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- Acum, Popescule, vãd cã “nicio”
ºi “niciun” se scriu împreunat, atunci
ºi eu zic “firaraidracului” ãia care
modificã mereu limba românã..

Cinci doljeniCinci doljeniCinci doljeniCinci doljeniCinci doljeni
condamnaþi pentrucondamnaþi pentrucondamnaþi pentrucondamnaþi pentrucondamnaþi pentru
evaziune fiscalãevaziune fiscalãevaziune fiscalãevaziune fiscalãevaziune fiscalã
cu fier vechicu fier vechicu fier vechicu fier vechicu fier vechi
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Lumea de aziLumea de aziLumea de aziLumea de aziLumea de azi
ºi tentaþia vechilorºi tentaþia vechilorºi tentaþia vechilorºi tentaþia vechilorºi tentaþia vechilor
„imperii”„imperii”„imperii”„imperii”„imperii”

Sintagma „lumea în
schimbare” circulã de-acum
în toate spaþiile gândirii, de
la cel politic ºi analitic la cel
mediatic, probându-se un
veritabil truism, ca sã nu
spun un adevãr comun, fie
ºi aºa, cum se mai spune nu
fãrã destul simþ ironic, cu…
capul spart .  Aproape nu
existã poziþie, disputã între
state, grupãri, politice ori
meta-politice, în care sã nu
se verifice starea de belige-
ranþã ºi de intoleranþã din
care sã nu aparã proiecþii ale
unui viitor…

Poeþi craioveniPoeþi craioveniPoeþi craioveniPoeþi craioveniPoeþi craioveni
în recital, de în recital, de în recital, de în recital, de în recital, de ZiuaZiuaZiuaZiuaZiua
Internaþ ionalãInternaþ ionalãInternaþ ionalãInternaþ ionalãInternaþ ionalã
a Poezieia Poezieia Poezieia Poezieia Poeziei

Recent, într-o clasificare fã-
cutã de ANSVSA, Direcþia Sa-
nitarã Veterinarã ºi pentru Si-
guranþa Alimentelor Dolj se si-
tueazã pe un onorabil loc trei,
la ultima evaluare internã a
instituþiei centrale. Manage-
mentul eficient ºi rigurozita-
tea cu care se aplicã mãsuri-
le de sãnãtate publicã au fost
cele care au cântãrit foarte
mult în procedura de evalua-
re. Fin cunoscãtor al acþiunilor
din aria sa de competenþã, dr.
Andrei Butaru, director execu-
tiv al DSVSA Dolj, se dovedeº-
te a fi omul potrivit la locul po-
trivit. Spunem asta pentru cã,
deºi bugetul de stat pe acest an
a întârzit nepermis de mult, echi-
pa de la DSVSA Dolj a reuºit
ceea ce alþii doar viseazã încã:
vaccinarea antirabicã la peste
104.000 de câini domestici ºi
vaccinarea contra antraxului la
mai mult de 8.700 cabaline, ca
sã aducem în dis-
cuþie doar douã din
activitãþile curente
ale direcþiei. 66666 EC
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Ordonanþa privind migraþia

primarilor a fost respinsã

de Senat
Plenul Senatului, în calitate

de for decizional, a adoptat
legea de respingere a ordonanþei
care a permis, în 2014, aleºilor
locali sã plece de la un partid la
altul fãrã sã îºi piardã manda-
tul. Plenul Senatului a adoptat,
cu 104 voturi ”pentru”, 3
abþineri ºi niciun vot ”împotri-
vã”. Comisia pentru constituþio-
nalitate din Senat a acordat
miercurea trecutã un raport de
admitere proiectului legii de
respingere a OUG 55/2014, care
a permis aleºilor locali sã treacã
de la un partid la altul, fãrã sã
îºi piardã mandatul. Comisia a
fost de acord cu forma adoptatã
de Camerei Deputaþilor, înregis-
trându-se ºase voturi ‘pentru’,
douã ‘împotrivã’ ºi o abþinere.

Preºedintele ANAF: Introducerea

caselor de marcat a fost

amânatã pe fondul

unei dezbateri intense
Termenele pentru conectarea

caselor de marcat la sistemul
informatic al ANAF au fost
amânate fiindcã este vorba
despre un sistem unic în
România, iar discuþiile se
desfãºoarã laborios, a declarat,
pentru MEDIAFAX, Bogdan
Stan, în primul interviu
acordat dupã numirea în
funcþia de preºedinte al ANAF.
„Fiind vorba despre un sistem
unic în România, care nu a
mai fost vreodatã conceput ºi
implementat în þara noastrã ºi
care va impacta semnificativ
activitatea tuturor comercianþi-
lor care utilizeazã case de
marcat, discuþiile specifice se
desfãºoarã laborios. Sunt
implicate entitãþi publice
centrale, reprezentanþi ai
producãtorilor de case de marcat
ºi specialiºti ai Institutului
Naþional de Cercetare – Dezvol-
tare în Informaticã – ICI Bucu-
reºti”, a spus preºedintele ANAF.
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Întrebat despre tensiunile exis-
tente între cei doi copreºedinþi ai
ALDE, Cãlin Popescu Tãriceanu
ºi Daniel Constantin, liderul
ALDE Alba, Ioan Lazãr, a decla-
rat, corespondentului MEDIA-
FAX, cã trebuie fãcutã ”urgent o
deparazitare”, precizând cã Da-
niel Constantin ºi alþi membri PC
“se hrãnesc în politicã din mun-
ca altor partide”.

