este ºi mai
puþin inteligent”, a adãugat acesta.

Angela Merkel a declarat
cã nu intenþioneazã sã facã

schimb de provocãri cu Turcia
dumului privind introducerea sis-
temului prezidenþial în Turcia. Mer-
kel a spus cã aceste comparaþii cu
“nazismul”, din partea preºedinte-
lui turc “nu sunt demne” pentru
niciunul dintre cele douã state ºi
nici cetãþenii acestora. Ea a reiterat
cã politicienii turci ce doreau sã
participe la evenimentele organiza-
te cu ocazia referendumului din
Turcia ar fi trebuit sã dezvãluie sta-
tului german scopul organizãrii mi-
tingurilor ºi identitatea persoane-
lor ce urmau sã susþinã discursuri
ºi sã se supunã legilor ºi principii-
lor constituþiei germane. “Mai mult,
urmãrim situaþia zilnicã, iar pe vii-
tor nu oferim nimãnui o carte albã”,
a adãugat aceasta.

Ungaria construieºte
al doilea gard la frontierã

Orban a afirmat cã acesta a fost moti-
vul pentru care a solicitat construi-
rea gardurilor cu “forþã totalã”, în
acelaºi timp în care acordul cu Tur-
cia era în aplicare. Potrivit unei decizii
luate marþi de CEDO, Ungaria a deþi-
nut în mod ilegal doi imigranþi extra-
comunitari într-o zonã de tranzit si-
tuatã la frontiera cu Serbia, decizia ris-
când sã afecteze planul Guvernului
Viktor Orban de a deþine zeci de mii de
solicitanþi de azil. Comentând asupra
acestei decizii, Orban a afirmat cã “Un-
garia a fost datã în judecatã de o orga-
nizaþie internaþionalã finanþatã parþial
de George Soros, care a sfârºit în cele
din urmã prin a câºtiga procesul, cu
alte cuvinte, tribunalul a pedepsit un
stat ce se supune legilor”. El a adãu-
gat cã “Uniunea Europeanã ar trebui
sã-ºi menþinã scopul de a pãstra imi-
granþii în afara continentului ºi de a-i
separa de adevãraþii refugiaþi din afa-
ra frontierelor europene”.

O acþiune militarã împotriva Coreei de Nord
este “o opþiune” luatã în calcul de SUA

diplomatice ºi de securitate. Toate
opþiunile sunt pe masã”, a declarat
oficialul american, adãugând cã
orice acþiune a Phenianului care
ameninþã Coreea de Sud va primi
“un rãspuns adecvat”. Tillerson,
care urmeazã sã ajungã sâmbãtã în
China, a cerut Beijingului sã imple-
menteze regimul de sancþiuni împo-
triva statului nord-coreean ºi a adã-
ugat cã autoritãþile chineze nu au
niciun motiv sã pedepseascã Core-
ea de Sud pentru instalarea siste-
mului american antirachetã THA-
AD. “Credem cã aceste acþiuni sunt
inutile ºi îngrijorãtoare”, a declarat
oficialul american, fãcând referire
la restricþiile economice ale Chinei
la adresa firmelor sud-coreene, pe
Seulul le considerã ca fiind o formã
de rãspuns a Beijingului la planuri-
le de instalarea sistemului antira-
chetã. “Sperãm cã statul chinez îºi
va schimba poziþia în ceea ce pri-
veºte pedepsirea Coreei de Sud”,

a completat Tillerson. În ultimul an,
Coreea de Nord a efectuat douã
teste nucleare ºi mai multe teste
balistice. Tillerson a vizitat ºi zona

demilitarizatã între Coreea de Sud
ºi de Nord, dar s-a întâlnit ºi cu o
parte din cei 28.500 de militari ame-
ricani staþionaþi în Coreea de Sud.

ªTIRI

ªTIRI

Interpolul a emis o notificare
pentru arestarea a patru
nord-coreeni în cazul uciderii
lui Kim Jong-Nam

Interpolul a emis o notificare ro-
ºie, solicitând arestarea a patru nord-
coreeni cãutaþi de autoritãþile din
Malysia în ancheta privind asasina-
rea lui Kim Jong-Nam, fratele vitreg
al liderului nord-coreean, a anunþat
ºeful Poliþiei din aceastã þarã. Cei
patru indivizi au fugit din Malaysia
pe data de 13 februarie, ziua în care
a fost asasinat fratele lui Kim Jong-
Un pe aeroportul din Kuala Lumpur.
“Am obþinut o notificare roºie în
cazul celor patru nord-coreeni care
erau la aeroport în ziua incidentului
ºi care au plecat apoi”, a declarat
ºeful Poliþiei malaysiene, Khalid Abu
Bakar. Notificarea roºie publicatã pe
internet îi înfãþiºeazã pe cei patru
nord-coreeni, Hong Song Hak, Ri Ji
Yuon, O Jong Gil ºi Ri Jae Nam, cu
vârste cuprinse între 32 ºi 56 de ani.
Prin notificãrile roºii emsie de Inter-
pol se solicitã localizarea ºi aresta-
rea persoanelor cãutate de o autori-
tate judiciarã sau de un tribunal in-
ternaþional în vederea extrãdãrii lor.
Malaysia cautã alþi trei nord-core-
eni despre care se presupune cã se
ascund la ambasada de la Kuala
Lumpur, potrivit Poliþiei. Doar douã
femei, Siti Aisyah, o indonezianã de
25 de ani ºi Doan Thi Huong, o viet-
namezã de 28 de ani, au fost incul-
pate în acest dosar.

Un individ a ucis cu un cuþit
douã persoane în Paris

Un individ a ucis cu un cuþit douã
persoane în Paris, iar potrivit unei
surse din cadrul Poliþiei, acesta ar fi
strigat “Allah Akbar” în momentul
atacului, în timp ce alte surse din
rândul forþelor de ordine susþin cã
actul ar putea avea la bazã o proble-
mã familialã. Individul a fost reþinut
de forþele de poliþie iar cele douã
persoane atacate la nivelul gâtului
au decedat în pofida intervenþiilor
echipelor de salvare. Alte surse din
rândul forþelor de ordine susþin însã
cã actul ar putea avea la bazã o pro-
blemã familialã. Potrivit postului de
televiziune LCI, un individ i-a ata-
cat ieri dimineaþã cu un cuþit pe tatãl
ºi fratele sãu în curtea unui imobil
de pe strada Montreuil din Paris. LCI
mai anunþã cã ipoteza unei proble-
me familiale este privilegiatã.

Imigranþii mexicani au început
sã se stabileascã în Canada,
pe fondul restricþiilor impuse
de SUA

Imigranþii mexicani au început sã
se orienteze spre stabilirea în Cana-
da, în contextul mãsurilor semnala-
te de Administraþia din Statele Uni-
te, condusã de preºedintele Donald
Trump. “Vreau sã merg în Canada
cu paºaport. Pentru cei care nu au
documente, cred cã s-a cam înche-
iat cu ideea de a se stabili în Statele
Unite. Acum, este rândul Canadei”,
a declarat un imigrant mexican. În
contextul în care preºedintele SUA,
Donald Trump, a anunþat un plan
de limitare a imigraþiei, inclusiv prin
construirea unui zid la frontiera cu
Mexicul, mulþi mexicani au început
sã meargã în Canada. Numãrul bile-
telor de avion pentru curse între
Mexic ºi Canada a crescut cu 90%
în perioada ianuarie-februarie 2016,
comparativ cu aceeaºi perioadã a
anului trecut. În perioada decembrie-
februarie 2017, autoritãþile din Ca-
nada au acordat peste 61.500 de vize
cetãþenilor mexicani.
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07:00 Întrebãri ºi rãspunderi (R)
08:00 Europa mea (R)
09:00 La bani mãrunþi
09:30 Doar sã gustaþi (R)
10:00 Genii salvate
11:00 Teatrul Nottara, Fest(IN)

pe bulevard - 70 de ani
11:30 Vreau sã fiu sãnãtos
12:30 Ochiul magic (R)
13:30 Lumea azi
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Handbal
17:50 Vorbeºte corect! (R)
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:50 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:10 Festivalul Lucreþia

Ciobanu
23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
00:00 Lumea azi (R)
00:35 Festivalul Lucreþia

