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- Când vãd cã nu mai este com-
binatul de la Iºalniþa, îmi spun
Popescule, cã din ‘89 pânã acum,
s-a muncit serios.

Mario Oprea priveºte
spre Primãrie,
iar craiovenii... spre el!

Biroul Permanent al PNL Dolj a
decis, joi seara, cu o majoritate co-
vârºitoare de voturi (46 la 10), ca
senatorul Mario Ovidiu Oprea sã
fie desemnat candidat la funcþia de
primar al urbei, în perspectiva ale-
gerilor anticipate, care vor trebui
organizate cât mai curând. Postul
s-a vacantat prin demisia Liei Ol-
guþa Vasilescu, actualmente mi-
nistru al Muncii ºi al Justiþiei So-
ciale. Legea administraþiei publi-
ce locale menþioneazã, expres, cã
data alegerilor pentru funcþia de
primar, în caz de vacantare, se
stabileºte de Guvern, la propune-
rea prefectului, ºi deja acest lucru
ar trebui sã se întâmple.

Explozie a cazurilor
de rujeolã în Dolj

actualitate / 3 culturã / 9

dezvoltare ruralã / 6

Consumatã aproape în întregime
doar din import!

Producþia internã
de carne de porc trebuie
subvenþionatã

Referitor la articolele publica-
te în mass-media cu privire la con-
diþiile în care s-a asumat realiza-
rea unor programe de susþinere a
produselor deficitare în balanþa co-
mercialã, respectiv a programu-
lui de susþinere a producãtorilor
de carne de porc din ferme româ-
neºti, Ministerul Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale face câteva pre-
cizãri. Prin acestea doreºte sã ara-
te cã intenþia fermã a instituþiei
este de a crea un echilibru pe pia-
þa româneascã ºi de a salva locuri
de muncã ºi activitãþi productive
într-un sector aflat în declin.

Sãrbãtoarea teatrului,
la „Colibri”

Spectacole, teatru interactiv,
ateliere, expoziþie de costume ºi

Zilele Porþilor Deschise – de
astãzi, timp de o sãptãmânã!
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Blatiºtii din autobuzele RAT Craiova sunt luaþi
în vizor. Dupã ce, sãptãmâna trecutã, au fost
verificate peste 1.000 de autobuze ºi microbuze
ºi s-au aplicat aproape 500 de amenzi unor per-
soane care nu îºi cumpãraserã bilet, autoritãþi-
le locale au decis sã continue acþiunea pentru a-i
depista ºi pe cei care murdãresc mijloacele de
transport sau îi deranjeazã pe ceilalþi cãlãtori.33333 AC
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MAI: În 2016 s-a eliberat cel
mai mare numãr de paºapoarte
din ultimii ºase ani

În anul 2016, la nivelul serviciilor pu-
blice comunitare pentru eliberarea ºi
evidenþa paºapoartelor simple au fost
primite 1.186.199 cereri, în creºtere cu 24%
faþã de anul 2015 ºi cu 42% faþã de anul
2010, anunþã Ministerul Afacerilor Inter-
ne (MAI).Tendinþa de creºtere a numã-
rului de solicitãri se menþine ºi în acest
an, în lunile ianuarie ºi februarie, fiind
primite 221.359 cereri de eliberare a pa-
ºapoartelor simple electronice, faþã de
181.300 în aceeaºi perioadã a anului 2016.
“Pentru a putea rãspunde volumului
mare de solicitãri înregistrate mai ales în
sezonul estival al anului, la nivelul Di-
recþiei Generale de Paºapoarte ºi al ser-
viciilor publice comunitare pentru elibe-
rarea ºi evidenþa paºapoartelor simple
au fost dispuse o serie de mãsuri orga-
nizatorice, precum prelungirea timpului
de lucru cu publicul ºi introducerea unui
program-pilot de programare online în
municipiul Bucureºti (în douã locaþii) ºi
în judeþele Bacãu, Cluj, Iaºi, Timiº ºi Vas-
lui”, transmite MAI.

Liviu Dragnea: Se lucreazã intens
la o lege a achiziþiilor strategice.
Proiectul va fi în dezbatere
publicã

Liviu Dragnea, preºedintele Camerei
Deputaþilor, a declarat, sâmbãtã, la Timi-
ºoara, cã „se lucreazã intens” la o lege a
achiziþiilor strategice ºi cã în douã, trei
sãptãmâni, proiectul de lege va putea fi
lansat în dezbatere publicã, transmite
corespondentul MEDIAFAX. „Din ca-
uza Legii achiziþiilor publice se întârzie
foarte mult investiþiile. Se lucreazã intens
acum la o lege a achiziþiilor strategice,
care se va finaliza cu un proiect de lege
care va fi dezbãtut în Parlament, care sã
aibã în anexã într-un mod nominal ºi foar-
te clar investiþiile care vor fi cuprinse în
aceastã procedurã simplificatã, în cel
puþin trei domenii mari: infrastructurã,
energie ºi apãrare, cu niºte proceduri
inspirate din þãrile dezvoltate din vestul
Europei, care n-au avut în istorie aceste
întârzieri uriaºe care, de fapt, au blocat
dezvoltarea”, a declarat Liviu Dragnea.
Liderul PSD a mai precizat cã în cel mult
douã-trei sãptãmâni, proiectul de lege
va fi lansat în dezbatere publicã. „Dupã
pãrerea mea, cred cã în maxim douã-trei
sãptãmâni de zile, proiectul de lege va
putea fi lansat în dezbatere publicã, ur-
mând ca în Parlament sã fie totuºi o pro-
cedurã rapidã, pentru cã este nevoie
pentru toatã dezvoltarea României de
aceastã lege”, a afirmat Liviu Dragnea.
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Ministerul Afacerilor Interne
(MAI) a pus în dezbatere publice un
proiect de lege privind punerea în
circulaþie a unui nou document de
identificare, cel electronic. Potrivit
proiectului de lege, carte electroni-
cã de identitate vor avea ºi minorii,
aceasta urmând sã înlocuiascã ºi
cardul de sãnãtate.

“Titularul unui document electro-
nic se va putea autentifica on-line,
pentru a beneficia de diverse servi-
cii electronice (bancare, fiscale, so-
ciale, financiare, educaþie etc.), ceea
ce va conduce la simplificarea in-
teracþiunii cu autoritãþile publice, prin
creºterea calitãþii ºi accesibilitãþii ser-
viciilor publice. Textul propus pre-
vede posibilitatea obþinerii unei cãrþi
de identitate simple de cãtre persoa-
nele care, din motive religioase sau
de conºtiinþã, refuzã în mod expres
obþinerea unei cãrþi electronice de identitate.
Opþional, cartea de identitate simplã sau cartea
electronicã de identitate se poate elibera înainte
de împlinirea vârstei de 14 ani, la solicitarea
unuia dintre pãrinþi”, MAI.

Astfel, de la data realizãrii condiþiilor tehnice
pentru eliberarea cãrþii electronice de identita-
te, cartea de identitate simplã ºi cartea electro-
nicã de identitate se elibereazã cu valabilitate de
2 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsã în-
tre 0 ºi 14 ani; cu valabilitate de 4 ani, pentru
persoanele cu vârsta cuprinsã între 14 ºi 18
ani; cu valabilitate de 10 ani, dupã împlinirea
vârstei de 18 ani. Cartea electronicã de identi-
tate conþine date în format tipãrit sau în format
inscripþionat prin tehnici speciale, date în for-
mat electronic, precum ºi elemente de particu-
larizare ºi de siguranþã, informeazã ministerul.

În formatul electronic vor apãrea: datele din
formatul tipãrit (numele ºi prenumele titularu-
lui, sexul, cetãþenia, data ºi locul naºterii titula-

Sorin Grindeanu ºi vicepremie-
rul Sevil Shhaideh s-au întâlnit,
sâmbãtã, la sediul Consiliului Ju-
deþea Timiº cu mai mulþi primari
din judeþ, pentru a discuta despre
faza a doua a Programului Naþi-
onal de Dezvoltare Localã. În ca-
drul unei conferinþe de presã, pre-
mierul României a declarat cã i-a
încurajat pe primari sã acceseze
fonduri europene, dar dacã nu
pot, sã meargã pe PNDL II.

„Pe ceea ce înseamnã PNDL
1, au avut alocate peste 800 mili-
oane de lei. Pânã în acest mo-
ment, au fost decontate jumãtate
din sume, adicã au fost realizate
lucrãrile pe jumãtate. Pentru
PNDL, faza a doua, s-au depus
multe proiecte de cãtre autoritã-
þile locale din Timiº. (...) Vreau
sã subliniez încã o datã cã pen-
tru a deveni eligibile aceste pro-
iecte, trebuie sã fie adresate, fã-
cute într-un mod în care pe alte
programe finanþate pe fonduri eu-
ropene nu pot obþine banii, sã nu
aibã finanþare de pe fonduri eu-
ropene, sã nu existe suprapuneri.
De aceea i-am ºi îndemnat sã
depunã pe fonduri europene ºi
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rului, semnãtura olografã a titularului, imaginea
facialã, C.N.P.-ul, adresa de domiciliu), cu ex-
cepþia semnãturii olografe a titularului; prenu-
mele pãrinþilor titularului; un certificat ºi, dupã
caz, certificate calificate, astfel cum acestea
sunt definite de Legea nr. 455/2001; datele bio-
metrice ale titularului, constând în imaginea fa-
cialã ºi, dupã caz, imaginile impresiunilor papi-
lare a douã degete.

“Prin proiect se propune modificarea con-
ceptului anterior privind conþinutul de date al
cãrþii electronice de identitate, prin eliminarea
din cip a informaþiilor referitoare la calitatea de
asigurat în sistemul public al asigurãrilor socia-
le de sãnãtate. Astfel, „funcþionalitatea” de card
de sãnãtate va fi asiguratã de certificatul digital
emis de MAI, înscris în cip. Cardul naþional de
sãnãtate îºi înceteazã valabilitatea la data la care
titularului i s-a eliberat o carte electronicã de
identitate”, susþine MAI.

Potrivit proiectului, producerea cãrþilor elec-

tronice de identitate, a cãrþilor de
identitate simple, a cãrþilor electro-
nice de rezidenþã ºi a cãrþilor de rezi-
denþã se realizeazã, centralizat, de
Imprimeria Naþionalã. Personalizarea
documentelor se va realizeaza, cen-
tralizat, în Centrul Naþional Unic de
Personalizare a Paºapoartelor Elec-
tronice din subordinea Ministerului
Afacerilor Interne.

“Imprimeria Naþionalã este abilita-
tã sã achiziþioneze ºi sã punã la dis-
poziþia structurilor Ministerului Afa-
cerilor Interne responsabile, precum
ºi a Ministerului Afacerilor Externe,
echipamentele ºi produsele software
necesare pentru punerea în circulaþie
ºi personalizarea cãrþilor electronice
de identitate, a cãrþilor de identitate
simple, a cãrþilor de identitate provi-
zorii, a dovezilor de reºedinþã, a cãrþi-
lor electronice de rezidenþã ºi a cãrþi-

lor de rezidenþã”, se aratã în proiectul de lege.
Punerea în circulaþie a cãrþii electronice de iden-
titate ºi a cãrþii de identitate simple se realizeazã,
în mod eºalonat, în termen de maximum 18 luni
de la data emiterii primei cãrþi electronice de iden-
titate sau a primei cãrþi de identitate simple.

Scopul proiectului de lege este de a facilita
accesul cetãþenilor la servicii electronice ºi de a
contribui la dezvoltarea conceptului de „admi-
nistraþie electronicã”. “Reglementãrile propuse
vizeazã asigurarea premiselor necesare punerii
în circulaþie a unui nou document de identifica-
re - electronic - care sã asigure, cetãþenilor,
garanþii suplimentare de securitate, iar institu-
þiilor de drept public sau privat, certitudinea cã
persoana care prezintã actul de identitate este
titularul datelor de identificare înscrise pe res-
pectivul document”, susþine MAI.

Propunerile cu privire la acest proiect de act
normativ pot fi trimise pe adresa de e-mail
transparenta@mai.gov.ro, în termen de 10 zile.

Premierul Sorin Grindeanu, cãtre primari: Accesaþi fonduri
europene. Dacã se epuizeazã, existã varianta PNDL II

apoi, dacã se epuizeazã aceastã
variantã, sã meargã spre PNDL
2”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Premierul României a mai de-
clarat cã, sãptãmâna trecutã, a
fost deblocat proiectul autostrã-
zii Timiºoara – Pancevo, iar pe
urmãtorul exerciþiu bugetar se va
intra la execuþie pentru acest
tronson. „Sãptãmâna trecutã,
printr-o hotãrâre de Guvern, am
deblocat proiectul autostrãzii Ti-
miºoara-Pancevo. Era, ca ºi alte
lucruri, blocat de anul trecut. S-
au aprobat prin hotãrârea de Gu-
vern indicatorii, astfel încât stu-
diul de fezabilitate sã intre la fi-
nanþare pe actualul exerciþiu bu-
getar, vorbim de zece milioane de
euro ºi pe viitorul exerciþiu bu-
getar sã putem sã se intre la exe-
cuþie pentru finanþarea acelui
tronson”, a adãugat Grindeanu.

De asemenea, premierul a vor-
bit ºi despre cele 5,2 miliarde de
euro din fonduri europene pe care
Guvernul ºi le-a asumat cã le va
atrage în acest an. „Problemele
legate de fondurile europene, din
pãcate, vin de anul trecut. Toate
acele blocaje ºi tot ceea ce s-a

întâmplat anul trecut ne-au adus
într-o situaþie nu tocmai bunã.
Da, e adevãrat, ne-am propus lu-
cruri ambiþioase din perspectiva
atragerii fondurilor europene: 5,2
miliarde de euro pentru anul 2017
înseamnã mult faþã de zero anul
trecut, dar posibil. În luna aprilie
se vor lansa foarte multe ghiduri

de finanþare”, a mai spus Sorin
Grindeanu.

Împreunã cu vicepremierul
Sevil Shhaideh, Sorin Grindeanu
a hotãrât ca din zece în zece zile
sã aibã loc o ºedinþã de “monito-
rizare de progres” legatã de fon-
durile europene, pentru a fi atin-
sã þinta de 5,2 miliarde de euro.
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Sãptãmâna trecutã, echipe mix-
te formate din poliþiºti locali cu atri-
buþii de ordine publicã ºi funcþio-
nari cu atribuþii de control legitima-
þii de cãlãtorie din cadrul RAT Cra-
iova au efectuat o razie pe mai multe
trasee ale RAT Craiova. „Scopul a
fost sã depistãm ºi sã sancþionãm
persoanele care nu respectã preve-
derile legale privind transportul pu-
blic în comun, precum ºi normele
privind convieþuirea socialã, ordinea
si liniºtea publicã în mijloacele de
transport public în comun aparþi-
nând RAT Craiova”, a precizat Oc-
tavian Mateescu, directorul Poliþiei
Locale Craiova.
Au fost controlate
peste 1.000 de autobuze

Potrivit conducerii Poliþiei Lo-
cale Craiova, au fost verificate
1.065 de autobuze ºi microbuze ºi

Doljul se numãrã printre jude-
þele în care numãrul cazurilor con-
firmate în intervalul octombrie
2016 – martie 2017 (225) depã-
ºeºte cu mult totalul ultimilor ani.
În plus, aici s-au înregistrat ºi trei
decese. Ca mãsurã de limitare a
extinderii epidemiei de rujeolã, la
nivel naþional a fost organizatã o
campanie suplimentarã de vacci-
nare cu RRO a copiilor nevacci-
naþi ºi incomplet vaccinaþi.

În judeþul nostru 73,1 la sutã din
copiii cu vârste cuprinse între 9 ºi
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Blatiºtii din autobuzele RAT Craiova
sunt luaþi în vizor. Dupã ce, sãptãmâna
trecutã, au fost verificate peste 1.000
de autobuze ºi microbuze ºi s-au aplicat
aproape 500 de amenzi unor persoane

care nu îºi cumpãraserã bilet, autoritã-
þile locale au decis sã continue acþiunea
pentru a-i depista ºi pe cei care murdã-
resc mijloacele de transport sau îi de-
ranjeazã pe ceilalþi cãlãtori.

au fost legitimate 642 de persoa-
ne, fiind aplicate 534 de sancþiuni
contravenþionale (482 de amenzi
contravenþionale ºi 52 de avertis-
mente scrise). „Majoritatea amen-
zilor au fost aplicate persoanelor
care au cãlãtorit fãrã bilet sau abo-
nament sau nu au putut sã arate
controlorilor alte documente de
transport stabilite prin lege sau
hotãrâri ale Consiliului Local Cra-
iova. Opt sancþiuni contravenþio-
nale au fost aplicate pentru neres-
pectarea prevederilor Legii nr. 61/
1991 republicatã, privind sancþio-
narea faptelor de încãlcare a unor
norme de convieþuire socialã, a
ordinii ºi liniºtii publice”, a mai spus
Octavian Mateescu.