”Daniel Constantin, împreunã
cu o gaºcã din fostul Partid Con-

Lider ALDE Alba: Ar trebui o deparazitareLider ALDE Alba: Ar trebui o deparazitareLider ALDE Alba: Ar trebui o deparazitareLider ALDE Alba: Ar trebui o deparazitareLider ALDE Alba: Ar trebui o deparazitare
în conducerea ALDEîn conducerea ALDEîn conducerea ALDEîn conducerea ALDEîn conducerea ALDE

Daniel Constantin ºi ”o gaºcã din fostul PC” se
comportã în politicã la fel ”ca limbricii din organism”,
iar pentru a nu le da posibilitatea ”sã elibereze toxine”
ar trebui fãcutã ”o deparazitare la nivelul conducerii
ALDE”, a spus, luni, liderul ALDE Alba, Ioan Lazãr.

„Întrucât am o vechime de 21
de ani în PSD, nu doresc ca ima-
ginea partidului ºi a preºedintelui
PSD sã fie prejudiciate în niciun
fel, mã autosuspend pânã la cla-
rificarea aspectelor ce þin de

“Preºedintele României va avea
o întrevedere oficialã cu Prinþul
Charles. Acesta se va afla în vi-
zitã oficialã în România ºi, de ase-
menea, preºedintele României va
fi ºi gazda recepþiei în onoarea
acestui înalt oaspete”, a declarat
purtãtorul de cuvânt al Adminis-
traþiei Prezidenþiale Mãdãlina Do-
brovolschi.

“Alteþa Sa Regalã Prinþul Char-
les, moºtenitorul Coroanei Regale
Britanice, se va afla într-o vizitã
oficialã în România în perioada
29-31 martie. Aceasta este cea
de-a doua vizitã oficialã în Ro-
mânia, din 1998 ºi pânã în pre-

servator, se comportã în politi-
cã, în interiorul Partidului Alian-
þa Liberalilor ºi Democraþilor, ca
limbricii din interiorul organismu-
lui. Aºa cum acei paraziþi intesti-
nali se hrãnesc cu substanþe nu-
tritive din organism, Constantin
ºi compania se hrãnesc în politi-
cã din popularitatea, munca, no-
torietatea altor partide ºi lideri
politici. Pentru a nu le da posibi-
litatea sã elibereze toxine ºi sã
reducã rezistenþa organismului

prin dezinformãri, ºantaj, min-
ciuni, trãdãri ºi altele, cred cã ar
trebui fãcutã urgent o deparazi-
tare în interiorul conducerii
ALDE”, a spus Ioan Lazãr, în-
trebat cum comenteazã tensiuni-
le din ALDE din ultima perioadã.

Cãlin Popescu Tãriceanu a de-
clarat, ieri, cã nu mai face niciun
fel de înþelegere cu copreºedin-
tele ALDE Daniel Constantin, de-
spre care a spus cã, prin acþiuni-
le sale, îºi ”forþeazã” excluderea
din partid.

Cãtãlin Rãdulescu anunþã cã se „autosuspendã”
pentru a nu prejudicia imaginea PSD

Deputatul PSD Cãtãlin Rãdulescu a anunþat, ieri, prin
intermediul unui comunicat de presã, cã se „autosuspendã”
din partid, pânã la clarificarea aspectelor care þin de scanda-
lul mediatic în care e implicat, pentru a nu prejudicia imagi-

nea PSD ºi a preºedintelui formaþiunii, Liviu Dragnea.

acest scandal mediatic, pentru a
dovedi buna mea credinþã ºi fap-
tul cã interpretarea datã cuvinte-
lor ºi opiniilor mele a fost dena-
turatã, pentru a-mi decredibiliza
imaginea si activitatea politicã”,

se precizeazã într-un comunicat
de presã remis luni MEDIAFAX.

Rãdulescu a arãtat cã decizia
sa de a se autosuspenda vine „în
urma scandalului mediatic ºi a
presiunilor mediatice” care au
avut loc asupra sa ºi a PSD ºi
cã, în urma „autosuspendãrii”,
rãmâne fidel principiilor, progra-
mului ºi conducerii PSD. „Regret
faptul cã au fost interpretate cu-
vintele mele în alt sens, total dis-
torsionat ºi neadevãrat, fiind lua-
te fraze din subiecte diferite,
dintr-un interviu de 90 de minu-
te, ºi ataºate în mod securistic
într-un filmuleþ de 2 minute. Îmi
cer scuze persoanelor de bunã

credinþã care s-au simþit lezate
prin interpretarea nedreaptã a cu-
vintelor mele; în decursul carie-
rei mele ºi pânã la aceasta vâr-
stã, nefiind implicat niciodatã în
niciun fel de act de tulburare a
liniºtii publice”, mai aratã Rãdu-
lescu în comunicatul citat.