Ciobanu (R)
02:15 Telejurnal (R)
02:55 Vorbeºte corect! (R)
03:00 La bani mãrunþi (R)
03:25 Genii salvate (R)
04:20 Viaþa satului (R)
05:35 Viaþa satului (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:15 Teleshopping
08:00 Documentar 360° Geo
09:00 Lassie
1997, Canada, Dramã, Familie
10:00 Mic dejun cu un campion
11:00 D'ale lu' Miticã (R)
12:00 O zi în Madrid
12:30 Charlot croitor
1916, Comedie, Scurt metraj
13:00 Gala Umorului (R)
14:10 În sãnãtatea lui Ned
1998, Marea Britanie, Comedie
15:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Arte, carte ºi capricii
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Sahara
2005, SUA, Acþiune, Aventuri
22:20 Lumea de dincolo 2:

Evolutia
2006, SUA, Acþiune, Horror
00:10 Gala Umorului (R)
01:10 Sahara (R)
2005, SUA, Acþiune, Aventuri
03:10 Destine ca-n filme (R)
04:00 Memorialul Durerii (R)
05:00 Lassie (R)
1997, Canada, Dramã, Familie
05:55 Documentar 360° Geo

(R)
06:55 Imnul României

TVR 2

07:35 Reuniunea
09:10 Eddie Vulturul
10:55 Al 5lea val
12:45 Rãzboi în cuplu
14:45 Pixels: O aventurã digitalã
16:30 Cartea Junglei
18:15 Eddie Vulturul
20:00 O noapte la muzeu 2
21:45 Creed
23:55 O rãscumpãrare de un

miliard
01:45 Ziua de mâine
03:45 Steaguri pline de glorie
06:00 Alvin ºi veveriþele: Marea

aventurã

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Superspeed la Pro TV
11:00 Reggaeton: Ritmuri de

foc
2007, SUA, Dramã
13:15 Vocea României Junior

(R)
15:30 Românii au talent (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Terminator: Genisys
2015, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF
23:00 X-Men: Ultima înfruntare
2006, SUA, Aventuri, SF
01:00 Terminator: Genisys (R)
2015, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF
03:00 X-Men: Ultima înfruntare

(R)
2006, SUA, Aventuri, SF
04:30 Reggaeton: Ritmuri de

foc (R)
2007, SUA, Dramã
06:00 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Îngeri pãzitori (R)
08:00 Singurã pe lume (R)
08:45 Teleshopping
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 Senora
20:00 Cea mai bunã inamicã
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Pasiune ºi putere (R)
01:00 Cea mai bunã inamicã (R)
02:45 Moºtenirea (R)
03:30 Senora (R)
05:00 Doctorul casei
06:00 Inimã de frate (R)

07:00 La Mãruþã (R)
08:30 Elmo în Grouchland (R)
10:00 La bloc (R)
12:15 Incredibilul Hulk (R)
14:15 Lacul lebedelor 3 (R)
15:45 La bloc
18:00 Doamna Doubtfire, tãticul

nostru trãsnit
20:30 Regãsirea
22:30 Iubire ca la Hollywood
00:30 Regãsirea (R)
02:30 Cine A.M.
06:45 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

09:00 Beethovenii

1993, SUA, Comedie

11:00 Schimb de experienþã

2004, Marea Britanie, Comedie

13:00 Observator

14:00 Frumoasa ºi bestia (R)

1991, SUA, Animaþie, Familie,

Fantastic, Muzical, Romantic,

Dragoste

16:00 Observator

17:00 2K1 cu Mirela Vaida

19:00 Observator

20:00 Te cunosc de undeva

23:15 Pasiune periculoasã

1998, SUA, Comedie, Dramã

02:00 Observator (R)

03:00 2K1 cu Mirela Vaida (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

08:00 Teleshopping

08:45 Pastila de râs

09:15 Yaman

2013, Turcia, Comedie,

Dramã, Romantic, Dragoste

11:30 Teleshopping

12:00 ªtirile Kanal D

13:00 Sport, dietã ºi o vedetã

13:30 Vacanþa Mare: Leana s-

a întors! (R)

14:00 Roata norocului (R)

16:00 Te vreau lângã mine

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Bravo, ai stil!

23:00 Asta-i România!

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Asta-i România! (R)

03:15 Vacanþa Mare: Leana s-

a întors! (R)

03:45 Te vreau lângã mine

(R)

06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping

07:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

08:45 Secrete de stil

09:30 Teleshopping

10:00 Atelierul magic

10:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

11:30 Cu lumea-n cap

12:00 Teleshopping

13:00 Focus

13:45 B.D. la munte ºi la mare

(R)

1971, România, Comedie

16:00 Schimb de mame (R)

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Cireaºa de pe tort

22:30 Condamnat la iertare

(R)

2015, SUA, Acþiune

00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

01:30 Banc show (R)

03:30 Focus (R)

05:00 M-a fãcut mama artist

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 Superspeed la PROTV
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Fotbal Uefa Europa

League, Roma – Lyon
13:00 Stiri Sport.ro
14:00 Apropo TV (R)
15:00 Ridiculousness
2011, SUA, Comedie
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Ridiculousness
2011, SUA, Comedie
20:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 SuperKombat World

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

Thriller
23:00 SuperKombat World

Grand Prix
00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

DUMINICÃ - 19 martie

07:00 Teleenciclopedia (R)
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Ultima ediþie
15:00 Politicã ºi delicateþuri
16:00 Handbal feminin
17:50 Vorbeºte corect! (R)
18:00 Lozul cel mare
18:30 Între cer ºi mare
19:00 Ochiul magic
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Unde-i Acasã?
22:00 Garantat 100%
23:00 Între cer ºi mare (R)
23:35 Tezaur folcloric (R)
00:30 Teatrul Nottara, Fest(IN)

pe bulevard - 70 de ani (R)
01:00 Ultima ediþie (R)
01:30 Exclusiv în România (R)
02:10 Telejurnal (R)
02:50 Sport (R)
03:00 În grãdina Danei (R)
03:25 Politicã ºi delicateþuri (R)
04:15 Universul credinþei (R)
05:35 Ochiul magic (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:15 Teleshopping
08:00 Documentar 360° Geo
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Naturã ºi aventurã
11:00 Destine ca-n filme
12:00 Paola, oraºul unui sfânt
12:30 Charlot vagabond
1915, Comedie, Scurt metraj
13:00 Cap compas
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Haiducii lui ºaptecai
1971, SUA, Aventuri, Istoric
15:40 Poate nu ºtiai
15:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
16:00 Duelul pianelor
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Zestrea domniþei Ralu
1972, România, Aventuri, Istoric
21:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:10 Sãptãmâna nebunilor
1971, România, Aventuri, Istoric
23:40 Arte, carte ºi capricii (R)
00:35 Charlot croitor (R)
1916, Comedie, Scurt metraj
01:10 Teatru TV (R)
02:30 Charlot vagabond (R)
1915, Comedie, Scurt metraj
03:00 Duelul pianelor (R)
04:00 D'ale lu' Miticã (R)
05:00 Ferma (R)

TVR 2

07:35 Bruno ºi Boots: salt în
piscinã

09:05 Micul prinþ
10:50 Revolta lui Atlas: Partea

a II-a
12:40 O noapte la muzeu 2
14:25 Creed
16:35 Tini: Marea schimbare a

Violettei
18:15 Micul prinþ
20:00 Star Trek. Dincolo de

infinit!
22:00 Marile minciuni nevinovate
23:00 Urmãrit în noapte
00:55 Jesse Stone: pierdut în

Paradise

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ce se întâmplã doctore ?
10:30 Arena bucãtarilor
11:00 Masterchef (R)
13:15 Jocuri de celebritate (R)
14:15 Uite cine danseazã (R)
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Vocea României Junior
22:30 Misiune: Imposibilã III
2006, Germania, SUA, Acþiune,

Aventuri, Thriller
01:00 România, te iubesc! (R)
02:00 Arena bucãtarilor (R)
02:30 Misiune: Imposibilã III (R)
2006, Germania, SUA, Acþiune,

Aventuri, Thriller
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
07:00 Îngeri pãzitori (R)
08:00 Singurã pe lume (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Senora (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Cea mai bunã inamicã (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Singurã pe lume
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Senora
20:00 O iubire XXL
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Pasiune ºi putere (R)
01:00 O iubire XXL (R)
02:45 Moºtenirea (R)
03:30 Senora (R)
05:00 Doctorul casei
06:00 Inimã de frate (R)

07:00 La Mãruþã (R)
08:30 Dansul strãzii 2 (R)
10:15 La bloc (R)
12:30 Lacul lebedelor 3 (R)
14:00 Doamna Doubtfire, tãticul

nostru trãsnit (R)
16:30 La bloc
18:45 Furnicuþe
20:30 Bilet de rãscumpãrare
22:30 Banii
00:30 Bilet de rãscumpãrare (R)
02:30 Cine A.M.
05:30 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

09:30 Te cunosc de undeva (R)

13:00 Observator

13:15 Next Star (R)

16:00 Observator

17:00 Uniplay Show

19:00 Observator

20:00 Bãieþi de oraº

20:30 iUmor

22:30 Vã declar soþ ºi... soþie?