În urma controalelor efectuate,
216 persoane depistate fãrã tichet
de cãlãtorie au achitat cãtre funcþi-
onarii RAT suprataxa de 30 lei, in-

stituitã prin Hotã-
rârea Consiliului
Local Craiova nr.
231/2010. În to-
tal, valoarea bile-
telor de suprataxã
a fost de 6.480 lei.
Poliþiºtii locali
continuã raziile

Pe traseul E1,
marþea trecutã, la
ora 9.40, poliþiº-
tii locali au de-
pistat ºi un tânãr
de 16 ani care
avea asupra sa un
cuþit, cu lama de 10 cm. Potrivit
Poliþiei Locale, persoana respecti-
vã a fost predatã Poliþiei Munici-
piului Craiova – Secþia 2 Poliþie, în
vederea continuãrii cercetãrilor
prevãzute de lege. „Astfel de acþi-

uni, în echipe mix-
te poliþiºti locali –
funcþionari RAT, se
vor desfãºura zilnic
de acum înainte.
Scopul nostru este

sã menþinem ordinea ºi siguranþa
în mijloacele de transport public în
comun ºi sã prevenim furturile din
buzunare. Bineînþeles, urmãrim sã
îi depistãm ºi sã-i sancþionãm pe
cei care circulã fãrã titlu valabil de

cãlãtorie. Vor fi sancþionaþi ºi cãlã-
torii care nu folosesc în mod co-
respunzãtor mijloacele de transport
în comun, adicã distrug sau mur-
dãresc dotãrile ce se aflã în interi-
orul autobuzelor sau tulburã liniº-
tea celorlalþi cãlãtori”, a precizat
directorul Poliþiei Locale Craiova.

Valoarea totalã a sancþiunilor apli-
cate de Poliþia Localã în autobuzele
RAT Craiova a fost de 45.950 lei.

LAURA MOÞÎRLICHE

Explozie a cazurilor de rujeolã în Dolj
Numai în ultima sãptãmânã, în judeþul Dolj, s-au

înregistrat 50 de cazuri de rujeolã. De câteva luni,
România se confruntã cu o epidemie, care a fãcut pânã
acum 17 victime, majoritatea copii, ºi a îmbolnãvit nu
mai puþin de 3.799 de persoane.

11 luni au fost vaccinaþi. Medicii
reamintesc faptul cã imunizarea
împotriva rujeolei este singura me-
todã eficientã de control a evolu-
þiei epidemiei ºi imunitatea comu-
nitarã nu se poate realiza decât prin
acoperiri vaccinale înalte. De ase-
menea, au fost vaccinaþi 60,3 la
sutã copii cu vârsta între 1-4 ani
(vaccinaþi cu 0 doze în anteceden-
te), 64,8 la sutã din copiii cu vâr-
sta de 5-9 ani (vaccinaþi cu 0 doze
în antecedente) ºi 71,3 la sutã din
copiii cu vârsta de 5-9 ani (vacci-

naþi cu 1 dozã în antecedente).
În ultimii ani, acoperirea vacci-

nalã în România se pãstra sub nive-
lul recomandat de Organizaþia Mon-
dialã a Sãnãtãþii (OMS), de 95%,
pentru boli precum difterie, tetanos,
rujeolã, rubeolã, oreion ºi hepatitã
B, în principal din cauza refuzului
vaccinãrii. Reducerea vaccinãrii
împotriva rujeolei, rubeolei ºi ore-
ionului a dus la douã epidemii de
rujeolã ºi una de rubeolã, România
pierzându-ºi statutul de þarã care
avea tentativa de eliminare a rujeo-
lei de pe teritoriul ei.
225 de cazuri
de la începutul epidemiei

Situaþia cea mai dramaticã se
înregistreazã în judeþele Caraº Se-
verin (853 de cazuri), Timiº (742),
Arad (706), Mureº (322) ºi Dolj
(225). Din cele 17 decese, cinci au
fost în judeþul Arad, patru în jude-
þul Timiº, trei în judeþul Dolj, trei în
judeþul Caraº Severin, unul în jude-
þul Satu Mare ºi unul în Bucureºti.

Cazuri de rujeolã au fost de-
pistate în 37 de judeþe, pe lângã
Caraº Severin, Timiº, Arad,
Mureº ºi Doli, virusul fiind dia-
gnosticat în Bistriþa Nãsãud – 129,
în Cluj – 90, Hunedoara (82), Satu
Mare (81), Alba (79), Cãlãraºi
(56), în Braºov – 50, Mehedinþi
(47),  în Olt (45), în Suceava sunt
39, Sibiu (37), Brãila (31), Gorj
(31), Bucureºti (30), Sãlaj (25),
Bihor (24), Harghita (19) ºi Dâm-
boviþa (14). Cazuri s-au înregis-
trat ºi în Iaºi (9), Neamþ (8), Bu-
zãu (7), Ilfov (4), Vâlcea (4), Ba-
cãu (4), Constanþa (3), Vaslui (2)

ºi Argeº (2). În judeþele Maramu-
reº, Giurgiu, Botoºani, Prahova ºi
Ialomiþa s-a înregistrat câte un caz
de rujeolã.

Majoritatea cazurilor reprezintã
focare în comunitãþile cu acoperi-
re vaccinalã scãzutã. În contextul
epidemiologic actual s-a recoman-
dat intensificarea acþiunilor de vac-
cinare cu ROR a copiilor incom-
plet vaccinaþi/nevaccinþi. Totoda-
tã, reprezentanþii Misterului Sãnã-
tãþii au fãcut un apel cãtre pãrinþii
care nu ºi-au vaccinat pânã în
acest moment copiii sã meargã la
medicul de familie pentru a-i imu-
niza pe cei mici.
Rujeola este foarte contagioasã

Rujeola este o boalã infecþioasã
transmisibilã pe cale respiratorie,
extrem de contagioasã, care ade-
sea duce la complicaþii. Din patru
persoane care fac rujeolã, una are

nevoie de spitalizare. Pentru 1 din
1.000 de bolnavi de rujeolã, boala
este mortalã. Vaccinul împotriva
rujeolei protejeazã copiii împotriva
acestei boli. În România, 9 din 10
pãrinþi îºi vaccineazã copiii.

Imunitatea împotriva infecþiei
rujeolice se dobândeºte fie prin tre-
cerea prin infecþie, fie prin vacci-
nare. Boala se manifestã prin fe-
brã înaltã, conjunctivitã (aspect de
„copil plâns”), rinoree, tuse, erup-
þie (pete catifelate roze pe faþã, ul-
terior trunchi ºi membre). Rujeola
poate evolua sever cu pneumonie,
encefalitã sau se poate suprainfecta
bacterian. În situaþii foarte rare,
virusul nu este eliminat din orga-
nism ºi peste ani produce panen-
cefalita sclerozantã subacutã, boalã
care, deºi este extrem de rarã, este
extrem de periculoasã, ducând in-
variabil la deces.

RADU ILICEANU
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Pe 28 noiembrie 2016 se înre-
gistra la Tribunalul Dolj dosarul în
care procurorii Direcþiei Naþionale
Anticorupþie (DNA) – Serviciul
Teritorial Craiova i-au trimis în ju-
decatã, pentru fraude cu fonduri
europene la Water Park Craiova,
pe Cristian Dobre, asociat majo-
ritar în cadrul SC Polystart Impex
SRL, Luis Guilherme Gomes de
Almeida, administrator al SC Po-
lystart Impex SRL, Cezar Rãzvan
Romanescu, la data faptelor diri-
ginte de ºantier ºi reprezentant al
SC Project THC SRL, Viorel Flo-
rescu, la data faptei manager teh-
nic construcþii civile, desemnat prin
dispoziþie a primarului municipiu-
lui Craiova în echipa de implemen-
tare a proiectului, Tudor Rãgãlie,
arhitect, Mariana Sabãu ºi -
Gheorghe Gavrilã, inginer struc-
turist respectiv verificator al pro-
iectului tehnic „Craiova Water
Park”, Marius Florin Roma-
nescu ºi Irina Liliana Cojocaru,
dar ºi societãþile comerciale impli-
cate în lucrãri, respectiv SC Po-
lystart Impex SRL, SC Project
THC SRL ºi SC IDP Proiect SA.

Dupã ce au analizat dosarul în
camera preliminarã, vineri, 17 mar-
tie a.c., magistraþii instanþei au
respins toate solicitãrile ºi excep-
þiile invocate de inculpaþi ºi au ho-
tãrât începerea procesului: „Res-
pinge cererile ºi excepþiile privind
legalitatea sesizãrii instanþei ºi a
administrãrii probelor formulate
de inculpaþii Dobre Cristian, Luis
Guilherme Gomes De Almeida,
Romanescu Cezar Rãzvan, Flo-

În noaptea de sâmbãtã spre du-
minicã, poliþiºtii doljeni au orga-
nizat o razie de amploare în tot ju-
deþul, pentru prevenirea ºi com-
baterea faptelor antisociale comi-
se cu violenþã în mediul public ºi
a abaterilor de la normele de cir-
culaþie rutierã, în special
în zona discotecilor, clu-
burilor de noapte, baru-
rilor ºi a altor localuri de
alimentaþie publicã. La
acþiune au participan-
t peste 280 de poliþiºti -
de la structurile de ordi-
ne ºi siguranþã publicã,
investigaþii criminale ºi
rutierã din cadrul IPJ
Dolj, în cooperare cu lu-
crãtori din cadrul Jan-
darmeriei. Conform re-
prezentanþilor IPJ Dolj,
au fost instituite pes-

Doi minori din Cra-
iova, de 15, respectiv
17 ani, au fost arestaþi
pentru 30 de zile, în
baza mandatelor emise
pe numele lor de Jude-
cãtoria Craiova, în cur-
sul zilei de vineri. Cei
doi sunt acuzaþi de câte
douã infracþiuni de furt
calificat.  Mai exact,
potrivit reprezentanþilor
IPJ Dolj, Giulian R. ºi Fernando
M., împreunã cu alþi doi minori,
în noaptea de 13/14 martie a.c.,
au pãtruns prin efracþie în incin-
ta a douã puncte de lucru apar-
þinând unor societãþi comerciale
din Craiova, situate în Piaþa Eroi-
lor din cartierul craiovean Valea
Roºie, de unde au sustras mai

Minori arestaþi pentru furturi
comise în Valea Roºie

multe bunuri, provocând un pre-
judiciu total de aproximativ
2.000 lei. Cei doi, care locuiesc
în Craiova fãrã forme legale, au
fost prinºi joi, 16 martie a.c. de
Poliþiºtii Secþiei 3 Craiova, au
fost duºi la sediul secþiei pentru
continuarea cercetãrilor, fiind
reþinuþi pe bazã de ordonanþã.

Razie de amploare în tot judeþul
te 60 de filtre rutiere ºi au fost con-
trolate 154 de baruri ºi discoteci.
La filtrele rutiere, oamenii legii au
oprit pentru verificãri peste 1.000
de autovehicule, iar în urma aba-
terilor constatate au fost reþinute
21 de permise de conducere, din-

tre care 17 pentru conducere sub
influenþa bãuturilor alcoolice. De
asemenea, au fost legitimate peste
1.430 de persoane, 23 dintre aces-
tea fiind conduse la sediul subuni-
tãþilor de poliþie pentru continua-
rea cercetãrilor. „Poliþiºtii au con-

statat 17 infracþiuni,
din care douã de natu-
rã judiciarã ºi alte 15
la regimul circulaþiei
rutiere, fiind depistaþi
14 autori de infracþi-
uni. Pe parcursul aces-
tor activitãþi au fost
aplicate 275 de sancþi-
uni contravenþionale,
valoarea totalã a amen-
zilor fiind de 122.875
lei”, ne-a declarat in-
spector principal Cãtã-
lin Dochia, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

Procesul fraudelor cu fonduri europeneProcesul fraudelor cu fonduri europeneProcesul fraudelor cu fonduri europeneProcesul fraudelor cu fonduri europeneProcesul fraudelor cu fonduri europene
de la Craiova Wde la Craiova Wde la Craiova Wde la Craiova Wde la Craiova Water Park poate începeater Park poate începeater Park poate începeater Park poate începeater Park poate începe
Procesul în dosarul fraudelor cu fonduri eu-

ropene de la Water Park Craiova, în care preju-
diciul este estimat la peste 1,2 milioane euro ºi
sunt inculpate nouã persoane ºi trei societãþi
comerciale, poate începe. Asta au hotãrât vineri,
17 martie a.c., judecãtorii de la Tribunalul Dolj,
dupã ce au analizat cauza în camera prelimina-
rã. Instanþa a respins toate excepþiile ºi cereri-

le inculpaþilor, constatând legalitatea rechizito-
riului. Inculpaþii, între care se aflã Cristian
Dobre ºi Luis Guilherme Gomes de Almeida,
asociat majoritar, respectiv administrator al
Polystart, sunt acuzaþi de infracþiuni de corup-
þie, respectiv dare ºi luare de mitã, spãlare de
bani, fals în înscrisuri sub semnãturã privatã,
complicitate ºi instigare la aceste infracþiuni.

rescu Viorel, Gavrilã Gheorghe,
Rãgãlie Tudor, SC IDP PROIECT
SA ºi SC Polystart Impex SRL. În
baza art. 346 alin. (2) C. proc.
pen. constatã legalitatea sesizãrii
instanþei cu rechizitoriul nr. 54/
P/2014 al Parchetului de pe lân-
gã Înalta Curte de Casaþie ºi Jus-
tiþie – Direcþia Naþionalã Antico-
rupþie – Serviciul Teritorial Cra-
iova. Dispune începerea judecã-
þii cauzei”, se aratã în încheierea
de ºedinþã a instanþei.
Hotãrârea nu este de-
finitivã, putând fi con-
testatã la Curtea de
Apel Craiova.
Dobre ar fi denaturat
situaþiile de lucrãri

Reamintim cã, pe 6
februarie 2013, între
Primãria Craiova ºi o
asociere de firme din
care fãcea parte ºi SC
Polystart Impex SRL,
controlatã de Cristian
Dobre a fost încheiat
un contract de lucrãri,
având ca obiect reali-
zarea unui complex de
agrement acvatic în parcul Tine-
retului din Municipiul Craiova, pro-
iect finanþat din fonduri europene,
în valoare totalã de 80.699.200 lei. 

Potrivit DNA Craiova, „în acest
context, în perioada 2013-2014,
inculpatul Dobre Cristian a coor-
donat un întreg mecanism prin care
au fost denaturate situaþiile de lu-
crãri privind realizarea unuia din-
tre obiectivele contractului. A fost

schimbatã integral, fãrã respecta-
rea prevederilor legale, structura
de rezistenþã a unei clãdiri din ca-
drul complexului, urmãrindu-se
reducerea costurilor ocazionate de
execuþia lucrãrilor, în raport cu pro-
iectul tehnic iniþial ºi devizul ofer-
tã, astfel încât diferenþa în plus
dintre sumele de bani solicitate ºi
obþinute din fondurile europene,
respectiv bugetul naþional ºi sume-
le de bani cheltuite pentru execu-

þia obiectivului sã fie însuºitã pe
nedrept. De asemenea, inculpatul
Dobre Cristian a acþionat atât di-
rect cât ºi prin intermediul altor
persoane inclusiv pentru corupe-
rea celor care aveau sarcina supra-
vegherii executãrii construcþiei în
conformitate cu contractul de lu-
crãri semnat cu beneficiarul ºi con-
tractul de finanþare încheiat cu
autoritatea de management”, au

reþinut procurorii în rechizitoriu.
Anchetatorii au mai spus cã, în

mod concret, Cristian Dobre a dis-
pus ca lucrãrile asumate sã fie exe-
cutate în regim de antreprenoriat

– prin subcon-
tractare, în tota-
lã contradicþie
cu contractul de
execuþie încheiat
cu Primãria Cra-
iova; a decis îm-
preunã cu incul-
patul Luis Guil-
herme Gomes
de Almeida re-
proiectarea inte-
gralã a docu-
mentaþiei tehnice
privind structura
de rezistenþã a
unuia dintre ob-
iective pentru
reducerea sem-
nificativã a chel-

tuielilor de execuþie, având o rela-
þie directã în acest sens cu coor-
donatorul de proiect – arhitect-ºef
Rãgãlie Tudor; a dispus prin inter-
mediul inculpatului Luis Guilherme
Gomes de Almeida ca în relaþia cu
beneficiarul lucrãrii sã fie înaintate
spre decontare în intervalul august
– decembrie 2013, prin interme-
diul liderului de asociere, situaþii de
lucrãri necorespunzãtoare realitã-

þii în care au fost consemnate va-
lori mult superioare cantitativ ºi
efectiv executate, cu consecinþa
obþinerii unui folos necuvenit de
4.473.432 lei la care se adaugã TVA
în valoare de 1.073.623,78 lei; etc.
O parte din activitatea infracþiona-
lã a lui Dobre a fost cunoscutã ºi
de Viorel Florescu, reprezentant al
Primãriei Craiova, desemnat în
echipa de implementare a proiec-
tului dar ºi de inculpaþii Sabãu
Mariana ºi Gavrilã Gheorghe.