Pe de altã parte, Rãdulescu
afirmã cã opiniile ºi declaraþiile
politice ale unui parlamentar sunt
supuse imunitãþii, el arãtând cã
orice altfel de anchetã privind de-
claraþiile ºi opiniile politice ale
unui parlamentar este ilegalã ºi
neconstituþionalã, libertatea de
opinie fiind un drept câºtigat prin
Revoluþia Românã din 1989.

Preºedintele Klaus Iohannis se întâlneºte cu prinþul Charles de Wales
Preºedintele Klaus Iohannis se va întâlni pe 29 martie

cu prinþul Charles de Wales, moºtenitorul tronului Regatu-
lui Unit, cu ocazia vizitei oficiale pe care acesta o va avea

în România, a anunþat luni purtãtorul de cuvânt al Adminis-
traþiei Prezidenþiale Mãdãlina Dobrovolschi.

zent. Turul regional va continua
cu vizite în Italia ºi Austria”, se
aratã în comunicatul trimis de
Ambasada Marii Britanii.

Moºtenitorul Coroanei Regale
Britanice a avut mai multe vizite
private în România în ultimii ani.
În luna mai a anului trecut, în
timp ce se afla la Bucureºti, prin-
þul Charles a avut o întâlnire, la
Palatul Cotroceni, cu peºedintele
Klaus Iohannis. De asemenea, în-
trevederi ale preºedintelui Româ-
niei cu prinþul Charles au avut
loc, la Palatul Cotroceni, ºi în anii
2011, 2012 ºi 2014, în timpul
mandatului lui Traian Bãsescu.
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Conformându-se unei practici
instituite de câþiva ani, autoritãþile
locale îi invitã, joi, pe locuitorii
municipiului sã dezbatã împreunã
bugetul de venituri ºi cheltuieli al
Craiovei. Întâlnirea cu craiovenii va
avea loc în Sala Mare a instituþiei,
în prima parte fiind prezentat pro-
iectul de buget ºi detaliatã lista de
investiþii pentru acest an. Toþi cei
care vor participa la dezbatere vor
putea sã adreseze întrebãri autori-
tãþilor locale ºi sã vinã cu propu-
neri legate de buget. Abia dupã ce
va fi dezbãtut public, proiectul de
buget va fi pus pe ordinea de zi a
CLM Craiova pentru a fi votat ºi
de consilierii municipali. Bugetul
Craiovei va fi rectificat de mai
multe ori pe parcursul anului.

600 milioane de lei, bugetul
acestui an

Bugetul de venituri ºi cheltuieli
pe anul 2017 este de 600 milioane
de lei, cu puþin mai mare decât cel
din anul trecut, care a fost de 583
milioane de lei. Autoritãþile au cal-

Craiovenii sunt aºteptaþi, la mijlocul acestei sãptãmâni, la
Primãria Craiova sã dezbatã cum va fi cheltuit bugetul munici-
piului. În acest an, municipalitatea a calculat un buget de 600
de milioane de lei, dintre care aproximativ 40 milioane de lei
pentru lucrãrile de investiþii. Reabilitarea Colegiului Naþional

„Carol I” se aflã în topul prioritãþilor din 2017, autoritãþile
promiþând cã va aloca fonduri pentru a începe lucrarea.

culat cã o parte din aceste venituri
vor veni din taxele ºi impozitele pe
care le vor achita craiovenii ºi per-
soanele juridice. În acest an, cuan-
tumul taxelor încasate de la popu-
laþie va fi de 140 milioane de lei, în
timp ce anul trecut a fost de 135
milioane de lei. O altã sursã la bu-
get sunt sumele de la bugetul de
stat, ºi anume cotele defalcate din
impozitul pe venit – 194 milioane
de lei ºi cote defalcate din TVA –
177 milioane de lei. De precizat cã
subvenþiile de la bugetul de stat sunt
mai mici - doar 243.000 de lei faþã
de 1,1 milioane de lei, în anul 2016.

Cultura – 100 milioane de lei
Cele mai mari sume sunt aloca-

te, în acest an, Învãþãmântului ºi
Culturii. Dacã anul trecut, Primãria
Craiova a alocat învãþãmântului
preuniversitar suma de 170 milioa-
ne de lei, în acest an se alocã 211
milioane de lei. Capitolul Culturã pri-
meºte jumãtate din aceastã sumã,
respectiv 96,75 milioane de lei. Po-
trivit structurii bugetare, Opera

Românã Craiova va avea un buget
de 10,8 milioane de lei; Filarmoni-
ca „Oltenia” – 10,4 milioane de lei;
Ansamblul Folcloric „Maria Tãna-
se” - 2,96 milioane de lei; Teatrul
de Pãpuºi „Colibri” - 2 milioane de
lei, iar Casa de Culturã „Traian De-
metrescu” – 1 milion de lei.