2007, SUA, Comedie

00:30 Sin City

2005, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller

02:30 Bãieþi de oraº (R)

03:00 Vã declar soþ ºi... soþie?

(R)

2007, SUA, Comedie

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

08:00 Teleshopping

08:45 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)

09:15 Yaman (R)

2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste

11:30 Teleshopping

12:00 ªtirile Kanal D

13:00 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)

13:30 Bravo, ai stil! (R)

16:45 Asta-i România! (R)

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Roata norocului

22:00 Ochii din umbrã (R)

00:00 Amityville

2011, SUA, Horror

02:00 ªtirile Kanal D (R)

03:15 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)

04:00 Ochii din umbrã (R)

06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping

07:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

08:45 Casa: construcþie ºi

design

09:20 Teleshopping

10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

11:00 Apel de urgenþã

12:00 Teleshopping

13:00 Focus

13:30 Cireaºa de pe tort (R)

15:30 Chef Dezbrãcatu’

16:00 Cronica cârcotaºilor (R)

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Schimb de mame

22:30 Elektra Luxx

2010, SUA, Comedie

00:30 Trãdaþi în dragoste

02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

03:30 Elektra Luxx (R)

2010, SUA, Comedie

05:00 Apel de urgenþã (R)

05:45 Dosarele DNA (R)

06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exacta in sport (R)
10:00 Superspeed la PROTV
10:30 I like IT
11:00 Fotbal Uefa Champions

League, Leicester - Sevilla
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Cupa Meseriasilor
14:30 Magazin UEFA Cham-

pions League
15:00 Ridiculousness
2011, SUA, Comedie
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
18:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
19:00 Ridiculousness
2011, SUA, Comedie
20:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Flashpoint
2008, Canada, Acþiune, Dramã,

Thriller
23:00 Local Kombat Torino

(EXPLOZIV)
00:00 Stiri Sport.ro
00:30 FIGHT NIGHT “V-O DA

Moldova!” (EXPLOZIV)

SPORT.RO

cuvântul libertãþii / 11sâmbãtã, 18 martie 2017 programe TV weekendprograme TV weekendprograme TV weekendprograme TV weekendprograme TV weekend



12 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 18 martie 2017publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
CONVOCARE Consiliul de adminis-

traþie al Bãncii Cooperatiste Mihai Vitea-
zu Craiova, Întrunit În sedinþa din data
de 28.02.2017, convoacã  Adunarea Ge-
neralã  pentru data de 20 aprilie 2017 ore-
le 11,00  la sediul central din Craiova, cu
urmãtoarea ordine de zi: 1. Raportul con-
siliului de administraþie privind activita-
tea desfãºuratã ºi rezultatele economico-
financiare obþinute în anul 2016; 2. Pre-
zentarea Strategiei de afaceri pe anul 2017.
3. Raportul auditorului financiar cu privi-
re la constatãrile fãcute cu ocazia exerci-
tãrii mandatului sãu în anul 2016 ºi la con-
cluziile rezultate în urma verificãrii bilan-
þului contabil ºi a contului de profit ºi pier-
deri; 4. Aprobarea situaþiilor financiare ale
bãncii cooperatiste pe anul 2016, a mo-
dului de repartizare a profitului, precum
ºi fixarea dividendului;  5.  Aprobarea bu-
getului de venituri ºi cheltuieli pe anul
2017;  6. Aprobarea remuneraþiei cuveni-
te membrilor consiliului de administraþie
pentru exerciþiul financiar al anului 2017;
7.  Descãrcarea de gestiune a membrilor
consiliului de administraþie; 8. Prelungi-
rea  contractului de audit financiar  cu
SC SIOMAX SRL Tg.Jiu;  9. Aprobarea
ipotecãrii sau gajãrii sediului social al
bãncii cooperatiste ºi/sau a sediilor se-
cundare ale acesteia, în cazul contractã-
rii unor împrumuturi, în conformitate cu
reglementãrile emise de CREDITCOOP;
10. Desemnarea unui membru al consi-
liului de administratie sa efectueze for-
malitatile legale ce se impun pentru inre-
gistrarea,mentionarea sau publicarea ho-
tãrãrilor adoptate de adunarea generalã
la registrul comertului. 11. Ratificarea Ho-
tãrãrilor Consiliului de administraþie lua-
te în cursul anului 2016; 12. Aprobarea
modificãrilor actului constitutiv, precum
ºi împuternicirea persoanei care va sem-
na actul modificator ºi actul constitutiv
în formã actualizatã. 13. Aprobarea vãn-
zarii unor active ale bãncii cooperatiste;
14. Aprobarea programului de investiþii
pe anul 2017; 15. Adoptarea Hotãrârii adu-
nãrii generale. Dacã la prima convocare
nu sunt îndeplinite condiþiile  legale ºi sta-
tutare pentru desfãºurare, Adunarea Ge-
neralã va avea loc în ziua de 21 aprilie 2017
în  acelaºi loc ºi la aceeaºi orã.

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

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul con-
strucþiei: 1967), 3 came-
re (cu sobe de teraco-
tã, parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucãtãrie;
anexe gospodãreºti ºi
beci; teren de aprox.
1.400 mp; grãdinã cu
viþã-de-vie ºi pomi fruc-
tiferi; fântânã în curte ºi
posibilitate de racordare
la reþeaua publicã de ali-
mentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil.
Telefon: 0744/810.932.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor +
anexe, apã curentã, ca-
nalizare la poartã, teren
4500 mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funciarã,
unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtãþi-
tã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând teren 400 mp, în
str. Râului nr.162 cu
ieºire în Rãºinari nr.91
ºi imobil 2 camere,
hol, bucãtãrie, toate
uti l i tãþi le. Telefon:
0771/723.968.

OFERTE DE SERVICIU
Caut menajerã din Cra-
iova pentru curãþenie
apartament de douã ori
pe lunã. Telefon: 0727/
226.367.
SALON cu vad angajea-
zã frizer/frizeriþã ºi coa-
fezã. Telefon: 0761/
329.520.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse evenimen-
te: nunþi, botez, majorat.
Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere semidecomandat
Calea Bucureºti, etaj - 1.
Telefon: 0769/274.704.
3 - 4 CAMERE
Apartament 4 camere
decomandate vis-a-vis
de Liceul de Chimie. Te-
lefon: 0763/609.681;
0766/ 257.887.

CASE
Vând urgent casã 6 ca-
mere cu 4500 mp curte,
grãdinã, vie, Livezi-Po-
dari, drum naþional, as-
falt, puþ american.Tele-
fon: 0722/266.718,
0251/522.579.
Vând vilã str. Principalã
la 6 km de Craiova. Te-
lefon: 0753/120.090.
Vând casã 5 camere
toate utilitãþile. Telefon:
0745/ 589.825.
Vând casã în judeþul
Dolj, comuna Calopãr,
sat Dîlga din cãrãmidã,
anexe gospodãreºti ºi
beci, grãdinã, vie. Tele-
fon: 0735/923.982;
0351/410.383.