Mai mult, susþin procurorii în
rechizitoriu, Dobre, prin intermediul
lui Luis Guilherme Gomes de Al-
meida ºi Irinei Cojocaru, i-a dat di-
rigintelui de ºantier, Romanescu
Cezar Rãzvan, sume de bani necu-
venite, inclusiv sub forma unui con-
tract fictiv de prestãri servicii (în
total 115.426.56 lei ºi 7.000 euro).
Prejudiciul este estimat la 1.232.678
euro. Cezar Rãzvan Romanescu,
Luis Guilherme Gomes de Almeida
ºi Cristian Dobre sunt în continua-
re sub control judiciar.

Alte douã persoane cercetate în
acest dosar au semnat acorduri cu
procurorii DNA Craiova, prin care
ºi-au recunoscut participarea la
activitatea infracþionalã în calitate
de complici, astfel cã au fost con-
damnate la câte 3 ani de închisoa-
re cu suspendare pe durata unui
termen de încercare de 4 ani.
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Mario Ovidiu Oprea
– onestitatea
ca devizã

Liberal doljean cu stagii, hâr-
ºit în politicã, cu discurs aºe-
zat, dar nu lipsit de viraje în con-
fruntãri, senatorul Mario Ovidiu
Oprea s-a decis pentru o candi-
daturã la funcþia de primar al ur-
bei, într-un context politic de-
loc avantajos. Liberalii craioveni
nu au scos-o mulþumitor la ca-
pãt, în urmã cu un an, la alege-
rile locale, cum s-a întâmplat ºi
la alegerile legislative. O nouã
sesiune de examen, la mai puþin
de un an, îi aºteaptã. ªi „cuiul”
îl constituie luarea cu asalt a
Primãriei, de aceastã datã prin
Mario Ovidiu Oprea, a cãrui de-
vizã, care ar putea seduce ale-
gãtorii, este ... onestitatea. Nu
va fi uºor nici pentru el, deºi se

Biroul Permanent al PNL Dolj a
decis, joi seara, cu o majoritate co-
vârºitoare de voturi (46 la 10), ca se-
natorul Mario Ovidiu Oprea sã fie
desemnat candidat la funcþia de pri-
mar al urbei, în perspectiva alegeri-
lor anticipate, care vor trebui orga-
nizate cât mai curând. Postul s-a va-
cantat prin demisia Liei Olguþa Va-
silescu, actualmente ministru al
Muncii ºi al Justiþiei Sociale. Legea
administraþiei publice locale menþi-
oneazã, expres, cã data alegerilor
pentru funcþia de primar, în caz de
vacantare, se stabileºte de Guvern,
la propunerea prefectului, ºi deja
acest lucru ar trebui sã se întâm-
ple. Senatorul Mario Ovidiu Oprea,
un greu al liberalilor doljeni, a avut
patru contracandidaþi – Eugen Cã-
linoiu, Marian Vasile, Ionuþ Stroe
ºi Lucian Bernd Sãuleanu –, care
ºi-au împãrþit „echitabil” cele 10
voturi „contra”. Concomitent cu în-
vestirea senatorului Mario Ovidiu
Oprea cu „statutul” de candidat la
funcþia de primar al municipiului
Craiova, cum spuneam, prin vot de-
mocratic, acesta a devenit automat
ºi preºedinte interimar al organiza-

þiei municipale PNL Craiova. O cu-
tumã care a funcþionat identic, în
urmã cu un an, când Pavel Badea
devenea candidat la Primãria Cra-
iovei. Deciziile Biroului Permanent
Judeþean al PNL sunt executorii.
Revocarea lor se poate face tot prin
vot, dacã sunt întrunite condiþiile
unei asemenea mãsuri. Un filtru de
control este Consiliul Director Ju-
deþean (CDJ), alcãtuit din preºedinþi
de organizaþii ºi membri BPJ – într-
unit ieri – pentru validarea celor
stabilite joi seara, cu covârºitorul
vot de 46 la 10. Comentariile ulte-
rioare, în spaþiul public, ale unei
mini-aripi frondiste perdante sunt cel
puþin lipsite de logicã, dacã intere-
seazã aºa ceva, pentru cã nu poþi
participa „la o competiþie” – asupra
cãreia se cãzuse de acord – despre
care sã afirmi ulterior, cu aer aferat,
cã nu trebuia organizatã. Aceastã ge-
ometrie variabilã, în aprecierea unor
gesturi politice, rãmâne discutabilã,
ºi deputatul Nicolae Giugea, dar ºi
senatorul Mario Oprea, într-o confe-
rinþã de presã ulterioarã, au fãcut tri-
miteri, deloc gratuite, la unitatea or-
ganizaþiei PNL Dolj.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

aratã optimist. Cum ar putea fi
altfel? „Aºtept de foarte mult
timp acest moment ca sã pot
sã transmit mesajul meu, din
postura de candidat la Primã-
ria municipiului Craiova”, a
spus Mario Oprea, în recenta
conferinþã de presã. Cum o cam-
panie electoralã la niºte alegeri
anticipate are particularitãþile ei,
de bunã seamã cã Mario Oprea
ºtie în ce s-a bãgat. Cu ce stra-
tegii va veni rãmâne de vãzut.
Va avea de muncit, ca sã ne ex-
primãm eufemistic.

Daniel Drâgnei,
ªtefan Stoica,
Eugen Cãlinoiu
ºi… ceilalþi

„Juniorii” de ieri, care îi an-
turau – rãsfãþaþi – pe Radu Ber-
ceanu, Marian Jean Marinescu,

Sandu Brezniceanu, tenorii ex-
PNL Dolj, poartã acum pe umeri
griji deloc mãrunte. Lângã ei
sunt ºi ceilalþi militanþi ai parti-
dului. Împreunã, pregãtesc cu
asiduitate un test: Primãria Cra-
iova. Abia dupã acest moment
vor putea spune câte ceva. Pânã
atunci, încearcã din mers, pe cât
este posibil, sã participe la cica-
trizarea rãnilor unor bãtãlii pier-
dute. Arderea etapelor nu este
posibilã.

Cvasi-unanimitate
în CDJ

Comitetul Director Judeþean
(CDJ) al PNL, întrunit ieri, în
format complet, a aprobat de-
semnarea lui Mario Oprea drept
candidat pentru Primãria Craio-
va, precum ºi preluarea interi-
marã a funcþiei de preºedinte al
PNL Craiova. Trecem peste in-
grediente, care nu au lipsit, fi-
indcã, de pildã, Costicã Dascã-
lu, ex-parlamentar, a avut ceva
de spus, la adresa celor care
„dau din casã”. S-a discutat ca-
lendarul alegerilor, care trebuie
încheiate în toate organizaþiile
din teritoriu, pânã la 16 aprilie
a.c., astfel încât în jurul datei de
20 aprilie sã poatã avea loc ale-
gerile la nivelul judeþului. Prilej

cu care va fi desemnatã ºi com-
ponenþa delegaþiei pentru Con-
venþia Naþionalã din 16-17 iunie
a.c. Votul cvasi-unanim din
CDJ, la deciziile votate anterior,
în Biroul Permanent Judeþean,
atestã, sã nu spunem o deplinã
responsabilitate din partea facto-
rilor decidenþi, cã poate nu sunã

bine, dar o totalã rezonanþã cu
marea masã a militanþilor, se poate
afirma. Cum nu s-a dat cu cãciu-
la de pãmânt ºi nu s-a bãtut cu
pumnul în masã, iar schimbul de
replici s-a circumscris spiritului
viu al dezbaterilor, liberalii doljeni
au dat un semnal, de primãvarã.
Sunt gata de luptã.
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Conducerea Ministerul Agricul-
turii ºi Dezvoltãrii Rurale aratã într-
un comunicat public cã analiza
asupra produselor cele mai defici-
tare în balanþa comercialã a Româ-
niei a fost fãcutã pe date publice ºi
a avut în vedere identificarea pri-
melor douã produse deficitare din
aceastã balanþã, respectiv a produ-
selor unde importul de produs de-
pãºeºte în termeni maximi expor-
tul de produs ºi capacitatea inter-
nã de producþie. Programul de sus-
þinere a produselor deficitare nu ºi-
a propus un scop limitativ, în sen-
sul de a se referi doar la douã pro-
duse în opt ani, ci de a veni, cu
scheme de sprijin, în fiecare an,
pe primele douã produse deficita-
re rezultate din balanþa comercialã
a României, aºa cum este ea co-
municatã de cãtre Institutul Naþio-
nal de Statisticã.

Astfel, dacã în primul an, pro-
dusele deficitare sunt tomatele ºi

Consumatã aproape în întregime doar din import!
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Referitor la articolele publicate în mass-
media cu privire la condiþiile în care s-a asu-
mat realizarea unor programe de susþinere a
produselor deficitare în balanþa comercialã,
respectiv a programului de susþinere a produ-
cãtorilor de carne de porc din ferme româneºti,
Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale
face câteva precizãri. Prin acestea doreºte sã
arate cã intenþia fermã a instituþiei este de a
crea un echilibru pe piaþa româneascã ºi de a
salva locuri de muncã ºi activitãþi productive

într-un sector aflat în declin. Nu trebuie negli-
jatã nici realitatea cã efectivele de suine re-
prezintã consumatorii principali de cereale,
respectiv porumb ºi orz, precum ºi de oleagi-
noase. ªi, astfel, orice producþie cerealierã aju-
tã ºi sectorul porcin. Un singur amãnunt: Ro-
mânia importã circa 230.000 tone porci ºi car-
ne de porc (circa 30.000 tone porci vii ºi
200.000 tone carne de porc), în valoare de cir-
ca 350 milioane euro, ºi exportã circa 4.000
tone carne ºi produse din carne de porc!

carnea de porc, pentru anul urmã-
tor, produsele pentru care se cau-
tã finanþare vor fi cele care vor
rezulta din analiza anualã a acestei
balanþe comerciale. Fiecare sche-
mã de sprijin se acordã pe o pe-
rioada de opt ani, considerându-se
cã aceastã perioadã este una sufi-
cientã pentru echilibrarea capaci-
tãþii de producþie interne ºi asigu-
rarea consumului de produse ali-
mentare din piaþa autohtonã.
Importãm aproape toatã
carnea de porc

România importã cca 230.000
tone porci ºi carne de porc (circa
30.000 tone porci vii ºi 200.000
to carne de porc), în valoare de
circa 350 milioane euro ºi expor-
tã circa 4.000 to carne ºi produse
din carne de porc! În ceea ce pri-
veºte sectorul de creºtere a sui-
nelor trebuie menþionat, încã de
la început, cã acest sector a fost

unul care, dupã anul 1989 a în-
tâmpinat cele mai mari dificultãþi,
din cauza subvenþionãrii precare,
a costurilor de producþie din ce
în ce mai mari, a concurenþei cu
piaþa europeanã ºi a altor factori
care au apãrut ºi pe care o sã-i
prezentãm în continuare.

Pentru a vã face o imagine asu-
pra modului în care carnea de porc,
carcasa de porc a fost susþinutã în
România, ar trebui sã prezentãm o
comparaþie cu alte sisteme de fi-
nanþare pe alte specii de animale.
Astfel, dacã la bovine subvenþiile
oferite potrivit reglementãrilor eu-
ropene ajung la peste 600 de euro
pe cap de animal, la porcine, plata
pe bunãstare ajunge la cel mult 30
euro/cap de animal, crescãtorii de
porci neavând dreptul la alte sub-
venþii. Însã plata pe bunãstare nu
este o subvenþie care se cuvine
doar pentru cã un crescãtor creº-
te animalele. Plata pe bu-
nãstare înseamnã acope-
rirea unor costuri care þin
de diminuarea capacitãþi-
lor de producþie, de cos-
turi privind condiþiile de
transport ºi de creºtere a
animalului. Iar asta se pe-
trece în contextul în care,
la o carcasa de 100 de
kg, 40% din costul de
producþie o reprezintã
costul purcelului tânãr
importat, iar 45% o re-
prezintã costul furajelor
(la un cost al purceilor de
cca 50 euro/cap).
Embargoul pe piaþã rusã ºi
seceta severã, alte neajunsuri

Dintr-o altã perspectivã, în do-
meniul creºterii animalelor, con-
curenþa cu produse din afara þãrii
a avut influenþe negative în valo-
rificarea produselor obþinute.
Acestui context i s-au adãugat ºi
disfuncþionalitãþile pieþei, care pe-
ricliteazã existenþa unei economii
funcþionale ºi echitabile în acest
sector, confruntat ºi în prezent cu
dificultãþi legate de pierderile de
venit ale producãtorilor, cauzate de
perturbãrile înregistrate pe piaþã:
embargoul impus de Federaþia
Rusã la începutul anului 2014,
seceta severã din anii 2015 ºi
2016 care a condus la creºterea
costurilor inputurilor în cadrul
exploataþiilor agricole.

În plus, continuã sã se înregis-
treze un deficit de produse proas-
pete, atât pentru consum direct, cât
ºi pentru industria alimentarã. De
asemenea, în prezent, producãtorii
de carne de porc înregistreazã pier-
deri de venit considerabile din cau-
za contextului global nefavorabil, în
ceea ce priveºte dezechilibrarea ra-
portului dintre cerere ºi ofertã.

Deºi înainte de anul 2014 Ro-
mânia nu a fost unul dintre statele
exportatoare de produse agricole
în Federaþia Rusã, instituirea em-
bargoului din vara anului 2014 a
afectat în mod indirect producã-
torii români din cauza surplusului
de produse existent pe piaþa UE.
Ca urmare, scãderi severe ale pre-
þurilor au fost înregistrate chiar ºi
în perioade în care acestea ating
în mod normal vârful de sezon.

Producþia româneascã la raft
creºte valoarea adãugatã

În prezent, produsul carne de
porc necesitã sprijin financiar pen-
tru a asigura necesarul de consum
din producþia internã. Având în ve-
dere contextul volatilitãþii tot mai
persistente manifestate pe piaþa
Uniunii Europene ºi mondiale agro-
alimentare, distorsionarea mecanis-
mului cerere-ofertã urmare a em-
bargoului impus de Federaþia Rusã
ºi reducerea exporturilor pe unele
pieþe tradiþionale, producãtorii de
carne de porc din România se con-
fruntã cu presiuni deosebite în va-
lorificarea producþiei, care afectea-
zã grav competitivitatea, fapt ce
poate avea consecinþe importante
asupra PIB-ului, asupra menþinerii
activitãþii de creºtere a porcinelor.

De asemenea, pentru a se asi-
gura securitatea alimentarã a po-
pulaþiei este nevoie de menþinerea
capacitãþilor de producþie locale cu
referire directã la producþia primarã
ºi unitãþile de procesare, precum
ºi realizarea unui procent echitabil
de produse pe rafturile magazine-
lor care sã consolideze poziþia pro-
ducãtorilor români ºi creºterea va-
lorii adãugate.
Un lanþ de cauzalitate firesc

Prin acordarea ajutoarelor de
stat în domeniul creºterii porci-
nelor, se urmãreºte eficientizarea
activitãþii acestui sector, asigura-
rea necesarului de consum intern
de produse proaspete, obþinerea
unor produse de calitate, compe-
titive cu cele de pe piaþa europea-
nã, a unei eficienþe economice în

realizarea ºi valorificarea
acestora, acoperirea pierderi-
lor de venit înregistrate de
crescãtorii de porcine, pre-
cum ºi evitarea migraþiei din
mediul rural, odatã cu crea-
rea de noi locuri de muncã.
De asemenea, prin prezentul
program se menþin efectivele
de porci care reprezintã con-
sumatorii principali de cerea-
le, respectiv porumb ºi orz,
precum ºi de oleaginoase,
aceasta determinând creºterea
producþiei ºi valorificarea su-
perioarã a materiilor prime.