Sãnãtatea – 40 milioane de lei
Pentru capitolul Sãnãtate, Pri-

mãria Craiova a alocat, în acest
buget, o sumã de 39,6 milioane
de lei, care este împãrþitã spitale-
lor din subordine. Spitalul „Filan-
tropia” are alocatã, în 2017, cea
mai mare sumã - 7,45 milioane de
lei, cu 1,2 milioane lei mai mult
decât anul trecut. Spitalul Clinic
„Victor Babeº”  a primit 3,8 mili-
oane de lei; Spitalul Clinic de Ne-
uropsihiatrie - 3 milioane de lei,
iar Serviciul de creºe din subor-
dinea Primãriei Craiova beneficia-
zã de un buget de 11,41 milioane
de lei, faþã de 9,4 milioane de lei.

40 de milioane de lei
pentru lucrãrile de investiþii

În ceea ce priveºte lista de in-
vestiþi, Primãria Craiova ºi-a tre-
cut o sumã de 39,95 milioane de
lei, dintre care 2,55 milioane de
lei pentru funcþionare, reprezen-
tând plata salariilor funcþionari-
lor publici ºi restul de 37,39 mi-
lioane de lei pentru lucrãrile pe

care municipalitatea intenþionea-
zã sã le facã în acest an. O lu-
crare anunþatã pentru 2017 este
reabilitarea Colegiului Naþional
„Carol I”, care ar trebui sã se
regãseascã obligatoriu pe lista de
investiþii. Pentru acest obiectiv,
Primãria a alocat 1,5 milioane de
lei care vor fi folosiþi pentru pro-
iectare ºi execuþie.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Reamintim cã, reprezentanþii
Inspectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj anunþau, pe 1 octom-
brie 2014, faptul cã, în urma unei
anchete desfãºurate de poliþiºtii
Biroului de Investigare a Fraude-
lor din cadrul Secþiei Regionale de
Poliþie Transporturi Feroviare Cra-
iova, în cursul aceleiaºi zile (1 oc-
tombrie), au fost reþinuþi pe 24 de
ore ºi introduºi în arest cinci dol-
jeni bãnuiþi de sãvârºirea infracþi-
unilor de evaziune fiscalã în for-
mã continuatã, complicitate la
evaziune fiscalã în formã conti-
nuatã, folosirea creditului socie-
tãþii în interes personal ºi fals în
înscrisuri sub semnãturã privatã.
Din cercetãrile oamenilor legii s-a
stabilit cã Gheorghiþa Mihai, de 48
ani, Virginica Bimbai, de 28 ani,
Birea Cianghiri, de 28 ani, admi-
nistrator ai firmelor Patrimet, Po-
livergi Star ºi Intermet, Gheorghe
Cianghiri, de 51 de ani, toþi din
comuna Coþofenii din Faþã, ºi
Agripina Dicu, de 57 ani, conta-
bilã la firmele celor trei, din co-
muna Orodel, în perioada 2009-
2013, în mod succesiv prin inter-
mediul societãþilor comerciale ad-
ministrate de primii trei suspecþi,
au desfãºurat activitãþi comercia-

Cinci doljeni condamnaþi pentruCinci doljeni condamnaþi pentruCinci doljeni condamnaþi pentruCinci doljeni condamnaþi pentruCinci doljeni condamnaþi pentru
evaziune fiscalã cu fier vechievaziune fiscalã cu fier vechievaziune fiscalã cu fier vechievaziune fiscalã cu fier vechievaziune fiscalã cu fier vechi

Magistraþii Curþii de Apel Cra-
iova au decis, ieri, sã le înlocuias-
cã arestarea preventivã craioveni-
lor Gigi Vadik Zavera zis „Gigioc”
ºi Ioneluº Cimpoeru, ajunºi în spa-
tele gratiilor dupã un scandal de
amploare petrecut anul trecut la
un bar din centrul Cra-
iovei, cu mãsura ares-
tului la domiciliu: „în-
locuieºte mãsura ares-
tãrii preventive dispu-
sã faþã de inculpatul
Zavera Gigi Vadik, cu
mãsura preventivã a
arestului la domiciliu,
pe o duratã de 28 zile
începând cu data de
20.03.2017 (data pro-
nunþãrii prezentei în-
cheieri) pânã la data de
16.04.2017 inclusiv.
(...) înlocuieºte mãsu-
ra arestãrii preventive
dispusã faþã de incul-

Cadrele Secþiei de Pompieri Cra-
iova, din cadrul Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã (ISU)
Dolj au intervenit, ieri dimineaþã,
în jurul orei 8.00, cu o autospecia-
lã cu apã ºi spumã pentru stinge-
rea unui incendiu izbucnit la un
autoturism, proprietatea lui S.V., în
localitatea Almãj. La sosirea echi-
pajului de pompieri, incendiul se

Autoturism în flãcãri la Almãj
manifesta la compartimentul mo-
tor ºi bordul autoturismului. Flã-
cãrile au distrus componentele
combustibile ale compartimentului
motor, bordul ºi cele douã anvelo-
pe din partea din faþã. Cel mai pro-
babil incendiul a izbucnit din cau-
za unui scurtcircuit electric (con-
ductor, cablu electric defect), au
precizat reprezentanþii ISU Dolj.