S.C. DISTRIBUÞIE ENERGIE OLTE-
NIA SA anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre
APM Dolj pentru proiectul: Implementare
sistem de mãsurare inteligent în Munici-
piul Craiova, zona central- parþial ºi Sãrari
– cca 10000 consumatori din Municipiul
Craiova,  propus  a fi amplasat în Munici-
piul Craiova .1. Proiectul deciziei de înca-
drare ºi motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul APM Dolj, strada
Petru Rareº, nr. 1, în zilele de L-V, între ore-
le 9-14, precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet www.arpmdj.anpm.ro. Publicul in-
teresat poate înainta comentarii/ observa-
þii la proiectul deciziei de încadrare pânã
la data de 24.03.2017.

S.C. Salubritate Craiova S.R.L. or-
ganizeazã concurs pentru ocuparea ur-
mãtoarelor posturi: - 44 de posturi de lu-
crãtor pentru salubrizare cãi publice pe
perioadã determinatã, în cadrul Secþiei
Salubrizare Stradalã; - 3 posturi de con-
ducãtor autospecialã pe perioadã nede-
terminatã, în cadrul Secþiei Coloana Auto;
- 1 post de lucrãtor operativ pentru auto-
compactoare pe perioadã nedetermina-
tã, în cadrul Secþiei Transport Deºeuri.
Dosarele de concurs pentru posturile de
lucrãtor pentru salubrizare cãi publice se
depun la sediul societãþii, la Comparti-
mentul Resurse Umane, pânã la data de
22.03.2017, ora 16.00. Dosarele de con-
curs pentru posturile de conducãtor au-
tospecialã ºi lucrãtor operator pentru au-
tocompactoare se depun la sediul socie-
tãþii, la Compartimentul Resurse Umane,
pânã la data de 24.03.2017, ora 16.00. In-
formaþii suplimentare se pot obþine la te-
lefon 0251/412.628, interior 119.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

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

Telefon: 0251/415.966.
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Vând teren comuna Bu-
covãþ - Dolj. Telefon:
0745/936.321.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Tele-
fon: 0770/107.765.
Vând teren intravilan cu
construcþie începutã în
Cârcea, Aleea Podului
Nr. 11. Telefon: 0721/
995.405.
Vând teren Podari, intra-
vilan Craiova, str. Nico-
lae Romanescu. Telefon:
0722/943.220.
Proprietar, vând terenuri
la 1000 m Cârcea ºi la
Gara Pieleºti, lângã Fa-
brica Q FORT. Telefon:
0752/641.487.
Vând 10 ha pãdure 90-
110 ani comuna Bãrbã-
teºti- Gorj. Telefon: 0722/
943.220.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând pãdure salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni - Gorj, 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfal-
t,lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu de
Jos, utilitãþi- la DJ, cadas-
tru. Telefon: 0744/
563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan 2006 gea-
muri electrice faþã, air-
bag 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 schimba-
te, în rest impecabilã.
Preþ 2300 euro. Tele-
fon: 0745/644.775.

STRÃINE
Vând avantajos Renault
Symbol 2005, motorinã.
Telefon:  0744/548.506.
Vând GOLF, motor 1,4,
16V, 75 C ºi AC distribu-
þie ºi pompã de apã
nouã, km 216.000.
1700E negociabil. Tele-
fon: 0768/440.441.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã, su-
per întreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un
defect. Telefon: 0766/
632.388.
Vând Cielo al doilea pro-
prietar din anul 1995.
Telefon: 0742/023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Telefon:
0770/687.430.
VÂND capre româneºti,
preþ negociabil. Telefon:
0747/963.794.
Vând motosapã MAT
Craiova. Telefon 0745/
589.825.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã niche-
latã. 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 giurgiuve-
le duble. Telefon: 0351/
809.908.
Vând maºinã de cusut-
250 lei, aspirator- 70 lei,
saltea copil- 100 lei,
masã extensibilã -100
lei, scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/ 298.240.
Vând triploc, arbore mo-
tor Dacia 106, vând arc
spate Dacia 5 locuri, sã-
pun de casã, bobinatoa-
re electrica. Telefon:
0745/589.825.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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Vând loc de veci, Si-
neasca - douã gropi su-
prapuse, 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 presã hidraulicã
mase plastice, ladã fibrã,
butoi salcâm - 10 vedre,
cârlige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
Vând bicicletã damã
nouã (ocazie) 150 lei.
Telefon: 0770/687.578.
Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Telefon:
0767/153.551.
Vând bicicletã copii (trici-
cletã), maºinã de spãlat
Alba–Lux. Expresor ca-
fea. Telefon: 0351/
181.202.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca – 70
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calorifer
de fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând frigider stare bunã
de funcþionare. Telefon:
0724/065.756.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic, cen-
tralã termicã Bosch, sal-
tea dublã, cãrucior han-
dicap, TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 picioa-
re schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Te-
lefon: 0351/416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea re-
laxa, scoarþã. Telefon:
0351/806.512.

Drujbã electricã EINªEL
lanþ rezervã- 200lei, cru-
ce albã scrisã 1200/400-
80 lei, covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color cu
telecomandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTAGE,
1 bibliotecã, 1 vitrinã
micã unde poþi pune un
aparat de radio cu picup
ºi o noptierã pentru tele-
fon. Preþuri mici. Telefon:
0729/684.222.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handicap,
polizor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Telefon:
0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare arma-
ment mic ºi cartuºe, pie-
se Dacia noi, piei bovinã
ºi oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo 205,
pantofi, bocanci noi. Te-
lefon: 0735/445.339.

Vând 3 uºi solide brad noi
2 m x 0,90 m, 2 cu toc
negociabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând baloþi lucernã, urui-
toare cereale, cazan þui-
cã  ºi bicicletã copii pen-
tru vârsta de 7 ani. Tele-
fon: 0764/779.702.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, canapea,
fotolii, scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.

VÂND semãnãtoare pã-
ioase, Craiova, stare ex-
cepþionalã. Telefon:
0742/176.320.
ÎNCHIRIERI OFERTE

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

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
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Deþinãtoarea trofeului, Real Ma-
drid, ºi Bayern Munchen vor dis-
puta cea mai tare “dublã” din sfer-
turile de finalã ale UEFA Champions
League, conform tragerii la sorþi
care a avut loc ieri, în oraºul elve-
þian Nyon.

De 16 ori au triumfat în com-
petiþie cele douã echipe, Realul fi-
ind deþinãtoarea recordului abso-
lut – 11.

Un duel extrem de încins se
anunþã ºi între Juventus ºi Barce-
lona, într-o reeditare a finalei din

FK Krasnodar – Celta Vigo 0-2 (H. Mallo 52, I.
Aspas 80), în tur 1-2 / Beºiktaº – Olympiakos 4-1
(Aboubakar 10, Babel 22, 75, Tosun 84 / Elyou-
noussi 31), în tur 1-1 / Genk – Gent 1-1 (Castagne
20 / Verstraete 84), în tur 5-2 / Anderlecht – APOEL
Nicosia 1-0 (Acheampong 65; la gazde, Stanciu ºi
Chipciu au fost titulari, neprinzând finalul meciului
pe teren), în tur 1-0 / Monchengladbach – Schalke

Bayern Munchen – Real Madrid, “ºocul”Bayern Munchen – Real Madrid, “ºocul”Bayern Munchen – Real Madrid, “ºocul”Bayern Munchen – Real Madrid, “ºocul”Bayern Munchen – Real Madrid, “ºocul”
sferturilor de finalã ale Ligii Campionilorsferturilor de finalã ale Ligii Campionilorsferturilor de finalã ale Ligii Campionilorsferturilor de finalã ale Ligii Campionilorsferturilor de finalã ale Ligii Campionilor

2015, când câºtig de cauzã au avut
catalanii (3-1).

În celalte sferturi, Borussia
Dortmund ºi Atletico Madrid (fi-
nalista ediþiei trecute) se vor duela
cu surprizele AS Monaco, respec-
tiv Leicester City.

Tragerea la sorþi de vineri a fost
efectuatã de galezul Ian Rush, fos-
tul atacant-vedetã al echipei FC Li-
verpool, ambasadorul finalei Cham-
pions League 2016-2017, care se
va disputa pe Millennium Stadium
din Cardiff, în data de 3 iunie.