Având în vedere cele de mai
sus, MADR îºi exprimã „pe de o
parte convingerea cã reprezentan-
þii mass-media vor înþelege cã acest
tip de ajutor de stat are ca obiectiv
salvarea unui sector economic aflat
în declin, precum ºi interesul de a
pune pe masa consumatorului ro-
mân carne româneascã proaspãtã
ºi de calitate”. „Ne exprimãm re-
gretul cã o intenþie de a crea un
echilibru pe piaþa româneascã ºi de
a salva locuri de muncã ºi activi-
tãþi productivã este adusã în deri-
zoriu doar pentru cã existã o posi-
bilitate mediaticã de exploatare ten-
denþioasã ºi direcþionatã a unui
subiect predilect. Aºa cum nu pu-
tem agrea cã o astfel de abordare
poate fi una corectã ºi constructi-
vã dacã dorim dezvoltarea capaci-
tãþilor de producþie a României”,
precizeazã ministerul
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Pentru cancelarul german Angela
Merkel, tutelatã de calmul sãu legen-
dar, nu a fost deloc uºor sã reziste, în
Biroul Oval, de la Casa Albã, alãturi de
preºedintele american Donald Trump,
într-un dialog prelungit, cu multe zone
neclare, cum s-a vãzut ºi în conferinþa
comunã de presã. Donald Trump, dim-
potrivã, pe Twitter a definit ca „exce-
lentã” întâlnirea. Dar pentru ziariºtii
prezenþi la acest eveniment fiecare afir-
maþie ºi gest al preºedintelui american
urmeazã a fi „decorticate” pentru a se
putea trage unele concluzii. De altfel,
ieri, purtãtorul de cuvânt al lui Donald
Trump, Sean Spicer, a respins pe site-
ul hebdomadarului „Der Spiegel” ideea
potrivit cãreia preºedintele ar fi refu-
zat sã strângã mâna Angelei Merkel la
cererea fotoreporterilor, gest conside-

Berlin-WBerlin-WBerlin-WBerlin-WBerlin-Washington: viziuni diferite,ashington: viziuni diferite,ashington: viziuni diferite,ashington: viziuni diferite,ashington: viziuni diferite,
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MIRCEA CANÞÃR

rat de media germanã ca simptomatic
pentru atmosfera generalã a întâlnirii.
Preºedintele american fãcuse gestul
respectiv la sosirea cancelarului ger-
man la Casa Albã. Donald Trump nu
este... Barack Obama. ªi sã nu uitãm
cã ºi pe mandatul acestuia relaþiile din-
tre Berlin ºi Washington au traversat o
perioadã de mare rãcealã, dupã 2014,
îndeosebi în urma revelaþiilor fostului
angajat NSA, Edward Snowden, pri-
vind spionajul practicat de SUA în Eu-
ropa, cu referiri la ascultarea telefonu-
lui portabil al cancelarului german. Rãz-
boiul diplomatic de care amintea indig-
nat „Frankfurter allgemeinne zei-
tung” nu a cãzut bine. Întrebarea-che-
ie fãrã rãspuns, tranºant, este dacã Do-
nald Trump doreºte sfârºitul relaþiei
privilegiate dintre SUA ºi Germania, cel

mai fidel partener, pe continent, de 70
de ani? Cum Donald Trump este total-
mente imprevizibil, se poate spune cã
prima sa întâlnire cu cancelarul german,
în afara punctelor aparente de discor-
die, pe abordãrile diferite legate de co-
operarea transatlanticã în materie de
apãrare – deºi Germania a promis 2%
din PIB pânã în 2024, plecând de la
1,3% ºi anul trecut cheltuielile cu apã-
rarea au crescut cu 8% – a deminat
relaþia euro-americanã, sugerând ima-
ginea unui parteneriat solid. S-au sur-
montat cu tact divergenþele, cãutându-
se punctele de vedere apropiate, atât pe
comerþ, cât ºi pe apãrarea europeanã.
„Evocarea ascultãrilor”, de cãtre un jur-
nalist german, cãruia ºi Donald Trump
i-a cãzut victimã, l-a fãcut pe preºe-
dintele america sã exclame „cel puþin

avem câte ceva în comun”. Relaþia
economicã-bilateralã a suscitat comen-
tarii. Angela Merkel a fost anturatã de
ºefii de antreprize germane, precum
BMW, a cãror mare uzinã se aflã în
SUA: 200 miliarde dolari investiþii,
700.000 locuri de muncã. Câte ceva
despre viitorul Europei, chestiunea
Ucrainei, lupta contra Statului Islamic,
dar ºi o pãrere a Angelei Merkel despre
Vladimir Putin, se spune cã ar fi figurat
în meniul discuþiilor, în timpul celor
douã ore tete-a-tete ºi a unui dejun în
comun. Angela Merkel s-a convins, to-
tuºi, de faptul cã, pentru Donald Trump,
deviza „America mai întâi” rãmâne în
picioare, ºi când facem aceastã afirma-
þie avem în vedere poziþia protecþionis-
tã, dar ºi alte detalii, de aceeaºi facturã,
invocate în cursul dialogului.

În urma unei analize care a du-
rat doi ani, realizatã în cadrul iniþia-
tivei pentru mai buna legiferare a
Comisiei Juncker, regulamen-
tul delegat referitor la sectorul
european al fructelor ºi legu-
melor, actualizat ºi simplificat,
va consolida rolul organizaþii-
lor de producãtori (OP), spo-
rind atractivitatea acestora pen-
tru ne-membri ºi îmbunãtãþind,
în acelaºi timp, funcþionarea
sistemului existent de gestio-
nare a pieþei. „În contextul agri-
culturii ºi al producþiei de ali-
mente din Europa, sectorul
fructelor ºi legumelor este de

Ministerul Dezvoltãrii Regiona-
le, Administraþiei Publice ºi Fon-
durilor Europene, în calitate de
Autoritate Naþionalã ºi Punct Na-
þional de Contact pentru Progra-
mul Transnaþional Dunãrea 2014-
2020, organizeazã în perioada fe-
bruarie-martie 2017 un numãr de
ºapte evenimente de informare
privind lansarea celui de-al doilea
apel de proiecte din cadrul pro-
gramului. Unul dintre aceste eve-
nimente va fi organizat miercuri,
22 martie, la Craiova – Hotel Ra-
mada. Cel de-al doilea apel de pro-
iecte se va lansa în luna mai a.c.

Sãptãmâna aceasta, timp de trei
zile (22, 23 ºi 24 martie), locuitorii
din oraºul Dãbuleni nu vor avea apã
potabilã. Conducerea Companiei de
Apã Oltenia (CAO) a anunþat cã
va sista furnizarea apei în fiecare
zi, între orele 8.00 ºi 16.00, în ve-
derea efectuãrii lucrãrilor
periodice de dezinfecþie a
instalaþiilor tehnologice pen-
tru tratarea apei potabile ºi
a reþelei de distribuþie.
„Atenþionãm utilizatorii de
apã potabilã cã, din cauza
manevrelor de golire ºi um-
plere a sistemului public de
alimentare cu apã potabilã,
ocazional, se pot produce
modificãri ale calitãþii apei

Trei zile fãrã apã rece, la Dãbuleni

Reguli simple pentru producãtorii de fructe ºi legume

Dupã adoptarea propunerii de Comisia Europeanã, Consiliul ºi
Parlamentul European au la dispoziþie douã luni pentru a vota
asupra regulamentului delegat, care va intra apoi în vigoare.

potabile din punct de vedere al tur-
biditãþii ºi culorii”, se aratã într-un
comunicat de presã al CAO. La
apariþia acestor fenomene se reco-
mandã evitarea consumului de apã
potabilã, pânã la limpezirea apei.

LAURA MOÞÎRLICHE

Organizaþiile europene ale producãtorilor de fructe
ºi legume vor beneficia de reguli mai simple, de o
sarcinã administrativã redusã ºi de un sprijin financiar
mai substanþial în perioadele de crizã, datoritã noilor
norme adoptate recent de Comisia Europeanã.

o importanþã vitalã. Comisia Euro-
peanã a sprijinit acest sector ºi va
continua sã îi fie alãturi. Este, de

asemenea, esenþial ca milioanele de
fermieri care produc unele dintre
alimentele de cea mai bunã calitate
din lume sã fie rãsplãtiþi în mod adec-
vat pentru eforturile lor, iar consu-
matorii sa aibã acces în continuare
la aceste produse.”, a subliniat Co-
misarul european pentru agricultu-
rã, Phil Hogan.
Mãsuri de sprijin excepþionale

În plus faþã de ajutoarele
directe ºi de cofinanþarea pro-
iectelor de dezvoltare ruralã de
UE, producãtorii de fructe ºi
legume din UE au beneficiat
de mãsuri de sprijin excepþio-
nale, de 430 de milioane euro,
de la impunerea de cãtre Ru-
sia a embargoului asupra ex-
porturilor de produse agroali-
mentare din UE, în august
2014. De asemenea, Comisia
Europeanã oferã organizaþiilor

de producãtori o finanþare supli-
mentarã de aproximativ 700 de
milioane euro pe an.

Pe lângã acest ajutor de piaþã
permanent, noile reguli vor aduce:

o creºtere a sprijinului disponibil
pentru retragerile de pe piaþã în
sectorul fructelor ºi legumelor; o
mai mare atractivitate a organiza-
þiilor de producãtori din sector pen-
tru cei care nu sunt, în prezent,
membri ai acestora, printr-o defi-
nire mai clarã a acþiunilor OP care
sunt eligibile pentru sprijin finan-

ciar din partea UE ºi prin stabilirea
la 25% a procentului maxim de
produse care pot fi comercializate
în afara organizaþiei; o simplifica-
re ºi o clarificare a legislaþiei în ceea
ce priveºte organizaþiile transnaþi-
onale de producãtori ºi asociaþiile
acestora.

MARGA BULUGEAN

Informare la Craiova despre ProgramulInformare la Craiova despre ProgramulInformare la Craiova despre ProgramulInformare la Craiova despre ProgramulInformare la Craiova despre Programul
TTTTTransnaþional Dunãrearansnaþional Dunãrearansnaþional Dunãrearansnaþional Dunãrearansnaþional Dunãrea

ºi va avea un buget de
aproximativ 60 de milioa-
ne de euro, fiind finanþat
din fonduri FEDR, IPA ºi
ENI, condiþiile specifice
urmând a fi prezentate în
cadrul evenimentelor mai
sus menþionate. La eve-
niment sunt invitaþi sã
participe beneficiari ºi potenþiali
beneficiari ai Programului Trans-
naþional Dunãrea: instituþii ºi au-
toritãþi publice locale, regionale ºi
centrale, organisme de drept pu-
blic, organizaþii private – ONG-
uri, IMM-uri –, precum ºi actori

cheie SUERD. Vor fi prezentate ºi
dezbãtute teme de interes, ca bu-
getul alocat apelului de proiecte,
domeniile finanþate, condiþiile spe-
cific, aspect privind cofinanþarea
naþionalã.

MARGA BULUGEAN
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Ziua Mondialã a Poeziei,
pe versuri eminesciene
Mâine, 21 martie – Ziua Mon-

dialã a Poeziei, actorul craio-
vean Emil Boroghinã va prezenta
pe scena sãlii mari a Teatrului
Naþional Satiricus „I.L. Caragia-
le” recitalul „Recitindu-l pe Emi-
nescu… La steaua care-a rãsã-
rit”, spectacol dupã un scenariu
propriu, cu care a întreprins în
ultimii ani mai multe turnee în câ-
teva þãri europene (Belgia-Bruxel-
les, Grecia-Atena, Ungaria-Buda-
pesta, Italia – Roma ºi Veneþia,
Cehia-Praga, iar în ianuarie a.c.
– Germania-Berlin), în Statele
Unite ale Americii, Canada ºi în
China.

«Intitulat „Recitindu-l pe Emi-
nescu… La steaua care-a rãsã-
rit”, admirabilul proiect al cunos-
cutului actor ºi om de teatru cra-
iovean Emil Boroghinã n-a urmã-

În organizarea Institutului Cultural Român
„Mihai Eminescu” ºi a Academiei de Muzicã, Te-
atru ºi Arte Plastice, cu sprijinul Teatrului Naþi-
onal Satiricus „I.L. Caragiale”, la Chiºinãu va
avea loc în perioada 21-24 martie o serie de ac-
tivitãþi culturale, care îl vor avea în centru pe
actorul Emil Boroghinã, Societar de Onoare al

Cu prilejul vizitei în Republica Moldova, Emil Boroghinã va primi din partea
Senatului Academiei de Muzicã, Teatru ºi Arte Plastice de la Chiºinãu înaltul
titlu de „Doctor Honoris Causa” al acestei prestigioase instituþii de învãþãmânt
superior. Festivitatea este anunþatã pentru ziua de miercuri, 22 martie, ora 14.00.

Fiind  vorba despre un  concurs
naþional, toate Inspectoratele ªco-
lare Judeþene au  fost informate
despre ceea  ce se  întâmplã,  iar
acestea, la  rândul lor, au trimis ca-
drul legislativ ºi metodologia de
desfãºurare în unitãþile de învãþã-
mânt preuniversitar din teritoriu.
Prin proiectele de parteneriat euro-
pean, ºcolile româneºti au fost  ve-
ritabili ambasadori ai României în
Europa. Aceste cooperãri  au vizat,
în  principal,  formarea ºi dezvolta-
rea de competenþe-cheie, au favo-
rizat crearea unor  reþele de parte-
neri, au promovat valorile naþionale
ºi europene, antrenând  copii, tineri,

Concursul  Naþional   „Made   for  Europe”,
ediþia  a  XI-a,  cuprins în Calendarul  competiþii-
lor  naþionale  finanþate de Ministerul Educaþiei
Naþionale,  în anul  ºcolar  2016-2017, ºi-a  defini-

tivat  întreaga procedurã de desfãºurare.  În ju-
deþul Dolj,  faza zonalã va avea  loc  pe  23 mar-
tie, începând cu ora 13,30, în Amfiteatrul  In-
spectoratului ªcolar Judeþean  Dolj.

pãrinþi, profesori  în  acest  exerci-
þiu al unei   Europe unite.

„Made for Europe” face parte
dintr-un astfel de program,  iar ob-
iectivele  sunt multiple: valorizarea
produselor rezultate în cadrul  pro-
iectelor finanþate  prin programe co-
munitare; creºterea vizibilitãþii aces-
tora; sporirea calitãþii lor; crearea
unui sistem alternativ; promovarea
imaginii instituþiilor de învãþãmânt
preuniversitar participante etc.

O zi pânã la depunere
În concurs pot fi înscrise produ-

se finale din proiecte  finanþate  din
bani  comunitari, încheiate  în  2016,

la  care  au  participat  elevi ºi profe-
sori deopotrivã. Nu sunt admise
programe publicitatre. „Am înºtiin-
þat  toate  ºcolile  din jurisdicþia  noas-
trã. La  etapa judeþeanã, proiectul va
fi prezentat de un  echipaj format
dintr-un elev ºi  un profesor îndru-
mãtor.  Produsele  trebuie trimise
pânã pe  21 martie, pe adresa ISJ
Dolj, în atenþia  mea,  iar  dosarul
are mai multepuncte de respectat,
atunci  când este  întocmit: denumi-
rea  produsului;  titlul proiectului; ti-
pul acestuia; numele elevului  ºi  cla-
sa din care provine; numele cadru-
lui didactic îndrumãtor; o scurtã
prezentare  a  unitãþii  de învãþãmânt;

un rezumat  al celor   realizate.  Pe
22  martie, în holul  ISJ  Dolj  vor fi
expuse   proiectele, iar  vizitatorii  vor
avea ocazia sã  voteze  cel mai origi-
nal, cel mai util  ºi cel mai  interesant
concept expus. Votul va  fi exprimat
pe 23  martie,  dupã sesiunea  publi-

cã, iar pe baza lui, se va stabili cine
va  merge la premiul  de  popularita-
te”, a precizat prof. Ani  Drãghici,
inspector ºcolar pentru Proiecte
Educaþionale în cadrul Inspectora-
tului ªcolar  Judeþean Dolj.

CRISTI  PÃTRU

Emil Boroghinã: «„Tristele ºi Ponticele”, epistolele lui Ovidiu trimise la Roma
de la Tomis, au pentru noi, românii, dincolo de calitatea lor literarã excepþionalã, o
inestimabilã valoare documentar-istoricã. În aceste scrisori, încãrcate de experi-
enþe ºi trãiri personale, de o mare intensitate ºi forþã emoþionalã, sunt nenumãrate
mãrturii despre viaþa locuitorilor Scythiei Minor, Dobrogea noastrã de azi, despre
populaþiile acestui perimetru ºi din jur, despre felul lor de trai, despre clima ºi
despre viaþa plinã de dificultãþi ºi riscuri a unei pãrþi ai strãmoºilor noºtri. ªi,
extrem de important, nu trebuie trecut uºor cu vederea faptul cã, aºa cum declarã
chiar poetul într-una din ultimele sale scrisori din „Ponticele”, Ovidiu a deprins
graiul pãmântenilor, cã a compus chiar un poem în limba geticã, putând fi conside-
rat prin aceasta, primul cântãreþ al spaþiului românesc».