„Gigioc” ºi Cimpoeru,
plasaþi în arest la domiciliu

patul Cimpoieru Ioneluº, cu mã-
sura preventivã a arestului la do-
miciliu, pe o duratã de 28 zile în-
cepând cu data de 20.03.2017
(data pronunþãrii prezentei înche-
ieri) pânã la data de 16.04.2017
inclusiv”, se aratã în hotãrârea

Curþii de Apel Craiova, care este
definitivã.

Cei doi sunt cercetaþi într-un
dosar deschis de procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj dupã scandalul de la barul ON
OFF din Craiova, de la începutul

lunii noiembrie 2016, în
care sunt inculpaþi mai
mulþi craioveni. Ione-
luº Cimpoeru ºi Gigi
Vadik Zavera au fost
arestaþi preventiv pe 17
noiembrie 2016, în sar-
cina lor fiind reþinutã
comiterea infracþiunilor
de tentativã la omor,
constituirea unui grup
infracþional organizat,
tulburarea ordinii ºi li-
niºtii publice ºi portul
sau folosirea fãrã drept
de obiecte periculoase;
respectiv complicitate
la aceste infracþiuni.

Judecãtorii Tribunalului Dolj au pronunþat
sentinþa în cazul unei grupãri de doljeni des-
tructuratã în octombrie 2014, de poliþiºtii
Secþiei Regionale de Poliþie Transporturi
Feroviare Craiova, acuzatã cã a creat un pre-
judiciu de  un milion de euro desfãºurând ac-
tivitãþi comerciale ilicite cu deºeuri metali-
ce. Cinci din cei ºase doljeni, cu vârste cu-
prinse între 28 ºi 57 de ani, între care trei
administratori ai unor societãþi comerciale ºi

contabila lor, trimiºi în judecatã în acest do-
sar, au primit pedepse cuprinse între 2 ani de
închisoare cu suspendare ºi 4 ani de închi-
soare cu executare, faþã de al ºaselea incul-
pat procesul încetând. În plus, pentru una din-
tre firmele folosite în activitatea infracþionalã
instanþa a dispus dizolvarea. Hotãrârea Tri-
bunalului, pronunþatã vineri, 17 martie a.c.,
nu este definitivã, putând fi atacatã cu apel la
Curtea de Apel Craiova.

le ilicite cu deºeuri metalice. În
fapt, susþineau poliþiºtii, aceºtia
cumpãrau deºeuri de fier de la
persoane fizice, iar Gheorghiþa
Mihai, Virginica Bimbai ºi Birea
Cianghiri, pentru a justifica apro-
vizionãrile societãþilor comerciale
pe care le administrau, ajutaþi de
Gheorghe Cianghiri ºi Agripina
Dicu, au falsificat documentele de
aprovizionare, astfel încât sã re-
zulte cã deºeurile proveneau de la
persoane juridice, la un preþ mai
mare decât cel real de achiziþie.
Prin aceste tertipuri, cele cinci
persoane au produs un prejudiciu
total bugetului de stat de peste 4,4

milioane lei. „Cei cinci suspecþi au
fost introduºi în arestul I.P.J. Dolj
urmând sã fie prezentaþi Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj
ºi ulterior judecãtorilor din cadrul
Tribunalului Dolj cu propunere de
arestare preventivã”, declara, la
momentul respectiv, inspector
principal Alin Apostol, purtãtorul
de cuvânt al IPJ Dolj. Pe 2 oc-
tombrie 2014 toþi cei cinci doljeni
au fost arestaþi preventiv, în baza
mandatelor emise pe numele lor
de Tribunalul Dolj, însã la Curtea
de Apel Craiova, pe 8 octombrie
2014, au avut câºtig de cauzã, fi-
ind puºi în libertate.

ªase persoane la judecatã
Poliþiºtii ºi procurorii Parchetu-

lui de pe lângã Tribunalul Dolj au
continuat cercetãrile în cauzã, iar
pe 28 iulie 2015 s-a înregistrat la
Tribunalul Dolj dosarul în care
Gheorghiþa Mihai, Virginica Bimbai,
Birea Cianghiri, Gheorghe Cianghiri,
Agripina Dicu, Gabriela Peica, dar
ºi firma lor, SC POLIVERGI STAR
SRL, au fost trimiºi în judecatã pen-
tru infracþiuni de evaziune fiscalã.
Procesul pe fond s-a încheiat vi-
neri, 17 martie a.c., dupã mai bine
de un an ºi jumãtate de judecatã.
Magistraþii doljeni i-au gãsit vino-
vaþi ºi i-au condamnat pe cinci din-
tre inculpaþi, în timp ce faþã de Bi-
rea Cianghiri procesul a încetat.
Astfel, Gheorghe Cianghiri ºi
Gheorghiþa Mihai au primit câte 4
ani de închisoare cu executare,
Agripina Dicu ºi Gabriela Peica au
fost condamnate la câte 3 ani de
închisoare cu suspendare, iar Vir-
ginica Bimbai a primit 2 ani închi-