Tabloul complet
Atletico Madrid – Leicester City
Borussia Dortmund – AS Monaco
Bayern Munchen – Real Madrid
Juventus Torino – FC Barcelona
Meciurile tur vor avea loc în 11 ºi 12 aprilie, iar returul în 18 ºi 19 aprilie.

LIGA EUROPA – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA RETUR

Anderlecht – Manchester Utd.

Celta Vigo – Genk

Ajax Amsterdam – Schalke

Lyon – Beºiktaº

Turul va fi în 13 aprilie, iar returul o
sãptãmânã mai târziu.

2-2 (Christensen 26, Dahoud 45+2 / Goretzka 54,
Bentaleb 68 pen.), în tur 1-1 / AS Roma – Lyon 2-1
(Strootman 17, Tousart 60 aut. / Diakhaby 16), în
tur 2-4 / Manchester Utd. – FK Rostov 1-0 (Mata
70; la învinºi, Andrei Prepeliþã a jucat pânã în
minutul 79), în tur 1-1 / Ajax Amsterdam – FC
Copenhaga 2-0 (B. Traore 23, Dolberg 45+3 pen.),
în tur 1-2.

Rezultate consemnate joi searã Program sferturi de finalã

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
12:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Chindia

Târgoviºte – Foresta Suceava / 14:00 –
FOTBAL Spania – La Liga: Eibar – Espa-
nyol / 18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I:
ASA Tg. Mureº – Concordia Chiajna, Vii-
torul – Steaua.

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

dian Wells, în Statele Unite / 17:15 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Athletic Bilbao – Real
Madrid / 20:00 – TENIS (M) – Turneul de
la Indian Wells.

DIGI SPORT 3
12:15 – HANDBAL (M) – Liga Naþiona-

lã: HC Dobrogea Sud – CSM Satu Mare /
14:15 – FOTBAL Scoþia – Premier League:
Aberdeen – Hearts / 17:00 – BASCHET (M)
– Liga Naþionalã: Steaua CSM EximBank –
U-BT Cluj-Napoca / 19:00, 21:45 – FOT-
BAL Italia – Serie A: Torino – Inter, Milan –
Genoa.

DIGI SPORT 4
18:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Nan-

tes – Nice / 20:00 – BASCHET (M) – Liga
Naþionalã: BC SCM Timiºoara – BCMU Pi-
teºti / 21:45 – FOTBAL Spania – La Liga:
Betis – Osasuna.

DOLCE SPORT 1
12:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Chindia

Târgoviºte – Foresta Suceava / 14:30 –
RUGBY – Turneul celor ºase Naþiuni: Sco-
þia – Italia / 18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga
I: ASA Tg. Mureº – Concordia Chiajna, Vii-
torul – Steaua / 0:00 – BASCHET NBA:
Atlanta Hawks – Portland Trail Blazers.

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
DOLCE SPORT 2
14:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Eibar

– Espanyol / 16:45, 19:00 – RUGBY – Tur-
neul celor ºase Naþiuni: Franþa – Þara Gali-
lor, Irlanda – Anglia / 21:00 – TENIS (M) –
Turneul de la Indian Wells, în Statele Unite.

DOLCE SPORT 3
17:15, 19:30, 21:45 – FOTBAL Spania –

La Liga: Athletic Bilbao – Real Madrid, Ala-
ves – Real Sociedad, Betis – Osasuna.

EUROSPORT 1
10:45 – COMBINATA NORDICÃ – Cupa

Mondialã, la Schonach, în Germania / 13:30
– BIATLON – Cupa Mondialã, la Oslo, în
Norvegia / 14:30, 17:00, 19:15 – FOTBAL
Anglia – Premier League: West Brom – Ar-
senal, Stoke City – Chelsea, Bournemouth –
Swansea.

EUROSPORT 2
15:15 – CICLISM – Cursa Milano-San

Remo, în Italia / 19:30 – FOTBAL Germa-
nia – Bundesliga: Frankfurt – Hamburg /
21:30 – SCHI ACROBATIC – Campionatul
Mondial, la Sierra Nevada, în Spania.

TVR 1
16:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã:

Dunãrea Cãlãraºi – Steaua Bucureºti.
LOOK TV
14:15 – FOTBAL Scoþia – Premier Lea-

gue: Aberdeen – Hearts.
LOOK PLUS
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: ASA Tg.

Mureº – Concordia Chiajna, Viitorul – Steaua.

Duminicã
DIGI SPORT 1
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: UTA Bã-

trâna Doamnã – FC Braºov / 13:30, 16:00 –
FOTBAL Italia – Serie A: Empoli – Napoli,
Sampdoria – Juventus / 18:00, 20:30 – FOT-
BAL – Liga I: Gaz Metan Mediaº – FC Boto-
ºani, Dinamo – CS “U” Craiova.

DIGI SPORT 2
14:30 – FOTBAL Scoþia – Premier Lea-

gue: Dundee FC – Celtic / 17:15, 19:30, 21:45
– FOTBAL Spania – La Liga: Atletico Ma-
drid – Sevilla, Deportivo – Celta Vigo, Bar-
celona – Valencia / 0:30 – FOTBAL Argenti-
na – Primera Division: Boca Juniors – Talle-
res Cordoba.

DIGI SPORT 3
13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Lega-

nes – Malaga / 16:00 – FOTBAL Italia – Serie
A: Crotone – Fiorentina / 20:00, 22:00 –
TENIS (F, M) – Turneul de la Indian Wells,
în Statele Unite: finalele.

DIGI SPORT 4
13:45 – VOLEI (M) – Divizia A1: Steaua

– CSM Bucureºti / 16:00 – FOTBAL Franþa
– Ligue 1: Caen – Monaco / 18:30 – FOT-
BAL Rusia – Premier League: Zenit – Arse-
nal Tula / 22:00 – FOTBAL Franþa – Ligue
1: Lyon – Paris SG.

DOLCE SPORT 1
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: UTA Bã-

trâna Doamnã – FC Braºov / 13:00 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Leganes – Malaga /
15:00 – RUGBY – Cupa Europeanã a Naþiu-
nilor: România – Georgia / 18:00, 20:30 –
FOTBAL – Liga I: Gaz Metan Mediaº – FC
Botoºani, Dinamo – CS “U” Craiova.

DOLCE SPORT 2
14:00, 16:15, 18:30 – FOTBAL Anglia –

Premier League: Middlesbrough – Manches-
ter United, Tottenham – Southampton, Man-

chester City – Liverpool / 21:45 – FOTBAL
Spania – La Liga: Barcelona – Valencia.

DOLCE SPORT 3
17:15, 19:30 – FOTBAL Spania – La Liga:

Atletico Madrid – Sevilla, Deportivo – Celta
Vigo / 22:30 – BASCHET NBA: Detroit Pis-
tons – Pheonix Suns.

DOLCE SPORT 4
18:30 – FOTBAL Rusia – Premier Lea-

gue: Zenit – Arsenal Tula / 22:00 – TENIS
(M) – Turneul de la Indian Wells, în Statele
Unite: finala.

EUROSPORT 1
12:00, 14:15 – BIATLON – Cupa Mon-

dialã, la Oslo, în Norvegia / 15:00 – SÃRI-
TURI CU SCHIURILE – Cupa Mondialã, la
Vikersund, în Norvegia / 17:00, 17:45, 19:15,
20:15 – SCHI ALPIN – Cupa Mondialã, la
Aspen, în Statele Unite.

EUROSPORT 2
13:00 – COMBINATA NORDICÃ –

Cupa Mondialã, la Schonach, în Germania
/ 16:30, 19:30 – FOTBAL Germania – Bun-
desliga: Mainz – Schalke, Monchengladbach
– Bayern Munchen / 1:00 – FOTBAL SUA/
Canada – MLS: Seattle Sounders – New
York RB.

TVR 1
16:00 – HANDBAL (F) – Meci amical:

România – Spania.
LOOK TV
14:30 – FOTBAL Scoþia – Premier Lea-

gue: Dundee FC – Celtic / 18:00, 20:30 –
FOTBAL – Liga I: Gaz Metan Mediaº – FC
Botoºani, Dinamo – CS “U” Craiova.