21 martie – Ziua Mondialã a Poeziei
Pe 21 martie, odatã cu echinocþiul de primãvarã, este sãrbãtoritã Ziua Mondia-

lã a Poeziei – ocazie de a celebra poezia ºi persoanele care o apreciazã sub toate
aspectele ei. Totodatã, un mod de a recunoaºte cã oamenii de litere ºi culturã,
poeþii ºi scriitorii din întreaga lume ºi-au adus o contribuþie remarcabilã la îmbogã-
þirea culturii ºi spiritualitãþii universale. Sãrbãtoarea îºi are începuturile în timpul
celei de a 30-a sesiuni susþinute la Paris în octombrie-noiembrie 1999, scopul
principal al acestei acþiuni întreprinse de UNESCO fiind de a sprijini diversitatea
lingvisticã prin intermediul poeziei. În fiecare an, UNESCO adreseazã o invitaþie
autoritãþilor, asociaþiilor ºi societãþilor civile din toatã lumea de a face tot ce le stã
în putinþã pentru a readuce poezia în viaþa comunitãþii, cu scopul de a-i continua
vocaþia universalã în serviciul diversitãþii culturale ºi al pãcii în lume.

rit câtuºi de puþin o revizuire a
lecturilor clasice în materie. Pen-
tru Emil Boroghinã „recitirea” a
însemnat aprofundare ºi, de ce
nu, revelaþie a unor sensuri care
nu o datã l-au fãcut sã ne arate
concentrare copleºitã de-o mare
emoþie. Ne-am reamintit împre-
unã cu actorul al cãrui glas pare
fãcut pentru poezie versurile cu-
noscute din lirica eminescianã, de
la poemele de dragoste la cele de-
dicate naturii, de la cele de atitu-
dine civicã  la marea poezie filo-
soficã», scria, în 2014, criticul
de teatru Doina Papp.

La împlinirea a 2000 de ani
de la moartea marelui poet

al latinitãþii…
În dimineaþa de 22 martie este

programatã o întâlnire cu studen-
þii Facultãþii de Teatru, Film ºi
Dans din cadrul Academiei de

Muzicã, Teatru ºi Arte Plastice ºi
se vor purta discuþii despre Tea-
trul Naþional din Craiova ºi teatrul
românesc în lume, iar în zilele de
23 ºi 24 martie va fi organizat un
atelier de interpretare a poeziei ro-
mâneºti culte ºi populare, condus
de actorul craiovean.

Joi, 23 martie, pe aceeaºi sce-
nã a Teatrului Naþional Satiricus
„I.L. Caragiale”, va fi prezentat în
premierã recitalul „Ovidiu –
Tristele ºi Ponticele”, dedicat
împlinirii a 2000 de ani de la
moartea la Tomis, pe pãmânt ro-
mânesc, a lui Publius Ovidius
Naso, marele poet al latinitãþii.

«2016 ºi 2017 au fost ºi sunt
ani de o deosebitã încãrcãturã
pentru cultura europeanã. În 2016
oamenii de teatru, dar nu numai,
au marcat cei 400 de ani de la
trecerea în eternitate a celui mai
mare dramaturg al lumii din toa-
te timpurile, William Shakespea-
re. În 2017 se împlinesc 2000
de ani de la moartea lui Publius
Ovidius Naso, marele poet al la-
tinitãþii, exilatul de la Pontul Eu-
xin. Credem cã este de datoria
oamenilor de culturã din întrea-
ga lume sã marcheze acum îm-
plinirea a douã milenii de la moar-
tea lui Ovidiu, dar, înaintea tu-
turor, alãturi de italieni, este da-
toria noastrã, a românilor. Nu
trebuie sã uitãm niciodatã cã, aºa
cum spunea Tudor Arghezi, „Ovi-
diu este marele nostru strãmoº
de limbã, de scriere ºi de sân-
ge…poet al nostru, ca ºi Emines-
cu”», spune actorul craiovean
Emil Boroghinã.

MAGDA BRATU

Teatrului Naþional Craiova ºi director fondator
al Festivalului Internaþional „Shakespeare”.
Mâine, de la ora 18.00, domnia sa va susþine în
capitala Republicii Moldova recitalul „Recitindu-
l pe Eminescu… La steaua care-a rãsãrit”, iar pe
23 martie, ora 18.00, va prezenta în premierã
recitalul „Ovidiu – Tristele ºi Ponticele”.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

PROGRAM
Luni, 20 martie

Ziua Internaþionalã a Teatrului pentru Copii ºi Tineret
Orele 11.00, 12.00, 17.00, 18.00, Sala Studio: Teatru

interactiv – „Cei trei purceluºi” (coord.: Geo Dinescu ºi
Marin Fagu)

Orele 10.00-18.00: Porþi Deschise la electroColibri

Marþi, 21 martie
Ziua Internaþionalã a Marionetiºtilor

Orele 12.00, 17.00, 18.00, Sala Studio: Teatru interactiv
– „Cei trei purceluºi” (coord.: Geo Dinescu ºi Marin Fagu)

Orele 10.00-18.00: Porþi Deschise la electroColibri

Miercuri, 22 martie
Ora 10.30: spectacolul „Poveste despre Hansel ºi Gretel”
Orele 11.00 ºi 12.00, Sala Studio: Atelier „Laborato-

rul creativ” (coord. Andreea Melinescu)
Orele 17.00 ºi 18.00, Sala Studio: Teatru interactiv –

„Cei trei purceluºi” (coord.: Geo Dinescu ºi Marin Fagu)
Orele 10.00-18.00: Porþi Deschise la electroColibri

Joi, 23 martie
Ora 10.30: spectacolul „Gogoaºa ºi Nãzdrãvanul Petriºor”
Orele 11.00 ºi 12.00, Sala Studio: Atelier „Laborato-

rul creativ” (coord. Andreea Melinescu)
Orele 17.00 ºi 18.00, Sala Studio: Atelier origami „Zbor

de hârtie” (coord. Iulia Goanþã)
Orele 10.00-18.00: Porþi Deschise la electroColibri

Vineri, 24 martie
Ora 10.30: „Fata babei ºi fata moºneagului” – spec-

tacol în Campania UNITER „Artiºtii pentru artiºti”
Orele 11.00 ºi 12.00, Sala Studio: Atelier „Laborato-

rul creativ” (coord. Andreea Melinescu)
Orele 17.00 ºi 18.00, Sala Studio: Atelier origami „Zbor

de hârtie” (coord. Iulia Goanþã)
Orele 10.00-18.00: Porþi Deschise la electroColibri

Sâmbãtã, 25 martie
Ora 10.00: Competiþia Tinereþii, proba de teatru (orga-

nizator: D.J.S.T. Dolj)
Ora 18.00: spectacolul „Prietenii Motanului Încãlþat”

Duminicã, 26 martie
Ora 11.00: spectacolul „Frumoasa ºi Bestia”

Luni, 27 martie
Ziua Mondialã a Teatrului

Ora 10.30, Sala Studio: vernisajul expoziþiei „Costu-
mul – plastica personajului” (deschisã zilnic, între orele
10.00-13.00 ºi 16.00-19.00, pânã pe 1 aprilie, inclusiv)

Ora 11.00: spectacolul „Vrãjitorul din OZ”

Spectacole, teatru interactiv, ateliere, expoziþie de costume
ºi Zilele Porþilor Deschise – de astãzi, timp de o sãptãmânã!

Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri”  celebreazã
ºi anul acesta cele trei mari sãrbãtori ale scenei mon-
diale: Ziua Internaþionalã a Teatrului pentru copii ºi tine-
ret – 20 martie; Ziua Internaþionalã a Marionetiºtilor  –
21 martie; Ziua Mondialã a Teatrului – 27 martie.  Pri-
mele douã se desfãºoarã sub egida organizaþiilor ASSI-
TEJ (Asociaþia Internaþionalã a Teatrelor pentru Copii
ºi Tineret) ºi UNIMA (Uniunea Internaþionalã a Mario-
netiºtilor), iar cea de-a treia, sub egida ITI (Institutu-
lui Internaþional de Teatru).

Sãrbãtoarea teatrului va fi marcatã la „Colibri”, în-
cepând de astãzi, timp de o sãptãmânã, prin mai multe
reprezentaþii, teatru interactiv – „Cei trei purceluºi” (co-
ordonatori: Geo Dinescu ºi Marin Fagu), atelierele „La-
boratorul creativ” (coord. Andreea Melinescu) ºi cel de
origami „Zbor de hârtie” (coord. Iulia Goanþã). De ase-
menea, pânã vineri, inclusiv, sunt „Porþi Deschise la elec-
troColibri”, prilej pentru curioºi sã viziteze culisele tea-
trului de animaþie, sã interacþioneze cu oamenii din
spatele spectacolelor care îi bucurã cu poveºti ºi pãpuºi,
indiferent de vârstã. La Craiova, graþie Teatrului „Co-
libri”, „Sãptãmâna Teatrului” a fost organizatã încã din
2009, iar în acest an se doreºte a fi „o cãlãtorie prin
universul minunat al artelor spectacolului ºi o voce pen-
tru importanþa teatrului în educaþie ºi culturã”.

În fiecare an, mesajele personalitãþilor din lumea artis-

ticã mondialã, desemnate sã se adreseze publi-
cului, au fost traduse, citite pe scene de teatru
sau în instituþii de educaþie ºi culturã, publicate
în mass-media locale ºi naþionale, reamintind
rolul special pe care teatrul îl joacã în educaþie,
în culturã, în evoluþia spiritualã a popoarelor
lumii. Mesajul cu ocazia Zilei Internaþionale a
Teatrului pentru copii ºi tineret va fi rostit astãzi
atât de preºedintele ASSITEJ, Yvette Hardie, cât
ºi de Francisco Hinojosa, unul dintre scriitorii
care reprezintã literatura pentru copii din Me-
xic. „Copiii nu se pot duce singuri la teatru. Ziua
Internaþionalã a Teatrului pentru Copii ºi Tine-
ret este un semnal pentru a demonstra dependenþa tineri-
lor de adulþii din jurul lor, care au un impact critic asupra
artelor în general ºi a teatrului în particular”, atrage aten-
þia, în mesajul sãu, Yvette Hardie.

Mesajului prilejuit de Ziua Mondialã a Marionetiºtilor
ºi Pãpuºarilor (21 martie) îi va da citire Nancy Lohman
Staub, originarã din New Orleans, Louisiana, SUA. Ea a
fost unul dintre editorii „Enciclopediei Mondiale a Arte-
lor Marionetei” / „Encylopédie Mondiale des Arts de la
Marionnette” ºi continuã în postura de consilier ºtiinþi-
fic. Mesajul de Ziua Mondialã a Teatrului (27 martie) îi
aparþine cunoscutei actriþe de teatru ºi film Isabelle
Huppert (Franþa).

Ziua Internaþionalã a Teatrului pentru Copii ºi Tineret este celebratã, pe 20 martie,
începând din 2001, în peste 80 de þãri, de mii de companii teatrale. O sãrbãtoare a artelor
spectacolului pentru copii, precum ºi prilejul unei întâlniri aparte între creatori ºi public...

Artiºti pãpuºari ºi mânuitori de marionete din întreaga lume celebreazã, pe 21 mar-
tie, Ziua Internaþionalã a Marionetiºtilor – ocazie de a focaliza atenþia comunitãþii
artistice internaþionale, a tuturor instituþiilor ºi a publicului, în general, asupra marione-
tei, a creativitãþii ºi inventivitãþii ei. Ziua Teatrelor de Pãpuºi ºi Marionete a început sã
fie celebratã în urma deciziei Consiliului General al Uniunii Internaþionale a Artiºtilor
Marionetiºti (UNIMA), reunit în iunie 2002, la Atlanta. Sãrbãtoarea a fost marcatã,
pentru prima datã, în India, în anul 2003, acum devenind o tradiþie ca instituþiile de gen
din întreaga lume sã marcheze acest moment prin diverse manifestãri culturale.

Peste o sãptãmânã, mai precis pe 27 martie (data deschiderii stagiunii la Teatrul
Naþiunilor din Paris), va fi marcatã Ziua Mondialã a Teatrului, care celebreazã, încã
din 1962, forþa acestei arte de a reuni oamenii ºi de a-i face sã mediteze la posibilitatea
de a contribui la înþelegerea ºi pacea între popoare. În fiecare an, o personalitate din
lumea teatrului sau din lumea culturii, cunoscutã pentru calitãþile sale de spirit, este
invitatã sã-ºi comunice gândurile sale despre teatru ºi pacea între popoare. Acest Me-
saj Internaþional este tradus în peste 20 de limbi ºi va fi citit în faþa a zeci de mii de
spectatori înaintea reprezentaþiei din ziua respectivã în teatrele din lumea întreagã.

Mesajul lui Francisco Hinojosa (Mexico City,
1954) cu ocazia Zilei Internaþionale a Teatrului

pentru Copii ºi Tineret (20 martie):

«(…) O poveste spusã adecvat pe scenã captiveazã fãrã
dubii tinerii spectatori ºi, într-un fel, îi transformã. Dupã ce
spectacolul se terminã, lumea exterioarã pare diferitã: a fost
atinsã de un spectacol ce le permite spectatorilor sã vadã
dincolo de suprafaþã. ªi, de obicei, o reacþie eliberatoare îi
învãluie ºi îi proiecteazã pe ei în anumite personaje ºi scene.
Diferit de solitudinea pe care ne-o oferã cititul, odatã ce po-
vestea face saltul cãtre scenã, sentimentul se schimbã: acum
este ceva ce se întâmplã chiar sub ochii noºtri, ceva ce pu-
tem împãrtãºi cu ceilalþi. Nu mai suntem singurii martori.
Legenda prinde viaþã dincolo de imaginaþia noastrã ºi, oare-

cum, ne transformã în protagoniºti, pentru cã ne regãsim în
personaje prin emoþii, temeri, dorinþe ºi frustrãri. Odatã puse
pe scenã, ficþiunea, muzica, dansul, cântecul, poezia, jocuri-
le, magia sunt toate contopite armonic, alãturi de resursele
tipice artelor teatrale: garderobã, lumini, scenariu, machiaj ºi
decor. Contribuþiile aduse moºtenirii noastre culturale – cu
accent pe literaturã ºi teatru – antreneazã imaginaþia copiilor
ºi îi ajutã în înþelegerea unui sens mai adecvat vieþii». (Tra-
ducere: Nichita Teodorescu)
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Organizarea ZAS, la nivel local,
revine sucursalei judeþene Dolj.
Manifestãrile din acest an includ
prezentarea unor scurte filme rea-
lizate de studenþii specializãrii Asis-
tenþã socialã a Facultãþii de ªtiinþe
Sociale, Universitatea din Craiova,
având tema „Vreau sã devin asis-
tent social!”. Partenerul evenimen-
tului este Universitatea din Craio-
va – Facultatea de ªtiinþe Sociale.
Pe 29 martie 2017, între orele
14.00 ºi 17.00, în foaierul Teatru-
lui Naþional din Craiova va avea loc
„Biblioteca vie pentru asistenþa

Pe 21 martie  este sãrbãtoritã Ziua Mon-
dialã a Sindromului Down. Pentru  a mar-
ca  aceastã  zi, Special  Olympics  Roma-
nia invitã românii sã  fie socksy pentru  o
zi. Cei  dornici sã sãrbãtoreascã abilitãþile
ºi potenþialul  persoanelor cu sindromul
Down  sunt invitaþi sã poarte ºosete des-
perecheate   ºi cât mai multe  ºi  mai colo-
rate, postând pe conturile de Facebook o
fotografie cu  astfel de ºosete, însoþitã de
hastag-urile  #suntsocsy,  #sindromdown,
#specialolympicsromania. Cele mai vesele
ºi originale  fotografii  vor fi  premiate  de
partenerii campaniei.

De ce ºosete colorate? Pentru cã,  la
microscop, cromozomii aratã ca niºte cio-

Ziua Internaþionalã a Fericirii este
sãrbãtoritã în fiecare an la data de
20 martie, fiind proclamatã de Adu-
narea Generalã a ONU prin Rezolu-
þia 66/281 din 12 iulie 2012. Eveni-
mentul a fost marcat, zilele trecute,
de Asociaþia Tineretului ONU – fi-
liala Craiova ºi, potrivit coordona-
torului, Adnana Greºiþã, elevã în cla-
sa a X-a la Colegiul Naþional „Carol
I”, „ºi-a propus sã îi desprindã pe
oameni de la rutina lor zilnicã pen-
tru a le aminti cã viaþa este scurtã ºi cã tre-
buie sã învãþam sã ne bucurãm de toate lu-
crurile mici care ni se întâmplã”.

Astfel, joi, 16 martie, între orele 12.30-
14.30, în centrul oraºului, membrii asocia-
þiei au dãruit trecãtorilor îmbrãþiºãri ºi bile-
þele prin intermediul cãrora i-au îndemnat
sã zâmbeascã mai des ºi sã priveascã viaþa
într-o manierã mai optimistã. „Am observat
oamenii care trec pe stradã, aceºtia sunt
grãbiþi, neatenþi ºi chiar agitaþi. Aºa cã ne-am
decis sã facem proiectul pentru a le aminti cã
e bine sã zâmbim ºi sã apreciem lucrurile care
ne înconjoarã. Oamenii au fost foarte încân-
taþi de ideea proiectului, au interacþionat cu

Programul ºcolar  „Colgate”,
un  amplu  demers  educaþional
al Companiei „Colgate”, a ajuns
ºi  în  judeþul  Dolj. Începând
de astãzi, când  este  aniversatã
Ziua Mondialã a  Sãnãtãþii
Orale, timp de o lunã, sub  slo-
ganul  „Fii  inteligent! Pãstrea-
zã-þi zâmbetul  sãnãtos  întrea-
ga viaþã!”,  elevii  claselor  pri-
mare din  60  de ºcoli din  Dolj
vor  învãþa de la  voluntarii  Fi-
lialei Dolj a Societãþii Naþionale
de  „Cruce  Roºie” din România ºi  de
la  reprezentanþii firmei partenere  cum
sã aibã grijã de  sãnãtatea  oralã.