soare cu suspendare sub suprave-
ghere pe durata unui termen de în-
cercare de 4 ani. În plus, societatea
Polivergi, inculpatã în dosar, a fost
amendatã ºi s-a dispus ºi dizolva-
rea ei: „Condamnã pe inculpata SC
POLIVERGI STAR SRL la pedeap-
sa amenzii de 20.000 lei. Aplicã
inculpatei SC POLIVERGI STAR
SRL pedeapsa complementarã a
dizolvãrii. (...) Dispune ca incul-
paþii sã nu fie fondatori, adminis-
tratori, directori sau reprezentanþi
legali ai unei societãþi comerciale,
iar dacã au fost aleºi, sunt decã-
zuþi din drepturi. În baza art. 7 din
Legea nr. 26/1990 dispune comuni-
carea sentinþei la Oficiul Registru-
lui Comerþului pentru înscrierea cu-
venitelor menþiuni, dupã rãmânerea
definitivã a hotãrârii”, se aratã în
hotãrârea Tribunalului Dolj. Inculpaþii
trebuie sã achite prejudiciul creat, dar
ºi câte 4000 de lei cheltuieli judiciare
cãtre stat. Sentinþa nu este definiti-
vã, putând fi atacatã cu apel la Cur-
tea de Apel Craiova.



cuvântul libertãþii / 5marþi, 21 martie 2017 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Sintagma „lumea în schimbare” circulã
de-acum în toate spaþiile gândirii, de la cel
politic ºi analitic la cel mediatic, probându-
se un veritabil truism, ca sã nu spun un
adevãr comun, fie ºi aºa, cum se mai spu-
ne nu fãrã destul simþ ironic, cu… capul
spart. Aproape nu existã poziþie, disputã
între state, grupãri, politice ori meta-politi-
ce, în care sã nu se verifice starea de beli-
geranþã ºi de intoleranþã din care sã nu apa-
rã proiecþii ale unui viitor neliniºtitor incul-
când ideea unei catastrofe; ignorând locu-
rile în care catastrofa e deja în act (în Irak,
în Siria, în Libia) ºi care i-a determinat pe
mulþi dintre protagoniºtii de vârf al acestei
lumi în derivã sã vorbeascã deja de un… al
treilea rãzboi mondial.

Deriva, într-un fel halucinantã oricât de
disimulatã a rãmas sub flamurile propagan-
distice ale unei „pãci eterne” (ca sã facem
referire la un gând conceptual al lui Tata
Kant), pare sã se fi conturat încã din aranja-
mentele celor doi actanþi mondiali, Gorba-
ciov ºi Reagan, decretând sfârºitul Rãzbo-
iului Rece, fiecare înþelegând cu siguranþã
altceva decât celãlalt ºi, prin urmare, fiecare
taxat de verdictul Istoriei într-o opoziþie cel
puþin descumpãnitoare.

Între timp, globalizarea, pe punctul de a-
ºi începe stagiatura în forme diverse ºi pe
alocuri nelipsite de perfidie, ºi-a continuat
cu aplomb extinderea, lovind nemilos în sta-
tus-quo-ul geografic ºi istoric al umanitãþii
milenare.

Lumea de azi ºi tentaþia vechilor „imperii”Lumea de azi ºi tentaþia vechilor „imperii”Lumea de azi ºi tentaþia vechilor „imperii”Lumea de azi ºi tentaþia vechilor „imperii”Lumea de azi ºi tentaþia vechilor „imperii”

Conform datelor furnizate de
Institutul Naþional de Statisticã,
privind asigurarea populaþiei cu
personal medical ºi mediu sanitar,
în România se înregistrau în anul
2015 un numãr de 15.556 medici
dentiºti (cu 4,6% mai mulþi decât
în 2014), cu o densitate de 8 me-
dici dentiºti la 10.000 de locuitori.

Repartizarea pe judeþe a perso-
nalului sanitar în anul 2015 eviden-
þiazã cã cel mai mare numãr de
personal medical s-a înregistrat în
Municipiul Bucureºti, unde ºi-au
desfãºurat activitatea 2.680 medici
dentiºti, urmat de judeþele Timiº
(983 medici dentiºti) ºi Cluj (947
medici dentiºti). În Dolj erau 522,
în timp ce numãrul cel mai mic de
personal cu pregãtire sanitarã s-a
înregistrat în judeþul Giurgiu, unde
ºi-au desfãºurat activita-
tea 77 medici dentiºti ºi în
judeþul Ialomiþa, cu 73
medici dentiºti.
Ziua Mondialã
a Sãnãtãþii Orale

Cu  prilejul Zilei Mon-
diale a Sãnãtãþii Orale, ce-
lebratã ieri, Federaþia In-
ternaþionalã a Dentiºtilor
(FDI) a subliniat, prin
tema “Fii inteligent! Pãs-
treazã-þi zâmbetul sãnãtos
întreaga viaþã!”, importan-

Un proces de „omogenizare” pe care –
cine-ºi mai aduce aminte – regimuri auto-
crate precum cel al lui Ceauºescu tentaserã
sã-l impunã ca statut organic al unei socie-
tãþi în care, prin anularea oricãrei pretenþii
de subiect individual, trebuia sã se ajungã la
o turmã de egali în totul, inclusiv ori mai
ales în supuºenie ºi chiar în… prostie.