LOOK PLUS
22:15 – FOTBAL Argentina – Primera Di-

vision: Godoy Cruz – San Lorenzo.
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Divizia A1 (M) – Grupa 1-6 (play-off): SCM “U” CRA-
IOVA – Arcada Galaþi (sâmbãtã, ora 18:00), Municipal Zalãu
– Tricolorul Ploieºti, Steaua Bucureºti – CSM Bucureºti.

Clasament
1. Steaua 53 4. Galaþi 49
2. Zalãu 53 5. Ploieºti 44
3. CRAIOVA 52 6. CSM Buc. 34

Echipele de volei iau startul în partea secundã a campionatuluiEchipele de volei iau startul în partea secundã a campionatuluiEchipele de volei iau startul în partea secundã a campionatuluiEchipele de volei iau startul în partea secundã a campionatuluiEchipele de volei iau startul în partea secundã a campionatului
Voleibaliºtii de la SCM Universitatea Craiova de-

buteazã, astãzi, în play-off, cu un meci, la Sala Po-
livalentã, în compania Arcadei Galaþi. Adicã acceaºi
echipã pe care o învingeau cu un sec 3-0 în ultimul
meci, de pe propriul parchet, din sezonul regulat.
Totuºi, izbânda venea dupã cinci eºecuri consecu-
tive în faþa teamului moldav, unul în toamnã, în
campionat (1-3), iar celelalte în “duble” din Cupa
României.

„Este o luptã la baionetã pentru câºtigarea cam-
pionatului, toate echipele având ºanse egale sã se

impunã. Arcada Galaþi a investit foarte mult în acest
sezon ºi îºi doreºte enorm titlul. Ei vor veni la Cra-
iova sã lupte la sacrificiu pentru a câºtiga. Noi nu
am ratat nimic pe teren propriu pânã acum ºi sunt
convins cã bãieþii se vor mobiliza sã facem un meci
bun ºi, evident, ºi un rezultat bun” , a declarat an-
trenorul principal al campioanei, Dãnuþ Pascu.

Tot azi, echipa femininã, ca ºi retrogratã, începe
meciurile din play-out, cu Piatra Neamþ, în depla-
sare. În prima parte a campionatului, jucãtoarele
din Bãnie au pierdut ambele partide cu 3-0.

Divizia A1 (F) – Grupa 7-12 (play-out): Unic Piatra-
Neamþ – SCM “U” CRAIOVA (sâmbãtã, ora 14:00), Penici-
lina Iaºi – CSU Galaþi, Medicina Tg. Mureº – SCM Piteºti.

Clasament
1. Piatra N. 29 4. Piteºti 17
2. Iaºi 29 5. Galaþi 5
3. Tg. Mureº 27 6. CRAIOVA 3

Învinsã clar în primele douã run-
de ale returului, 2-6 la Chiajna ºi
1-3, la Iºalniþa, cu liderul SCM Pi-
teºti, CSO Filiaºi întâlneºte, astãzi,
în deplasare, formaþia dâmboviþea-
nã FC Aninoasa, triumfãtoare eta-
pa trecutã, cu un scor de nepre-
zentare (3-0), în fieful Podariului.

„Am vãzut meciul de la Podari
ºi mi-a plãcut foarte mult atitudi-
nea oaspeþilor. Aninoasa are o echi-
pã disciplinatã, arþãgoasã, cu tu-
peu, aleargã mult, marcheazã mult
ºi sunt sigur cã ne va aºtepta un
meci foarte dificil. Noi ne-am re-
venit din punct de vedere psihic
dupã înfrângerea cu Piteºtiul. Le-

Filiaºiul cautã sã se “deblocheze” la Aninoasa Clasament
1. Piteºti 45 (17j) 9. Mioveni II 22 (17j)
2. Voluntari II 27 (16j) 10. FILIAªI 21 (16j)
3. Bradu 26 (17j) 11. CRAIOVA II 19 (17j)
4. Roºiori 25 (17j) 12. Steaua II 19 (15j)
5. Moreni 24 (17j) 13. ªirineasa 15 (17j)
6. Aninoasa 23 (16j) 14. PODARI 13 (16j)
7. Chiajna II 23 (17j) 15. Titu 11 (16j)
8. Alexandria 22 (15j)

am spus ºi dupã meci cã ãsta este
fotbalul ºi nu avem ce face. Chiar
dacã am pierdut în primele douã
etape din retur, eu consider cã am
fãcut meciuri bune. Ca numãr de
ocazii, cel puþin jocul doi, cred cã
ne-am ridicat la nivelul adversari-
lor noºtri care sunt pe primul loc.
Facem jocuri bune, ratãm mult ºi
aºteptãm sã vinã ºi victoriile. Sper
ca din aceastã deplasare sã ne în-
toarcem cu un punct sau cu toate
trei. Nu mergem sã ne apãrãm,
jucãm ofensiv, cu gândul sã câºti-
gãm, dar dacã va fi sã obþinem un
punct e excelent. Avem ceva pro-
bleme de lot la nivelul fundaºilor.

Calu resimte niºte dureri la ge-
nunchi ºi s-a antrenat separat, Cio-
cârlã este indisponibil momentan,
Lupu a acuzat ºi el niºte probleme
medicale… Trebuie sã trecem ºi
peste asta. Avem un lot bun, dar
ne trebuie mai multã concentrare
ºi sper sã ne întoarcem cu puncte
din deplasare“, a declarat antreno-
rul Florin ªoavã, conform site-ului
oficial al echipei.

În meciul din tur, Filiaºi ºi Ani-
noasa au remizat la 1.

Meciul de la Aninoasa îl va avea
la centru pe Adrian Kiriþã (Bucu-
reºti), ajutat la cele douã margini
de Florin Iftode (Galaþi) ºi Rãzvan

Negoiþã (Brãila). Observatori vor
fi Florin Ungureanu ºi Valentin
Epure – ambii din Capitalã.

Pe de altã parte, sartelitul Uni-
veristãþii Craiova a dispus, ieri, pe
stadionul Extensiv, cu 3-0 de CS
Mioveni II. Succesul a venit în ul-
timul sfert de orã, graþie golurilor
lui Robert Petre (79’, 89’) ºi Ale-
xandru Popescu (90’+3).

Vineri, la închiderea ediþiei:
CS “U” CRAIOVA II – CS Mio-
veni II 3-0, Atletic Bradu – ACS
ªirineasa 3-1, Concordia Chiajna
II – Flacãra Moreni 2-1, SCM Pi-
teºti – Sporting Roºiori 4-0.

Sâmbãtã, ora 15:00: FC Aninoa-
sa – CSO FILIAªI, Urban Titu –
FC Voluntari II, Steaua Bucureºti
II – FCM Alexandria. CS Podari stã.

Cel mai aºteptat meci al acestei
runde se va consuma, astãzi, la Ceta-
te, unde campioana Tractorul o pri-
meºte pe revelaþia Progresul Segar-
cea. Pe lângã un aºteptat echilibru,
încleºtarea ar putea fi una ºi cu goluri
multe, în contextul în care în tur s-a
înregistrat un spectaculos 4-4.

În etapa anterioarã, gazdele parti-
dei de azi au trecut greu, tot acasã, de
o altã fruntaºã, Danubius Bechet,
scor 3-2, pe când segãrcenii au fãcut

SERIA 1 – Etapa a 16-a
Duminicã, ora 11:00: Spicul

Unirea – Voinþa Caraula, Ciuper-
cenii Vechi – SC Poiana Mare,
Ciupercenii Noi – Avântul Rast,
Recolta Cioroiaºi – Flacãra
Moþãþei, Victoria Periºor –
Fulgerul Maglavit. Partidele
Galicea Mare – Victoria Pleniþa
ºi Avântul Giubega – Vânãtorul
Desa nu se disputã, în vreme ce
Viitorul Dobridor stã.

Clasament (primele 5): 1.
Pleniþa 32 (13j), 2. Moþãþei 30p
(13j), 3. Desa 23p (12j), 4.
Cioroiaºi 23p (13j), 5. Unirea 22p
(13j).