Fiecare  lecþie de igienã  oralã  va
aborda  perspectiva învãþãrii ca loc, ele-
vii  având ocazia de a-ºi  însuºi  într-un
mod plãcut paºii pe care trebuie sã-i
respecte  în fiecare zi, pentru a  avea
dinþi  sãnãtoºi,  cu ajutorul unui  film

O grupã de copii de la Centrul social multifuncþional „Best
Life” al Arhiepiscopiei Craiovei a participat, sãptãmâna trecutã,
la o activitate de formare a abilitãþilor practice, desfãºuratã la
Colegiul Naþional Economic „Gheorghe Chiþu”. Cu acest prilej,
cei mici au învãþat sã prepare pizza ºi cornuleþe de post, sub
coordonarea mai multor cadre didactice ºi elevi ai instituþiei de
învãþãmânt menþionate.

Beneficiarii aºezãmântului social au fost întâmpinaþi de di-
rectorul adjunct al ºcolii, prof. George Cãlãfãteanu, care le-a
urat bun venit ºi le-a vorbit despre scopul acestor acþiuni,
exprimându-ºi totodatã bucuria revederii copiilor. Directorul
adjunct a subliniat cã printre proiectele de suflet ale Colegiului
„Gheorghe Chiþu” se aflã sprijinirea copiilor care provin din
familii aflate în dificultate, încercând astfel sã contribuie la
dezvoltarea abilitãþilor de viaþã independentã a acestora.

Colaborarea dintre Centrul social „Best Life” ºi Colegiul Na-
þional „Gheorghe Chiþu” este de tradiþie, în fiecare an desfãºu-
rându-se mai multe acþiuni recreative ºi educative la care sunt
invitaþi copii aflaþi în grija Arhiepiscopiei Craiovei.

Zilele Asistenþei Sociale 2017, bogate în evenimenteZilele Asistenþei Sociale 2017, bogate în evenimenteZilele Asistenþei Sociale 2017, bogate în evenimenteZilele Asistenþei Sociale 2017, bogate în evenimenteZilele Asistenþei Sociale 2017, bogate în evenimente
Colegiul Naþional al Asistenþilor Sociali

din România sãrbãtoreºte, în luna martie
a fiecãrui an, Zilele Asistenþei Sociale. Anul
acesta, sub egida temei stabilite de Fe-
deraþia Internaþionalã a Asistenþilor So-
ciali (IFSW) – Promovarea Sustenabilitã-
þii Comunitãþii ºi a Mediului, evenimen-

tele organizate urmãresc sã evidenþieze
progreselor realizate în domeniul asisten-
þei sociale, rolul asistentului social în con-
textul socio-economic actual ºi importanþa
colaborãrii tuturor factorilor decizionali în
crearea unei societãþi în care se manifes-
tã grija pentru fiecare membru al ei.

socialã”. „Cãrþile” vor fi asistenþi
sociali, iar cititorii, studenþi ai Fa-
cultãþii de ªtiinþe Sociale. Parteneri
sunt Universitatea din Craiova –
Facultatea de ªtiinþe Sociale, Fun-
daþia Terre des Hommes, A.-
C.C.E.S Oltenia. Manifestarea mai
include ºi workshop-ul cu tema
„Promovarea sustenabilitãþii co-
munitãþii ºi mediului”, care va
avea loc pe 31 martie, începând cu
ora 14.00, în Amfiteatrul Drãgan
(Sala 444) al Universitãþii craiove-
ne. Parteneri: Facultatea de ªtiinþe
Sociale din Craiova, Fundaþia Ter-

re des Hommes, DGASPC Dolj,
Asociaþia Vasiliada

Pentru mai multe informaþii de-
spre Zilele Asistenþei Sociale în ju-
deþul Dolj toþi cei interesaþi se pot
adresa preºedintelui sucursalei,
asistent social dr. Emilia-Maria
Sorescu, e-mail emsorescu@-
gmail.com, telefon 0741.041.033.

„Colegiul Naþional al Asistenþi-
lor Sociali din România este auto-
ritatea profesionalã în domeniu
care reprezintã, apãrã ºi promovea-
zã drepturile ºi interesele membri-
lor la nivel local, naþional ºi inter-

naþional, apãrã onoarea, libertatea
ºi independenþa profesionalã a asis-
tentului social în exercitarea pro-
fesiei, asigurã respectarea de cã-
tre asistenþii sociali a obligaþiilor
care le revin faþã de beneficiari,

instituþii ºi societate, în concordan-
þã cu normele deontologice ale pro-
fesiei”, a precizat Emilia-Maria
Sorescu, preºedintele Sucursalei
Dolj a C.N.A.S.

VALENTIN CEAUªESCU
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De  Ziua Mondialã a Sindromului Down,
Fii sosksy pentru o zi!

rapi coloraþi! Unii  dintre  noi  au  o „ºose-
tã”  în plus, aºa cum este cazul   celor  cu
sindrom Down. Astfel, simbolul pentru
Ziua Mondialã a Sindromului Down este
o pereche de ºosete despachetate ºi cât
mai colorate.

Sindromul Down este termenul folosit
pentru un set de simptome  cognitive ºi fizi-
ce, care pot rezulta din existenþa  unui  cro-
mozom 21 în plus (trisomia 21). Este cea
mai frecventã cauzã cromozomialã  pentru
dizabilitatea uºoarã spre moderatã. În gene-
ral, copiii cu Down se dezvoltã comporta-
mental mai lent decât alþi copii, iar cauza
apariþiei Trisomiei 21 este necunoscutã.

CRISTI  PÃTRU

noi, ne-au spus poveºtile lor ºi mulþi chiar
ne-au mãrturisit cã le-am fãcut ziua mai bunã.
Consider cã acest proiect a fost un real suc-
ces!”, apreciazã Adnana Greºiþã.

Asociaþia Tineretul ONU din România este
o organizaþie non-guvernamentalã, ce se ghi-
deazã dupã sloganul „Open your mind, im-
prove our world!” ºi are drept scop promo-
varea valorilor Naþiunilor Unite prin inter-
mediul activitãþilor desfãºurare. Filiala Cra-
iova a fost înfiinþatã cu scopul de a ajuta la
promovarea acestor valori prin intermediul
evenimentelor ºi proiectelor pe care le im-
plementeazã.

MAGDA BRATU
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au preparat prãjituri la Colegiulau preparat prãjituri la Colegiulau preparat prãjituri la Colegiulau preparat prãjituri la Colegiulau preparat prãjituri la Colegiul

Naþional „Gheorghe Chiþu”Naþional „Gheorghe Chiþu”Naþional „Gheorghe Chiþu”Naþional „Gheorghe Chiþu”Naþional „Gheorghe Chiþu”

Timp de o lunã,
Elevii doljeni învaþã sã aibã grijã de sãnãtatea lor dentarã

educaþional – „Dr.  Mãseluþã ºi supere-
roii dinþilor  sãnãtoºi”,  exersând teh-
nica  de  periaj dentar, sub  îndrumarea
voluntarilor de la  „Crucea Roºie”,  ca-
drelor medicale  din  ºcoli, sub îndru-
marea unui  medic de  la  „Colgate”. La
finalul  lecþiei,  copiii  vor primi  produ-
se de bazã pentru îngrijirea danturii  (pe-

riuþã, pastã  de  dinþi),
precum ºi pliante  cu
sfaturi pentru pãrinþi.

Programul  este  par-
te integrantã  a  iniþiati-
vei  globale „Colgate
Bright  Smiles, Bright
Futures”, cea mai com-
plexã ºi de succes ini-
þiativã  educaþionalã în
rândul copiilor, datori-
tã parteneriatelor dura-
bile cu instituþii, ºcoli  ºi

comunitãþi din întreaga lume, iar  în
România este cea de-a 25-a ediþie.
Campania de acum este derulatã de In-
stitutul Naþional de Sãnãtate Publicã,
în  colaborare cu Ministerul Sãnãtãþii,
Direcþiile de Sãnãtate Publicã,  Inspec-
toratele ªcolare Judeþene, medici den-
tiºti,  medici de familie din toatã þara.

CRISTI PÃTRU
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Administraþia Donald Trump in-
tenþioneazã sã construiascã un zid
cu înãlþimea de aproape zece metri
la frontiera cu Mexicul, aratã do-
cumente oficiale obþinute de agen-
þia Associated Press. Potrivit unor
documente ale Serviciului pentru
Protecþia Frontierei ºi Vãmi, zidul
ar urma sã aibã înãlþimea de 30 de
picioare (9,14 metri). Zidul ar urma
sã aibã o faþadã normalã în partea
de nord ºi va fi greu de escaladat
sau perforat. Preºedintele Donald
Trump a promis cã va construi un

Jean-Claude Juncker, preºedin-
tele Comisiei Europene, este con-
vins cã nicio altã þarã nu va mai
ieºi din Uniunea Europeanã dupã
ce se vor observa efectele asupra
Marii Britanii post-Brexit. Întrebat,
într-un interviu acordat publica-
þiei Bild am Sonntag, dacã alte sta-
te UE ar putea urma exemplul bri-
tanic, Juncker a afirmat: “Nu.
Exemplul Marii Britanii îi va face
pe toþi sã îºi dea seama cã nu
meritã sã plece”. “Dimpotrivã, sta-
tele rãmase în Uniunea Europea-
nã se vor îndrãgosti unul de altul
din nou ºi vor înnoi angajamente-
le în cadrul Uniunii Europene”, a
subliniat Jean-Claude Juncker. Li-
derii celor 27 de state UE intenþi-
oneazã sã adopte sloganul “Euro-

Jean-Claude Juncker: Niciun alt statJean-Claude Juncker: Niciun alt statJean-Claude Juncker: Niciun alt statJean-Claude Juncker: Niciun alt statJean-Claude Juncker: Niciun alt stat
nu va pãrãsi Uniunea Europeanãnu va pãrãsi Uniunea Europeanãnu va pãrãsi Uniunea Europeanãnu va pãrãsi Uniunea Europeanãnu va pãrãsi Uniunea Europeanã

pa este viitorul nostru comun” în
cursul reuniunii programate la
Roma sãptãmâna viitoare pentru a
se marca 60 de ani de la înfiinþarea
comunitãþii europene. Juncker a
atras atenþia cã Marea Britanie tre-
buie sã se obiºnuiascã sã fie tra-
tatã ca stat non-membru al Uniu-
nii Europene: “Apartenenþa pe ju-
mãtate ºi alegerea elementelor nu
sunt posibile. În Europa, fie mã-
nânci ce este pe masã, fie nu stai
la masã”. Juncker a explicat cã
alte state vor putea sã fie admise
în Uniunea Europeanã în viitor,
chiar dacã nu în timpul mandatu-
lui sãu, care va expira în 2019,
deoarece deocamdatã nu existã
state care sã îndeplineascã crite-
riile pentru aderare.

Miniºtrii de Finanþe ai statelor
din Grupul 20 (G20, principalele
20 de economii majore) nu au reu-
ºit, din cauza opoziþiei Administra-
þiei Donald Trump, sã ajungã la un
acord pentru stimularea în conti-
nuare a comerþului internaþional ºi
protejarea climei. Declaraþia finalã
a reuniunii miniºtrilor de Finanþe ºi
guvernatorilor bãncilor centrale
desfãºuratã în orãºelul german
Baden-Baden nu a menþinut pro-
misiunea tradiþionalã de susþinere
a comerþului internaþional liber, în
contextul atitudinii protecþioniste a
Administraþiei SUA. Comunicatul

Administraþia Chinei a respins
criticile preºedintelui Statelor Uni-
te, Donald Trump, privind tole-
rarea de cãtre Beijing a compor-
tamentului periculos al regimului
Coreei de Nord. «Coreea de Nord
se comportã foarte urât. “S-au
jucat” cu Statele Unite de ani în-
tregi. China a ajutat foarte puþin»,
a transmis Donald Trump vineri
prin Twitter. Administraþia de la
Beijing a reacþionat sâmbãtã.
Într-o conferinþã de presã orga-
nizatã alãturi de secretarul de Stat

G20 renunþã la angajamentele privind
comerþul liber ºi protejarea climei

final nu include nici angajamentul
finanþãrii acþiunilor pentru contra-
cararea modificãrilor climatice. În
campania electoralã, Donald
Trump, actualul preºedinte al Sta-
telor Unite, a exprimat scepticism
privind schimbãrile climatice, cali-
ficând “escrocherii” teoriile în acest
sens. “Regret cã discuþiile nu au
reuºit ajungerea la o concluzie sa-
tisfãcãtoare asupra a douã prioritãþi
absolut esenþiale pe care oamenii din
întreaga lume ºi Franþa ar fi vrut sã
observe în agenda G20 de acþiuni
ferme”, a reacþionat Michel Sapin,
ministrul francez de Finanþe.

China respinge criticile lui Donald Trump privind
tolerarea comportamentului Coreei de Nord

american, Rex Tillerson, minis-
trul chinez de Externe, Wang Yi,
a amintit cã “într-un mod respon-
sabil”, China a alocat “multã
energie ºi eforturi, de-a lungul
anilor, soluþionãrii crizei nord-
coreene”. “Toatã lumea cunoaº-
te eforturile uriaºe ºi importante
fãcute de China”, a adãugat
Wang Yi, îndemnând “toate pãr-
þile, inclusiv prietenii din Statele
Unite, sã abordeze situaþia în mod
raþional”, potrivit cotidianului
The Guardian.

Zidul pe care Trump vrea sã îl construiascã la frontiera
cu Mexicul va avea înãlþimea de aproape 10 metri

“zid mare ºi frumos” la frontiera
Statelor Unite cu Mexicul. Zidul ar
urma sã fie construit din beton sau
din cadre care sã permitã vizibilita-
tea, iar partea subteranã ar urma sã
fie de aproape 2 metri. Conform
propunerilor, zidul va trebui sã res-
pecte standarde care sã facã difici-
lã perforarea cu lovituri de ciocan,
cu sisteme de distrugere sau cu
aparate de sudurã autogen. Potrivit
estimãrilor Departamentului pentru
Securitate Internã, zidul ar urma sã
coste 21 de miliarde de dolari.

ªTIRI

ªTIRI

Germania considerã
cã Turcia s-a îndepãrtat mult
de perspectiva aderãrii
la Uniunea Europeanã

Turcia nu a fost niciodatã mai
departe decât acum de perspec-
tiva aderãrii la Uniunea Euro-
peanã, afirmã ministrul german
de Externe, Sigmar Gabriel,
avertizând cã autoritãþile germa-
ne nu vor tolera vizite ale ofi-
cialilor turci în campania pentru
referendumul pe tema sistemului
prezidenþial. “În momentul de
faþã, Turcia s-a îndepãrtat mai
mult ca niciodatã de perspectiva
admiterii în Uniunea Europea-
nã”, a declarat Sigmar Gabriel
într-un interviu acordat revistei
Der Spiegel. ªeful diplomaþiei
germane a mãrturisit cã el a avut
mereu dubii în privinþa aderãrii
Turciei la UE, explicând cã s-a
aflat în minoritate din acest punct
de vedere în cadrul Partidului
Social-Democrat (SPD). Admi-
nistraþia Recep Tayyip Erdogan,
acuzatã de tendinþe autoritaris-
te, este în conflict cu Germania
ºi Olanda dupã ce aceste þãri au
interzis mitinguri electorale or-
ganizate înaintea referendumului
pe tema introducerii sistemului
prezidenþial în Turcia. “Oricine
va depãºi liniile nu se poate aº-
tepta sã i se permitã sã îºi rãs-
pândeascã ideile politice în Ger-
mania”, a atras atenþia Sigmar
Gabriel.