Sosirea, la Casa Albã, a unui preºedinte
asimilabil mai degrabã prototipului de „Capo”
(încã nu „di tutti i capi”, ca în tradiþia ma-
fioticã!), Donald Trump, cu un discurs „anti-
global” îmbibat naþionalist, în forma sa ul-
tra-americanã, pare a suspenda ºi disputa
pentru o supremaþie unicã, de tipul „Jandar-
mului Unic”. ªi tocmai din direcþia acestei
dispute ºi pretenþii în parte deja verificate în
cazuistica intervenþiilor armate din Golf ºi,
în general, din Orientul Mijlociu scena poli-
ticã mondialã s-a reaprins, cu puncte focare
diverse ºi mai ales mai mult ori mai puþin
previzionate.

Mai întâi, au survenit în peisaj tipologii
noi de ªefi, gen Vladimir Putin, recrutat din
lumea pânã mai de curând subteranã a siste-
melor de spionaj, alias kaghebist, însã fãrã
vreo apetenþã de extracþie bolºevicã, aºa cum
încã se mai crede, mai ales pe la noi.

Un tip de „Þar” re ºi auto-inventat, un
fabricant de oligarhi ºi, într-un fel mai sub-
til, el însuºi unul dintre ei, un nostalgic al
unui mare imperiu, cel rusesc, substituind,
într-o marjã de strategie cinicã, celãlalt Im-
periu, Sovietic, conºtient cã, în noua lume

globalizatã, acesta ar fi cu neputinþã.
Nu departe de el, peste o mare care, spre

deosebire de Mediterana, n-a fost niciodatã
un Mare Nostrum, nici mãcar romanã, un
sultan, la rându-i re- ºi autoinventat, Erdo-
gan, ºi-a reactivat ºi el

mult mai puþin subtil ºi ceva mai încrânce-
nat, un vis nostalgic al unei mãreþe ºi demult
defuncte împãrãþii. Pentru el, mult mai gre-
gar ºi imprevizibil în decizii, un aventurier din
tagma sultanilor de pe la începuturile Evului
Mediu, spectrul imperial al unei Turcii Mari
pare deja asumat, ba chiar declarat.

Cel puþin în termenii unei intervenþii re-
cente, de aceastã datã cu adresã precisã spre
conaþionalii sãi aclimatizaþi ºi chiar naturali-
zaþi în Germania ºi în Olanda, în general în
Occident, cãrora le-a cerut în termeni nee-
chivoci sã-ºi sporeascã fiecare familia. El a
declarat la un miting în favoarea referendu-
mului ce-i va aduce statutul constituþional
de Sultan: „Fac de aici un apel la fraþii mei
din Europa: sã trãiþi în cele mai fastuoase
cartiere. Sã vã cumpãraþi cele mai bune au-
tomobile. Sã vã luaþi în cele mai luxoase case.
Nu faceþi trei copii, ci cinci. Fiindcã voi sun-
teþi viitorul Europei. Acesta va fi cel mai bun
rãspuns la nedreptatea ce v-a fost fãcutã”.

Ce-ar mai fi de adãugat? E vorba oare
doar de o „cucerire” din interior a Europei?
Posibil cã un astfel de raþionament nu e de
exclus în totalitate. La urma urmei în Occi-
dent trãiesc azi milioane de conaþionali – chiar
dacã nu toþi sunt „fraþi” ai sãi – ai lui Erdo-

gan. Iar arma secretã pe care o are la înde-
mânã e una alarmant de puternicã. ªi de hai-
nã: denunþarea pactului cu UE de-acum un
an care vizeazã blocarea milioanelor de imi-
granþi prezenþi ori virtuali în Turcia ºi, aºa
cum ameninþa Suleyman (alt omonim de re-
zonanþã „otomanã!) Soylu, ministrul de in-
terne ºi un supus al lui Erdogan, aruncarea
peste graniþã, spre Occident, a cel puþin 15
mii de refugiaþi pe lunã.

Iar aceasta n-ar fi decât o parte a unui
plan mult mai diabolic, pe lângã aranjamen-
tele cu Putin ºi, mai nou, cu Iranul, ale cã-
ror consecinþe, în Nordul Irakului ºi mai ales
în toatã Siria sunt suficiente spre a genera
anxietãþi ºi chiar temeri în sânul unei Europe
a cãrei agendã e din ce în ce mai firavã ºi
mai inconsistentã.