SERIA 2 – Etapa a 16-a
Sâmbãtã, ora 11:00: Viitorul

Giurgiþa – ªtiinþa Calopãr.
Duminicã, ora 11:00: Seaca

de Câmp – Gloria Catane, Aktiv
Padea – Mãceºu de Sus, Dunã-
rea Gighera – Mãceºu de Jos,
Progresul Cerãt – Viitorul
Þuglui, Trimf Bârca – Viitorul
Afumaþi, Unirea Goicea –
Recolta Urzicuþa, Fulgerul
Întorsura – Progresul Bãileºti.

Clasament (primele 5): 1.
Catane 43p (15j), 2. Mãceºu J.
33p (15j), 3. Mãceºu S. 28p (15j),
4. Întorsura 28p (15j), 5. Afumaþi
28p (15j).

SERIA 3 – Etapa a 12-a
Sâmbãtã, ora 16:00: Avântul

Dobreºti – AS Rojiºte, Victoria
Cãlãraºi – Fulgerul Mârºani,
Inter Secui – Tricolor Dãbuleni,

LIGA A V-A
Amãrãºtii de Sus – Prgresul
Castranova, Amãrãºtii de Jos –
Voinþa Puþuri, Unirea Tâmbureºti
– Avântul Daneþi.

Clasament (primele 5): 1.
Puþuri 28p (11j), 2. Castranova
27p (11j), 3. Dãbuleni 20p (11j),
4. Secui 19p (11j), 5. Amãrãºtii
de Sus 19p (11j).

SERIA 4 – Etapa a 12-a
Duminicã, ora 11:00: ªtiinþa

Celaru – Flacãra Drãgoteºti,
Avântul Pieleºti – City Leu,
Viitorul Teasc – Viitorul Coºo-
veni, Progresul Mischii –
Viitorul Ghindeni, Viitorul II
Cârcea – Torentul Secui, Lucea-
fãrul Popânzãleºti – Energia
Radomir.

Clasament (primele 5): 1.
Cârcea II 29p (11j), 2. Celaru 27p
(11j), 3. Leu 25p (11j), 4. Rado-
mir 24p (11j), 5. Mischii 21p
(11j).

SERIA 5 – Etapa a 15-a:
Duminicã, ora 11:00: Valea

Fântânilor – AS Scãieºti, ªtiinþa
Craiova – Rapid Potmelþu,

Betis Craiova – Voinþa Raznic,
Voinþa Belcin – CS Sopot.
Partidele Jiul Bâlta – Viitorul
Craiova ºi AS Greceºti – Vultu-
rul Cernãteºti nu se disputã, iar
Jiul Breasta stã.

Clasament (primele 5): 1.
Potmelþu 25p (12j), 2. Belcin 25p
(12j), 3. Bâlta 23p (12j), 4. Sopot
22p (11j), 5. Valea Fântânilor 20p
(11j).

LIGA A IV-A – ETAPA A 18-A

Campioana înfruntã revelaþia sezonului

Federaþia Internaþionalã de Handbal (IHF) a anunþat,
joi searã, ca românca Cristina Neagu, de la Buducnost
Podgorica, a fost desemnatã cea mai bunã handbalistã
din lume în 2016, ea mai primind aceastã distincþie ºi în
2010, respectiv în 2015.

Superlativele anului 2016 au fost stabilite în urma vo-
tului jurnaliºtilor, specialiºtilor ºi fanilor, pe site-ul oficial
al Federaþiei Internaþionale.

Neagu a avut o cursã strânsã cu norvegianca Nora
Mork ºi cu olandeza Nycke Groot, românca impunându-
se datoritã opþiunii clare a fanilor, 37,14 la sutã faþã de
20,86 la sutã cât a avut urmãtoarea clasatã, Mork. Locul
patru i-a revenit jucãtoarei suedeze a echipei CSM Bucu-
reºti, Isabelle Gullden, câºtigãtoare cu formaþia românã a
Ligii Campionilor în 2016, iar a cincea s-a clasat o altã
norvegiancã, Kari Grimsbo. Mork, Groot ºi Grimsbo sunt
componente ale echipei Gyor, formaþie în faþa cãreia CSM-
ul cucerea titlul continental.

Clasament

1. Cârcea 43 7. Ostroveni 21

2. Iºalniþa 41 8. Leamna 13

3. Segarcea 39 9. Calafat 11

4. Cetate 37 10. Dobroteºti10

5. Bechet 36 11. Preajba 10

6. Luceafãrul 22 12. Malu Mare8

instrucþie cu Ostroveniul, 7-0.
Jocul de la Cetate va fi arbitrat de o

brigadã compusã din Viorel Flueran –
Daniel Mitruþi ºi Crsitian Pãtraºcu, iar
observator a fost delegat Ion Pãdureanu.

În restul etapei, tot azi, de la ora
11:00: Viitorul Cârcea – Arena Bulls
Preajba, Recolta Ostroveni – Ajax Do-
broteºti, ªtiinþa Malu Mare – Metro-
politan Iºalniþa, Dunãrea Calafat – Lu-
ceafãrul Craiova, ªtiinþa Danubius Be-
chet – Unirea Leamna.

Titlul cu numãrul 3!

Cristina Neagu rãmâne cea
mai bunã handbalistã a lumii

La masculin, handbalistul anului a fost ales francezul
Nikola Karabatici (Paris Saint-Germain), de asemenea
pentru a treia oara (dupã 2007 ºi 2014).

În ierarhia similarã a tehnicienilor au triumfat francezul
Didier Dinart, antrenorul nationalei masculine a Franþei,
ºi islandezul Thorir Hergeirsson, antrenorul reprezentati-
vei feminine a Norvegiei.

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 18-A



Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Arena Naþionalã, duminicã, ora 20.30
Dinamo Bucureºti: Penedo – Romera, Nedelcearu, M. Po-

pescu, St. Filip – Busuladzic – Hanca, Palic, Nistor, Bumba –
Nemec. Antrenor: Cosmin Contra. Rezerve: Cerniauskas –
Oliva, Maric, P. Petre, Bawab, D. Popa, Rivaldinho.

Universitatea Craiova: Calancea – Popov, Screciu, Barthe –
Dimitrov, Mateiu, Zlatinski, Bancu – Bãluþã, Ivan, Gustavo.
Antrenor: Gigi Mulþescu. Rezerve: Mingote – Kelic, R. Petre,
Bucuricã, Jazvic, Mãzãrache, Fajic.

Dinamo Bucureºti - Universitatea Craiova

Play-off – etapa a II-a
Meciul CFR Cluj – Astra s-a jucat asearã.

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-OFF

Play-out, etapa a II-a

ASA – Chiajna, sâmbãtã, ora 18
Gaz Metan – FC Botoºani, duminicã, ora 18

ACS Poli – FC Voluntari, luni, ora 18
Pandurii – CSMP Iaºi, luni, ora 20.30

7. Gaz Metan 1 1 0 0 2-0 23
8. CSMP Iaºi 1 1 0 0 3-1 18
9. Voluntari 1 0 1 0 1-1 16
10. Botoºani 1 0 0 1 1-2 16
11. Chiajna 1 0 0 1 1-3 13
12. Pandurii 1 0 1 0 1-1 11
13. ACS Poli 1 1 0 0 2-1 10
14. ASA 1 0 0 1 0-2 6
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  PLAY-OUT

sâmbãtã, 18 martie 201716 / cuvântul libertãþii sportsportsportsportsport

Aproape 23 de ani a trecut de
când ªtiinþa a reuºit ultimul succes
în deplasare cu Dinamo. El a fost
adus adus în toamna lui ’94 de ac-
tualul secund al lui Contra, Jerry Gane
(1-0).  Complexul oltenilor în fieful
„câinilor” a fost alimentat ºi de câte-
va sezoane în care Craiova nici n-a
vrut sã-ºi încurce marea rivalã, din
contrã, împotriva dorinþei fierbinþi a
fanilor, a ºi ajutat-o sã-ºi îndeplineas-
cã obiectivele. Pe teren propriu, atât
ªtiinþa, cât ºi Dinamo s-au impus în
ultimele dueluri. Contra n-a pierdut
de când i-a preluat pe „câinii roºii”,
înregistrând 4 succese, cu cel din
Cupa Ligii, ºi o remizã, la Viitorul.
Un start fulminant al dinamoviºtilor,
cu dubla lui Nemec, le-a adus toate
punctele în urmã cu 3 sãptãmâni, pe
Arena Naþionalã, în disputa cu Uni-
versitatea, care, pânã la final, a reu-
ºit doar sã reducã diferenþa, prin
Gustavo, deºi a avut 3 ºuturi în barã
în aceeaºi fazã.