Nicola Sturgeon îi îndeamnã
pe britanici sã se mute
în Scoþia, pentru a “scãpa”
de Brexit

Nicola Sturgeon, ºeful Guver-
nului scoþian, a fãcut un apel cã-
tre cetãþenii Marii Britanii ºi i-a
îndemnat sã se mute în Scoþia
înainte de declanºarea procedu-
rii de ieºire a Regatului Unit din
Uniunea Europeanã, scrie The
Independent. ªeful Guvernului
scoþian s-a adresat britanicilor în
cadrul unei conferinþe a SNP ºi
ºi-a extins invitaþia cãtre toþi cei
care sunt ”la fel de revoltaþi ca
noi de calea aleasã de Guvernul
de la Westminster”.  Insistând cã
va “exista un referndum pentru
independenþã”, Sturgeon schiþea-
zã Scoþia ca fiind o “potenþialã
luminã pentru modernitate ºi des-
chidere”. Aceasta a declarat:
”Scoþia nu este plinã. Dacã sun-
teþi la fel de revoltaþi ca noi de
calea aleasã de Guvernul de la
Westminster, alãturaþi-vã! Veniþi
aici sã trãiþi, locuiþi, investiþi sau
sã studiaþi. Veniþi în Scoþia ºi
luaþi parte la construirea unei þãri
moderne, pline de progres ºi com-
pasiune”. “Atitudinea premieru-
lui ar trebui sã ne îngrijoreze pe
noi toþi care sperãm cã negocie-
rile cu Europa nu vor fi dezas-
truoase pentru cã - ºi lãsaþi-mã
sã spun asta direct - daca aratã
aceeaºi condescendenþã ºi infle-
xibilitate faþã de alte þãri din UE,
la fel cum a fãcut cu Scoþia,
atunci procesul de Brexit se va
înrãutãþi”, a adãugat ºeful Gu-
vernului scoþian.
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Þestoasele Ninja 2

Se difuzeazã la HBO,
ora 22:00

Michelangelo, Donatello,
Leonardo ºi Raphael se
întorc pe marile ecrane în
aceastã varã pentru a se
lupta cu inamici ºi mai puter-
nici, ºi mai diabolici. Li se
alãturã, din nou, April O’Neil
(Megan Fox) ºi Vern Fenwick
(Will Arnett), dar au ºi un nou
aliat: justiþiarul cu mascã de
hochei Casey Jones...

În numele regelui 2

Se difuzeazã la HBO,  ora 20:30

Un fost soldat al Forþelor
Speciale este azvârlit în
vremuri medievale. Acolo,
având datoria de a împlini
o profeþie anticã, gãseºte
izbãvire pentru experienþe-
le prin care a trecut pe
câmpul de luptã.
Cu:
Dolph Lundgren, Natassia

Malthe, Lochlyn Munro

Camerã cu priveliºte

Se difuzeazã la TVR 1, ora  22:10

Impresionanta poveste a
doi tineri de origine en-
glezã, care nu îºi pot
nega sentimentele ºi, în
ciuda tuturor rezervelor
impuse de rigiditatea se-
colului XIX, aleg sã trãias-
cã o superbã poveste de
dragoste, în decorul ro-
mantic al Italiei.

LUNI - 20 martie

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

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

TVR 1

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

Nyeo (R)
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric
09:50 Filler
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360° Geo
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 Duelul pianelor (R)
15:20 Poate nu ºtiai
15:30 Potcoava de piatrã
1972, Romania
16:05 Potcoava de piatrã
1972, Romania
16:45 Potcoava de piatrã
1972, Romania
17:15 Jurnal de secol
17:20 Poate nu ºtiai
17:30 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric
18:40 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Teatru TV
22:10 Camerã cu priveliºte
1985, Marea Britanie, Comedie,

Dramã, Romantic, Dragoste
00:20 Femei de 10, bãrbaþi de

10 (R)
01:40 Camerã cu priveliºte (R)

TVR 2

07:40 Tinker Bell: Clopoþica ºi
secretul aripilor

08:55 Ricki ºi the Flash
10:35 Bernard ºi Doris
12:15 Muntele magic
13:45 Furtunã Extremã
15:40 Star Trek. Dincolo de infinit!
17:40 Pe platourile de filmare
18:10 Pan: Aventuri în þara de

Nicãieri
20:00 Marile minciuni nevinovate
21:00 Fetele
21:30 Punct ºi de la capãt
22:00 Þestoasele Ninja 2
23:50 Poltergeist
01:45 Toto ºi surorile lui

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Uite cine danseazã
23:30 Jocuri de celebritate
00:30 ªtirile Pro Tv
01:00 Lista neagrã
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

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

PRO TV

ACASÃ
07:45 Singurã pe lume (R)
09:00 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Senora (R)
12:30 Teleshopping
13:00 O iubire XXL (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Singurã pe lume
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Pretul dragostei
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Pasiune ºi putere (R)
01:00 Preþul dragostei (R)
02:45 Moºtenirea (R)
03:30 Totul pentru tine (R)
04:15 Petale de singurãtate (R)
05:00 Ce se întâmplã doctore ?
05:30 Inimã de frate (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

07:00 La Mãruþã (R)
07:15 Furnicuþe (R)
09:00 La bloc (R)
11:30 Doamna Doubtfire, tãticul

nostru trãsnit (R)
14:00 Concert Loredana

“Sentimente”
16:15 La bloc
18:00 Inamicul din adâncuri
20:30 În numele regelui 2
22:30 ªtiu ce-ai fãcut astã-varã
00:30 În numele regelui 2 (R)
02:30 Cine A.M.
05:45 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

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

Fantastic, Istoric, Mister
02:00 Observator (R)
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Testul de rezistenþã (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Dila
2012, Turcia, Dramã,

Romantic
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
23:00 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Dragoste infinitã (R)
2015, Turcia, Dramã
03:30 Testul de rezistenþã (R)
04:30 Te vreau lângã mine

(R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

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

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

bine
20:30 În compania rãzbunãrii
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 În compania rãzbunãrii

(R)
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã
02:30 Mama mea gãteºte mai

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

07:00 Stiri Sport.ro
09:00 Ora exacta in sport (R)
10:00 Stiri Sport.ro
10:45 Ora exacta in sport
12:00 Stiri Sport.ro
13:00 Ora exacta in sport (R)
14:00 Ora exacta in sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
16:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
20:00 Da-i bataie! Local Kombat,

(EXPLOZIV)
21:00 Ora exacta in sport
22:00 Flashpoint
2008, Canada, Acþiune, Dramã,

Thriller
23:00 Magazin UEFA Europa

League
23:30 FIGHT NIGHT “Drumul

spre America” (EXPLOZIV)
00:00 Stiri Sport.ro
00:30 Da-i bataie! Local Kombat
01:00 Ora exacta in sport (R)
03:00 La bloc
2002, Romania, Comedie
05:00 Ora exacta in sport (R)

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial
înnoratluni, 20 martie - max: 19°C - min: 7°C

$
1 EURO ........................... 4,5654 ............. 45654
1 lirã sterlinã................................5,2515....................52515

1 dolar SUA.......................4,2396........42396
1 g AUR (preþ în lei)........167,4998.....1674998

Cursul pieþei valutare din 20 martie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!
Subsemnatul Zabad Ghazi

pentru SC EPA GRUP SRL, cu
sediul în Craiova, str. Câmpia
Islaz, nr. 32B, jud. Dolj, anunþã
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de emiterea a
cordului de mediu pentru pro-
iectul “Construire imobil P+3E
cu destinaþia birouri ºi împrej-
muire teren” propus a fi am-
plasat în str. 1 Decembrie 1918,
nr.14C, Craiova, jud. Dolj.  In-
formaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, ºi la sediul: SC EPA
GRUP SRL, Craiova, str. Câm-
pia Islaz, nr. 32B, judeþul Dolj, în
zilele de luni pânã joi, între orele
8,00-16,30 ºi vineri între orele
8,00-14,00. Observaþiile publicu-
lui se primesc zilnic la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mdiu-
lui Dolj, Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1, fax: 0251/419 035, e-mail:
office@apmdj.anpm.ro.

LICEUL de Arte “Marin So-
rescu”, cu sediul în localitatea
Craiova, str.Tabaci, Nr.4, jude-
þul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea pe perioadã
nedeterminatã a funcþiilor con-
tractuale de execuþie vacante
de muncitor calificat, treapta
profesionalã III ºi de îngrijitor
treapta profesionalã I. Infor-
maþii suplimentare se pot ob-
þine la sediul Liceului de Arte
“Marin Sorescu”, Craiova, te-
lefon 0351/413.351.

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

Telefon: 0251/415.966.

OFERTE DE SERVICIU
Caut menajerã din
Craiova pentru curã-
þenie apartament de
douã ori pe lunã. Te-
lefon: 0727/226.367.
SALON cu vad an-
gajeazã frizer/frizeri-
þã ºi coafezã. Tele-
fon: 0761/329.520.

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament 2
camere semideco-
mandat Calea Bucu-
reºti, etaj - 1. Telefon:
0769/274.704.
3 - 4 CAMERE

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

CASE
Vând urgent casã 6
camere cu 4500 mp
curte, grãdinã, vie, Li-
vezi-Podari, drum
naþional, asfalt, puþ
american.Telefon:
0722/266.718, 0251/
522.579.
Vând vilã str. Princi-
palã la 6 km de Cra-
iova. Telefon: 0753/
120.090.
Vând casã 5 came-
re toate utilitãþile. Te-
lefon: 0745/ 589.825.

Vând casã în judeþul
Dolj, comuna Calo-
pãr, sat Dîlga din cã-
rãmidã, anexe gos-
podãreºti ºi beci,
grãdinã, vie. Telefon:
0735/923.982; 0351/
410.383.
Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, în-
cãlzire centralã, rea-
bilitatã termic sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie;
anexe gospodãreºti ºi
beci; teren de aprox.
1.400 mp; grãdinã cu
viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.

TERENURI
Vând teren 400 mp,
în str. Râului nr.162
cu ieºire în Rãºinari
nr.91 ºi imobil 2 ca-
mere, hol, bucãtãrie,
toate utilitãþile. Tele-
fon: 0771/723.968.
Vând teren comuna
Bucovãþ - Dolj. Tele-
fon: 0745/936.321.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Te-
lefon: 0770/107.765.
Vând teren intravilan
cu construcþie înce-
putã în Cârcea, Ale-
ea Podului Nr. 11. Te-
lefon: 0721/995.405.
Vând teren Podari,
intravilan Craiova, str.
Nicolae Romanes-
cu. Telefon: 0722/
943.220.
Proprietar, vând te-
renuri la 1000 m Câr-
cea ºi la Gara Pie-
leºti, lângã Fabrica Q
FORT. Telefon:
0752/641.487.
Vând 10 ha pãdure
90-110 ani comuna
Bãrbãteºti- Gorj. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.

Vând pãdure salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni - Gorj, 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate
utilitãþile, împrejmuit,
asfalt,lângã pãdure.
Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi-
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând avantajos Re-
nault Symbol 2005,
motorinã. Telefon:
0744/548.506.
Vând GOLF, motor
1,4, 16V, 75 C ºi AC
distribuþie ºi pompã
de apã nouã, km
216.000. 1700E ne-
gociabil. Telefon:
0768/440.441.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

luni, 20 martie 2017

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

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

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar - de
nouã, super întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groa-
pã boltitã – placã me-
talicã 2 locuri. Tele-
fon: 0744/208.585.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Te-
lefon: 0770/687.430.
VÂND capre româ-
neºti, preþ negociabil.
Telefon: 0747/963.794.
Vând motosapã
MAT Craiova. Tele-
fon 0745/ 589.825.
Vând 3 canistre ta-
blã, calorifer electric
nou 11 elemenþi, tro-
tinetã nichelatã. Tele-
fon: 0771/558.572.
Vând toc fereastrã
solid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu
giurgiuvele duble. Te-
lefon: 0351/809.908.
Vând maºinã de cu-
sut- 250 lei, aspira-
tor- 70 lei, saltea co-
pil- 100 lei, masã ex-
tensibilã -100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/ 298.240.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca
– 70 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând loc de veci, Si-
neasca - douã gropi
suprapuse, polizor
unghiular, ( flex)
D125/850W, canis-
tre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare  gaze
sobã D 600, reduc-
tor oxigen sudurã,
alternator 12V. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând presã hidrauli-
cã mase plastice,
ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, câr-
lige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
VÂND semãnãtoare
pãioase, Craiova, sta-
re excepþionalã. Tele-
fon: 0742/176.320.
Vând bicicletã damã
nouã (ocazie) 150
lei. Telefon: 0770/
687.578.
Vând coº fum meta-
lic din þeavã D 200
mm, menghinã in-
stalator, apometru
apã normal, aragaz
3 ochiuri. Telefon:
0767/153.551.
Vând bicicletã copii
(tricicletã), maºinã
de spãlat Alba–Lux.
Expresor cafea. Te-
lefon: 0351/181.202.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Da-
cia 5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.

Vând frigider stare
bunã de funcþiona-
re. Telefon: 0724/
065.756.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap,
TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 pi-
cioare schelã meta-
licã. Telefon: 0761/
853.192.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã
scrisã 1200/400- 80
lei, covor persan
200/1800 bine între-
þinut – 100 lei, televi-
zor color cu telecom-
andã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 2 fotolii VINTA-
GE, 1 bibliotecã, 1 vi-
trinã micã unde poþi
pune un aparat de
radio cu picup ºi o
noptierã pentru tele-
fon. Preþuri mici. Te-
lefon: 0729/684.222.
Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãru-
cior handicap, polizor
2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Tele-
fon: 0768/083.789.

Vând 2 TV Color
Nei, Royal, tele-
comandã, defecte
- 100 RON. Tele-
fon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstra-
re armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite, com-
binã muzicalã Ste-
reo 205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619;
0351/410.383.
Vând baloþi lucer-
nã, uruitoare ce-
reale, cazan þuicã
ºi bicicletã copii
pentru vârsta de 7
ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Apartament 2 came-
re, excepþional, etaj 2,
decomandat, ultra-
central (Primãrie),
complet dotat ºi mo-
bilat, microcentralã,
aer condiþionat, bal-
coane închise termo-
pan, igienã ºi liniºte
deplinã, 220 E. Tele-
fon: 0722/956.600.
MATRIMONIALE
Domn vãduv fãrã obli-
gaþii caut doamnã se-
rioasã vârsta 60 ani.Te-
lefon: 0765/435.444.
Pensionar nefumã-
tor fãrã obligaþii do-
resc doamnã fãrã
obligaþii, nefumãtoa-
re, pensionarã. Tele-
fon: 0351/181.202.

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

SCM Universitatea Craiova, de-
þinãtoarea titlului, a plecat cu stân-
gul în play-off, fiind învinsã, sâm-
bãtã, la Sala Polivalentã, de Arca-
da Galaþi, scor 2-3 la capãtul unui
meci în care a condus cu 2-0. Cu
excepþia primului set, celelalte au
fost decise la limitã: 25-20, 26-24,
23-25, 24-26, 13-15.

Înfrângerea în faþa formaþiei
moldovene este prima dupã 13
partide de invincibilitate în cam-
pionat, serie începutã tot dupã un
insucces în faþa Arcadei, 1-3, la
Dunãre, în turul sezonului regu-
lat, mai exact în etapa a 9-a. Dacã
vine vorba ºi despre cele întâm-
plate în retur, chiar la preceden-
tul meci disputat acasã, alb-albaº-
trii se impuneau cu 3-0, în urmã
cu douã sãptãmâni (seturi închi-
se la 23, 22 ºi din nou 22). De

VOLEI

“Cãlãul” s-a întors

Campionii încep cu unCampionii încep cu unCampionii încep cu unCampionii încep cu unCampionii încep cu un
eºec dramatic play-ofeºec dramatic play-ofeºec dramatic play-ofeºec dramatic play-ofeºec dramatic play-off-ulf-ulf-ulf-ulf-ul

Divizia A1 (M) – Grupa 1-6 (play-off): SCM “U”
CRAIOVA – Arcada Galaþi 2-3, Municipal Zalãu –
Tricolorul Ploieºti 3-1. Partida Steaua Bucureºti – CSM
Bucureºti s-a disputat ieri, dupã închiderea ediþiei.

Clasament
1. Zalãu 56 4. Galaþi 51
2. CRAIOVA 53 5. Ploieºti 44
3. Steaua* 53 6. CSM Buc.* 34
* - un joc mai puþin.

Divizia A1 (F) – Grupa 7-12 (play-out): Unic
Piatra-Neamþ – SCM “U” CRAIOVA 3-0, Penicili-
na Iaºi – CSU Galaþi 3-0, Medicina Tg. Mureº –
SCM Piteºti 0-3.

Clasament
1. Piatra N. 32 4. Piteºti 20
2. Iaºi 32 5. Galaþi 5
3. Tg. Mureº 27 6. CRAIOVA 3

altfel, aceasta a fost singura vic-
torie a SCM-ului în ultimele ºapte
partide directe, incluzând-o aici
ºi pe cea din week-end.

„A fost o înfrângere dureroasã
pentru noi. Din pãcate ne-am vã-
zut învingãtori prea repede, iar la
2-0 am slãbit ritmul jocului. Sper
ca în partidele viitoare sã jucãm cu
mai multã seriozitate, cu mai mul-
tã dorinþã de victorie ºi sã conti-
nuãm lupta pentru primul loc”, a
spus tehnicianul Dan Pascu.