Ambii antrenori spun însã cã da-
tele meciului de duminicã sunt altele
faþã de jocul din campionatul regu-
lat, când Dinamo era în mare peri-
col sã piardã play-off-ul dacã nu
câºtiga. Cele douã formaþii se vor
mai întâlni ºi pe 29 martie, în sfertu-
rile Cupei României, cât ºi în returul
play-off-ului.
Mulþescu: „Mergem sã câºtigãm,
fiindcã un punct nu ne prea ajutã”

Antrenorul alb-albaºtrilor, Gigi

Antrenorul Craiovei, Gigi Mulþescu,
spune cã alb-albastrii vor juca ofensiv

în derby-ul cu Dinamo

Mulþescu, spune cã doar victoria
conteazã în duelul de duminicã, în
care nu va putea miza pe fundaºul
stânga Briceag, accidentat. „Discu-
tãm cam des de meciurile cu Dina-
mo, fiindcã ne întâlnim de 4 ori anul
acesta. Ne ducem sã câºtigãm, pen-
tru cã un punct nu prea ne ajutã
pentru obiectivul nostru, de a fi pe
primele locuri. Sper sã reuºim sã
câºtigãm sau mãcar sã avem con-
ºtiinþa împãcatã la final cã am fãcut
tot ce am putut pentru victorie.
Play-off-ul are puþine meciuri, nu
mai avem timp sã recuperãm punc-
tele pierdute. Avem meci greu, cu o
echipã foarte puternicã, au un joc
bazat pe contre, agresiv, cu jucã-
tori de vitezã.  Datele sunt puþin
schimbate faþã de meciul din sezo-
nul regulat. Am pierdut un jucãtor
important, pe Briceag, dar a apãrut
Screciu, care a confirmat la Giur-
giu. Kelic este ºi el incert. ªi noi ºi
Dinamo avem nevoie de cele 3 punc-
te. Vom juca în stilul nostru, ofen-
siv, atât cât ne va permite ºi adver-
sarul. Ne trebuie precizie ºi ºansã,
nu mai e cazul sã aduc aminte de
cele 3 bare în aceeaºi fazã din me-
ciul din sezonul regulat. Chiar dacã
a fost 0-0 la Giurgiu, noi nu am
abordat meciul la egal, am avut oca-
zii mari în prima reprizã ºi un pe-
nalty neacordat. În repriza a doua
au venit peste noi, dar noi n-am pro-
fitat pe contraatac. Fiecare echipã
a vrut sã câºtige în play-off, la fel

ca ºi la Dinamo la Viitorul” a spus
Mulþescu.

Cât despre ivorianul Acka, care
ºi-a reziliat contractul cu Universi-
tatea, ºi despre jucãtorii trimiºi la
echipa a doua, Madson, Nuno Ro-
cha ºi Kay, Mulþescu a declarat:
„Acka a fost un jucãtor bun pentru
noi, ne-a ajutat mult în campionatul
regulat. M-au deranjat declaraþiile lui
Acka ºi Madson, fiindcã eu cred cã
am fost corect în relaþia cu ei, chiar
i-am sprijinit când au apelat la mine.
Eu nu am declarat decât cã nu ºi-
au cerut scuze, nu am fãcut nicio
referire la caracterul lor. Am expli-
cat clar cã i-am trimis la echipa a
doua pentru indisciplinã, din cauza
lipsã de implicare la antrenamente
ºi în jocuri. Am luat o mãsurã pen-
tru echipã, pentru grup, pentru Uni-
versitatea Craiova”.

Dupã ce i s-a reproºat în dese
rânduri cã face schimbãrile prea târ-
ziu sau chiar nu apeleazã la toate
cele 3, Gigi Mulþescu a explicat:
„Sunt situaþii ºi situaþii, mã gândesc
la ce am pe bancã, nu vreau sã fac
schimbare de dragul schimbãrii, tre-
buie sã-mi aducã un plus jucãtorul
care intrã. Poate uneori trebuia sã
schimb mai devreme, deºi uneori
mi s-a reproºat ºi acest lucru. Mai
schimb ºi devreme, la ultimul meci
cu Dinamo l-a introdus pe Gustavo
dupã 25 de minute”.

Jazvic: „Sunt fericit cã am ajuns
la Craiova, este un club mare”

Atacantul croat Filip Jazvic a fost
prezentat oficial la Universitatea
Craiova, el urmând sã aibã numãrul
14. Fostul jucãtor de la CFR Cluj ºi
ASA ºi-a împãrtãºit primele impre-
sii dupã venirea în Bãnie: „Când mi-
a spus agentul meu cã Universita-
tea este interesatã de mine m-am
bucurat foarte mult, sunt fericit cã
am ajuns aici, fiindcã este vorba de
un club mare, cu o istorie mare în
spate ºi vreau sã fac tot ce depinde
de mine pentru a ajuta echipa în
urmãtoarele 2 luni sã-ºi îndeplineas-
cã obiectivele, apoi vom vedea dacã
voi continua aici. Sunt impresionat
de echipã, de colegi, care sunt ti-
neri ºi talentaþi, m-au fãcut sã mã
simt deja de parcã mã aflu aici de
câþiva ani. Mã simt pregãtit sã de-

butez, poate nu chiar pentru un meci
întreg, dar pot ajuta echipa dacã este
nevoie de mine. Sunt un jucãtor de
echipã, nu mã intereseazã sã dau
eu 3 goluri dacã echipa mea pierde
acel meci” a spus jucãtorul de 26
de ani transferat sãptãmâna aceas-
ta de Universitatea. „Nu e pregãtit
pentru 90 de minute, dar este o sur-
prizã plãcutã, îl ajutã ºi fizicul, poa-
te juca o reprizã chiar cu Dinamo.
Se aseamãnã în joc cu Ivan, are
calitãþi de atacant” a spus Mulþescu
despre Jazvic, adãugând cã deo-
camdatã nu s-a materializat ºi trans-
feul lui Filip Mrzljak.

Dupã debutul ca titular la Uni-
versitatea, la doar 17 ani, Vladimir
Screciu spune cã vrea sã devinã un
jucãtor de bazã al echipei: „Ne aº-
teaptã nn meci destul de greu, dar
mergem sã câºtigãm, pentru cã ne
trebuie o victorie în play-off cât mai
repede. Multã lume m-a felicitat
dupã meciul de la Giurgiu. Eu aº-
tept sã mã impun ca titular, nu tre-
buie sã mã mulþumesc cu un meci
bun, fiindcã pot mai mult ºi trebuie
sã dau mai mult”.

Cosmin Contra spune cã derby-
ul de duminicã împotriva ªtiinþei va
avea alte coordonate faþã de dispu-

ta din penultima etapã a sezonului
regulat: „Mai importantã e victoria
de duminicã decât continuarea mea
pe banca lui Dinamo. Important e
meciul de duminicã, dacã va ieºi
bine, e clar cã discuþiile vor fi dife-
rite. Nu are nicio treabã meciul pe
care l-am jucat acum câteva sãptã-
mâni cu meciul pe care-l vom juca
duminicã, va fi total altceva. Uni-
versitatea este o echipã extraordi-
narã, cu jucãtori rapizi, care joacã
un fotbal total”.

Suporterii Universitãþii Craiova
îºi pot achiziþiona bilete la meci de
la magazinul oficial al clubului din
Bãnie, situat în preajma English
Park, preþul acestora fiind de 15 lei.
Pentru cei care nu posedã mijloc
de transport la meci, firma Star
Tours, cu sediul pe Unirii, pune la
dispoziþie autocare, costul transpor-
tului fiind 25 de lei, iar plecarea este
prevãzutã pentru duminicã, ora
15.30, de la Sala Polivalentã. Se
anunþã peste 1.000 de suporteri ai
ªtiinþei pe Arena Naþionala la me-
ciul de duminicã seara. „Sper sã
vinã cât mai mulþi suporteri olteni,
fiindcã tinerii noºtri jucãtori simt
susþinerea lor ºi se exprimã mult mai
bine pe teren” a spus Mulþescu.
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