„Am pierdut un meci pe care
am fost aproape sã îl câºtigãm,
dar nu este un capãt de þarã. Mai
sunt nouã meciuri ºi sper sã reu-
ºim sã recuperãm punctele pier-
dute astãzi (n.r. sâmbãtã). Tre-
buie sã ne revenim, mi-aº dori sã
ne privim toþi jucãtorii în ochi ºi
sã ne spunem problemele. Este

clar cã au fost mici dereglãri în
jocul nostru”, a comentat ºi cã-
pitanul Laurenþiu Licã.

În urmãtoarea etapã, craiovenii
vor evolua miercuri, de la ora
18:00, pe parchetul Ploieºtiului.

Fetele – depãºite, cum au
obiºnuit, în minimum de seturi

Cât priveºte echipa femininã, ca
ºi retrogradatã, aceasta a cedat cu

0-3, de asemenea sâmbãtã, în fie-
ful lui Unic Piatra Neamþ, în prima
rundã a play-out-ului. Pe seturi, ju-
cãtoarele pregãtite de Puºa Dina au
cedat la 18, 19, respesctiv la 17.

SCM Piteºti este viitoarea ad-
versarã a craiovencelor, meciul
urmând a avea loc miercuri, de
la ora 16:00, în Sala Sporturilor
“Ion Constantinescu”.

Baschetbaliºtii din Bãnie disputã, în aceastã
searã, un meci capital în tentativa disperatã de
a ocupa finalmente locul al doilea, ultimul
calificabil în sferturile de finalã ale Ligii
Naþionale. În fapt, pentru a depinde numai ºi
numai de ei, craiovenii nu mai au voie la vreun
pas greºit în cele patru etape rãmase de
disputat.

Venitã dupã un eºec la Mureº (77-85), trupa

BASCHET (M)

Victorie sau adio speranþe!
Phoenix Galaþi – SCM “U” Craiova, astãzi, ora 19:00, Digi Sport 3

lui Vladimir Vuksanovic a fãcut instrucþie cu
Dinamo, runda trecutã, scor 84-64. De partea
cealaltã, Phoenix are douã victorii din douã în
aceastã fazã a competiþiei: 85-78 (d) cu Dinamo
ºi 94-91 (a) cu Mureº.

În sezonul regulat, SCM ºi Phoenix ºi-au
fructificat avantajul terenului propriu. Oltenii s-
au impus, în Polivalentã, cu scorul de 80-69,
pentru ca formaþia pregãtitã de Florin Nini sã
câºtige la limitã, scor 83-82, în returul de la
Galaþi.

Istoricul confruntãrilor anterioare este
favorabil craiovenilor, care s-au impus în 3
din cele 4 întâlniri directe.

Partida va fi arbitratã de un trio format din
Mircea Serban, Marius Epure ºi Alexandru
Anica. Comisar din partea Federaþiei Române de
Baschet a fost delegat Constantin Ioan.

Liga Naþionalã – Grupa 7-10 – Etapa a 3-a
Partida BC Mureº – CS Dinamo Bucureºti s-a jucat asearã.

Clasament
1. Mureº 9/11 29 3. CRAIOVA 5/15 25
2. Galaþi 7/13 27 4. Dinamo 5/15 25

* Primele douã clasate se calificã în sferturile de fina-
lã ale competiþiei, alãturi de formaþiile din Grupa 1-6 (în
ordinea actualã a clasamentului: U-BT Cluj, Steaua, Si-
biu, Oradea, Timiºoara, Piteºti). Dupã ce Ploieºti ºi Baia
Mare s-au retras, nu mai retrogradeazã nimeni.

Campionii de la Trac-
torul Cetate au urcat pe
podiumul primei ligi ju-
deþene, dupã ce au tre-
cut, scor 3-2, sâmbãtã,
pe teren propriu, de re-
velaþia Progresul Segar-
cea. Tot un succes cu
acelaºi rezultat, ºi tot
acasã, obþinuse echipa de la Du-
nãre ºi în runda trecutã, într-un alt
derby, contra Bechetului.

Pe de altã parte, surprinde doar
ecartul minim cu care s-a impus
liderul Viitorul Cârcea în compa-
nia codaºei Preajba, 1-0, dar ºi ce
s-a petrecut la Malu Mare, unde a
doua clasatã, Iºalniþa, a fãcut sco-
rul campionatului, spulberând cu
16-1 “lanterna roºie”. Un 11-0 þi-
nea capul de afiº pânã acum, re-
zultat înregistrat în etapa a 10-a,
între Segarcea ºi Prejba.

Rezultate complete: Tracto-
rul Cetate – Progresul Segarcea 3-
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Cetate câºtigã meciul-vedetã cu Segarcea,
Iºalniþa realizeazã scorul campionatului

Fãrã vedetele Cristina Neagu, Eli-
za Buceschi, Gabriella Szucs, Flori-
na Chintoan sau Melinda Geiger,
naþionala României a pierdut, scor
21-24 (13-9), primul meci amical al
“dublei” cu Spania, desfãºurat vineri
searã, în Sala “Dinamo”.

Tricolorele au avut un avantaj de
6 goluri în prima reprizã, dar s-au
stins în ultima parte a jocului, în con-
textul în care ibericile au avut pe
parchet destule jucãtoare cu experi-
enþã, precum Barbosa, Martin, Agui-
lar, Chavez sau Navarro.

Clasament
1. Cârcea 46 7. Ostroveni 21
2. Iºalniþa 44 8. Calafat 14
3. Cetate 40 9. Dobroteºti 13
4. Segarcea 39 10. Leamna 13
5. Bechet 39 11. Preajba 10
6. Luceafãrul 22 12. Malu Mare 8

2, Viitorul Cârcea – Arena Bulls
Preajba 1-0, Recolta Ostroveni –
Ajax Dobroteºti 1-2, ªtiinþa Malu
Mare – Metropolitan Iºalniþa 1-16,
Dunãrea Calafat – Luceafãrul Cra-
iova 3-2, ªtiinþa Danubius Bechet
– Unirea Leamna 6-0.

Runda viitoare (25 martie, ora
11:00): Arena Bulls Preajba – Re-
colta Ostroveni, Ajax Dobroteºti –
Tractorul Cetate, Progresul Segar-
cea – ªtiinþa Danubius Bechet,
Luceafãrul Craiova – Viitorul Câr-
cea, Metropolitan Iºalniþa – Dunã-
rea Calafat, Unirea Leamna – ªtiinþa
Malu Mare.

Handbalistele tricolore au pierdut
primul amical din “dubla” cu Spania

Jocul revanºã a fost programat
asearã, dupã închiderea ediþiei.

Din lotul lui Ambros Martin au
fãcut parte ºi douã echipiere ale
SCM-ului, goalkeeper-ul Yulia Du-
manska ºi interul stânga Cristina
Zamfir, însã numai prima a evoluat.

România: Dedu, Dumanska, Voi-
cu – portari; Iuganu (1 gol), A. Ilie,
Zamfirescu, Perianu (5), Pintea (3),
Dragut (2), Laslo (1), Popa (2), Ba-
zaliu, Chiper, Pricopi (2), Udriºtoiu
(3), Chiricuþã (1), Tiron (1), Tomes-
cu, M. Neagu, Craiu.

DIGI SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: ACS Poli Timiºoa-

ra – FC Voluntari, Pandurii – CSM Iaºi.
DIGI SPORT 2
18:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: HC Odor-

hei – Dinamo.
DIGI SPORT 3
19:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: CS Phoe-

nix Galaþi – SCM “U” Craiova.
DOLCE SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: ACS Poli Timiºoa-

ra – FC Voluntari, Pandurii – CSM Iaºi.
DOLCE SPORT 2
18:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: HC Odor-

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
hei – Dinamo.

EUROSPORT 1
13:00 – CURLING (F) – Campionatul Mondial, la

Beijing, în China / 16:45 – CICLISM – Turul Catalo-
niei, în Spania.

EUROSPORT 2
21:15 – FOTBAL Germania – 2.Bundesliga: Union

Berlin – Nurnberg.
LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: Pandurii – CSM Iaºi.
LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I: ACS Poli Timiºoara – FC

Voluntari.



Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Au marcat: Robert Petre (79, 89), Alex Popescu (90+3 - pen.)
Universitatea II Craiova: Vlad 7 – Vlãdoiu 7 (89 Trocan), Hodea

7, Hreniuc 8, Borþa 7 – Enache 6, Þoiu 6 (73 Chivu) 6 - Frãsineanu
5 (55 Nuno Rocha) 6, Bârzan 6 (62 Tãtulea) 7, R. Petre 9 - Al.
Popescu 7. Antrenor: Cornel Papurã.

CS Mioveni II: Sima – Alexe, Boºneag, Burnea, Lazãr, Mierlea
(83 Comãnescu) - Traºcu, Maziliu, E. Neacºu (60 Mormolea) -
Fulga, Ivan. Antrenor: Marius Stoica.

Universitatea II Craiova – CS Mioveni II 3-0

Play-off – etapa a II-a
CFR Cluj – Astra 3-2

Au marcat: Pãun 15, Deac 45, Omrani 72 / Ioniþã 3,
Sãpunaru 90.

Viitorul – Steaua 3-1
Au marcat: Fl. Coman 47, Morar 58, Casap 75 / Alibec 80.

Meciul Dinamo – „U” Craiova s-a jucat asearã.

1. Viitorul 2 1 1 0 3-1 30
2. Steaua 2 1 0 1 3-3 27
3. CFR Cluj 2 1 0 1 3-4 25
4. Astra 2 0 1 1 2-3 23
5. Craiova 1 0 1 0 0-0 23
6. Dinamo 1 0 1 0 0-0 22
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  PLAY-OFF

Play-out, etapa a II-a

ASA – Chiajna 2-1
Au marcat: G. Mureºan 10, Ciolacu 87 / V. Alexandru 85.

Meciul Gaz Metan – FC Botoºani s-a jucat asearã.
ACS Poli – FC Voluntari, astãzi, ora 18
Pandurii – CSMP Iaºi, astãzi, 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 2 0 0 2 2-5 13
12. Pandurii 1 0 1 0 1-1 11
13. ACS Poli 1 1 0 0 2-1 10
14. ASA 2 1 0 1 2-3 9
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  PLAY-OUT

luni, 20 martie 201716 / cuvântul libertãþii sportsportsportsportsport

Trimis de Gigi Mulþescu sã ajute echipa a doua
a Universitãþii, mijlocaºul de 20 de ani a rezolvat

meciul cu CS Mioveni II prin execuþiile sale

Performanþa primei echipe a
Universitãþii, de a intra în play-off,
a alungat, paradoxal, fotbalul din

Bãnie, alb-albaºtrii fiind nevoiþi sã
facã naveta permanent la Piteºti ºi
Severin. Craiovenilor le-au rãmas

astfel doar meciurile puºtilor de la
echipa a doua a ªtiinþei ºi câteva
sute s-au adunat în Parcul Roma-
nescu pentru a urmãri disputa „sa-
teliþilor” Craiovei ºi Mioveniului.
Prima reprizã a fost destul de mo-
destã, cu o pleiadã de execuþii ra-
tate, fãrã acþiuni cursive, cu intrãri
dure din partea oaspeþilor ºi cu
puþine ocazii de gol. Prima a fost
ratatã de Frãsineanu, care s-a spe-
riat când a ajuns singur cu porta-
rul advers ºi a încercat sã paseze,
dar fãrã a-ºi gãsi un coechipier în
careu. Nici gazonul de pe „Exten-
siv” nu s-a prezentat prea bine,
contribuind la erorile jucãtorilor.
Dupã ce a jucat o reprizã ca fun-
daº stânga în debutul play-off-ului,
la Giurgiu, Robert Petre a fost tri-
mis sã-ºi ajute colegii de la echipa
a doua, lipsiþi contra Mioveniului
de trei titulari: cãpitanul Burlacu,
Buzan ºi Constantin. ªi „Petricã”
avea sã rezolve de unul singur
meciul de pe „Extensiv”, a cãrei
primã reprizã a fost urmãritã ºi de
Gigi Mulþescu ºi staff-ul sãu. Dupã
câteva acþiuni în prima reprizã prin
care a încercat sã-ºi punã în va-
loare coechipierii, jucãtorul de 20
de ani a luat meciul pe cont pro-
priu ºi a reuºit „dubla” în partea
secundã. Un gol cu dreptul, din
careu, dupã o frumoasã acþiune
personalã, ºi altul cu stângul, din
afara careului, i-au asigurat victo-
ria echipei pregãtite de Cornel Pa-
purã. Robert Petre n-a fost lãsat
sã facã tripla, fiindcã penalty-ul
obþinut în prelungiri de Tãtulea a
fost trasformat de executantul
obiºnuit, Alex Popescu. Echipa a
doua a ªtiinþei a început bine retu-
rul, cu 7 puncte în 3 meciuri ºi un
singur gol primit, ºi acela din fazã
fixã, iar în runda viitoare va juca
în deplasare cu FCM Alexandria.

Nuno Rocha, luat în colimator
de spectatori

La meciul cu Mioveni II, Nuno
Rocha a bifat a doua prezenþã pen-
tru echipa a doua a Universitãþii
Craiova. Dupã ce a intrat în re-
priza a doua a partidei cu FCSB
II, atacantul din Insulele Capului
Verde a fost introdus dupã pauzã
ºi în jocul de pe „Extensiv”, el fi-
ind inclus în grupul de jucãtori
care poate evolua pentru „satelit”.

La Aninoasa, Filiaºiul a luat primul punct în retur
ACSO Filiaºi a spart gheaþa în

2017, obþinând primul punct al anu-
lui pe terenul celor de la Aninoasa,
echipã care câºtigase cele douã jo-
curi disputate în retur. Deºi gazdele
au avut mai multe ocazii de gol,
portarul Mogoºanu a avut intervenþii
excelente, care au pãstrat scorul alb
pânã la final. În partida de la Ani-
noasa, antrenorul Florin ªoavã a
aliniat formula: S. Mogoºanu – Bor-
hot, Lupu, Tereche, Chircan, Neac-
ºu – Bogdanovici, Borneci (72
Papa), Duriþã (90 Ciocârlã), Cru-
ºoveanu (90 Calu) – Bãlan (80 Pâr-
vuicã). Filiaºiul stã în runda viitoa-
re, în care va reveni în competiþie
CS Podari, pentru meciul de pe te-
ren propriu cu satelitul FCSB.

Rezultatele etapei a 18-a a seriei C3:

Universitatea II Craiova – CS Mioveni II 3-0
Au marcat: Robert Petre (79, 89), Alex Popescu (90+3 - pen.)
Atletic Bradu - ACS ªirineasa 3-1
Au marcat: Ruþã (25, 80 - pen.), ªerban (51) / Nicolaescu (78)
Chiajna II - Flacãra Moreni 2-1
Au marcat: M. Constantinescu (40 - pen.), Cocîrlã (56) / Negrea (34).
SCM Piteºti - Sporting Roºiori 4-0
Au marcat: Nãstasie (12, 87), Grecu (66), Albu (74)
Urban Titu - FC Voluntari II 1-1
Au marcat: Matei (90) / Stãnescu (35)
FC Aninoasa - ACSO Filiaºi 0-0
FCSB  II - FCM Alexandria 2-1
Au marcat: Dinu (45), Dennis Man (65 - pen.) / Floricel (30 - pen.)
CS Podari a stat.

1. SCM Argeº Piteºti 17 14 3 0 47-8 45
2. FC Voluntari II 17 7 7 3 30-20 28
3. Atletic Bradu 17 7 5 5 29-27 26
4. Sporting Roºiori 17 7 4 6 24-25 25
5. Flacãra Moreni 17 6 6 5 24-17 24
6. FC Aninoasa 17 5 9 3 20-13 24
7. Concordia II 17 6 5 6 19-23 23
8. ACSO Filiaºi 17 5 7 5 23-21 22
9. FCM Alexandria 16 6 4 6 16-18 22
10. FCSB II Buc. 16 6 4 6 25-29 22
11. CS Mioveni II 17 6 4 7 22-27 22
12. Universitatea II 17 5 4 8 22-25 19
13. ACS ªirineasa 17 5 0 12 14-36 15
14. ACS Podari 16 3 4 9 16-30 13
15. ACS Urban Titu 17 2 6 9 20-32 12
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  seria C3

Luat în colimator de spectatori,
care i-au fluturat ironic câteva
hârtii de 1 leu pentru a se dãrui
pentru victoria echipei secunde,
Nuno Rocha nu s-a omorât cu fi-
rea, dar s-a implicat totuºi mai
mult decât a catadicsit sã o facã
atunci când a fost introdus în fi-

nalul meciului cu Dinamo, la acel
2-1 din sezonul regulat. Golghe-
terul Universitãþii din precedente-
le douã sezoane a fost trimis în
banda dreaptã ºi, dupã câteva ac-
þiuni ratate, a recuperat totuºi în
terenul advers la faza penalty-ului
din prelungiri.  
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