Cãci cine poate nega ipoteza cã, autarhic
ºi despotic, cum deja s-a dovedit, viitorul
Preºedinte stãpân pe întreaga Putere într-o
Turcie în parte aruncatã dupã gratii, nu se
gândeºte deja, sub oblãduirea unui Allah fã-
cut mai intransigent decât va fi fost, nu va
detona cine ºtie ce miºcare de sorginte „im-
perialistã”? Cu ori fãrã concursul – deºi mai
curând ipoteza e afirmativã – noului sãu
amic, Putin, el însuºi marcat de un revan-
ºism nu mai puþin „imperial”.

ªi nouã, „vlahilor” nedezmeticiþi dintr-o
inerþie greu pardonabilã, ce ne-ar rãmâne?
Nici mãcar avertismentul profetic al Poetu-
lui: de a ne þine locului ºi de a rãmâne aºa
cum suntem. Ori mãcar cum am fost.

Dolj: Un medic dentist la 1.242 de locuitoriDolj: Un medic dentist la 1.242 de locuitoriDolj: Un medic dentist la 1.242 de locuitoriDolj: Un medic dentist la 1.242 de locuitoriDolj: Un medic dentist la 1.242 de locuitori
Asistenþa medicalã stomatologicã este asi-

guratã în judeþul Dolj de 460 cabinete medica-
le de specialitate din care 71 în mediul rural si
389 în urban, urgenþele stomatologice fiind acor-
date de trei servicii cu activitate non-stop la

Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova,
Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova
ºi Spitalul Municipal Calafat. În continuare
însã, fiecãrui medic dentist îi revin în grijã nu
mai puþin de 1.242 de persoane.

þa menþinerii unei sãnãtãþi orale
bune pe tot parcursul vieþii, din
copilãrie pânã la vârste înaintate.
Campania pune accent pe deciziile
inteligente pe care oamenii le pot
lua cu privire la sãnãtatea oralã pe
tot parcursul vieþii, prin adoptarea
mãsurilor preventive - o bunã igie-
nã oralã, controale dentare regula-
te - ºi prin auto-controlul factori-
lor de risc implicaþi în apariþia afec-
þiunilor orale - fumat, alcool ºi con-
sum de zahãr.

Acþiunile derulate vizeazã publi-
cul larg, de la copii la vârstnici ºi
au drept scop campaniei creºterea
gradului de conºtientizare a popu-
laþiei privind necesitatea adoptãrii
comportamentelor corecte privind
sãnãtatea oralã, la orice vârstã. În
vederea realizãrii acestor acþiuni se

are în vedere diseminarea de in-
formaþii privind afecþiunile orale ºi
factorii de risc care contribuie la
producerea acestora ºi transmite-
rea de recomandãri populaþiei þintã
în vederea menþinerii sãnãtãþii ora-
le de cãtre  DSP Dolj împreunã cu
partenerii tradiþionalii: Universita-
tea de Medicinã ºi Farmacie din
Craiova, Colegiul Medicilor Den-
tiºti Dolj, Primãria Craiova, primã-
riile din judeþ prin reþeaua de medi-
cinã ºcolarã ºi asistenþii comuni-
tari, Inspectoratul ªcolar Judeþean,
cabinetele de medicina de familie,
Crucea Roºie Dolj ºi Colgate Ro-
mânia . “Ziua Mondialã a Sãnãtãþii
Orale este un eveniment pe care îl
celebrãm în fiecare an. Sunt tot mai
mulþi parteneri care vin alãturi de
noi conºtienþi de importanþa pro-

movãrii unui stil de viaþã
sãnãtos”, a precizat dr.
Narciza Dinicã, consilier
superior în cadrul Direcþiei
de Sãnãtate Publicã Dolj.

Majoritatea românilor
se spalã pe dinþi
o singurã datã

Din datele furnizate de
Agenþia Internaþionalã pen-
tru Cercetarea Cancerului în
2016, se constatã cã Româ-
nia se aflã pe locul 9 în Eu-

ropa în ceea ce priveºte numãrul
de cazuri noi de cancere ale buze-
lor ºi cavitãþii bucale ºi pe locul  8
dacã se þine cont de ratele de inci-
denþã ºi mortalitate prin aceste afec-
þiuni, dupã Ungaria, Portugalia.

Un studiu realizat de GSK Con-
sumer Healthcare în anul 2014 a
concluzionat cã: “majoritatea ro-
mânilor nu se spalã pe dinþi seara,
ci doar dimineaþa, pentru cã iden-
tificã periajul dentar cu momentul
de pregãtire pentru interacþiune
socialã, vãzându-l ca un act este-
tic (aºa cum este aranjarea pãrului
sau machiajul înainte de a ieºi din
casã), decât unul pentru propria
sãnãtate”. Peste 45% au declarat
cã îºi periazã dinþii mai puþin de 2
ori pe zi, în timp ce 10% se spalã
pe dinþi doar de câteva ori pe sãp-
tãmânã, o datã pe sãptãmânã sau
ocazional (mai puþin de o datã/sãp-
tãmânã). În cadrul aceluiaºi studiu
se precizeazã consumul de pastã

de dinþi ºi perii de dinþi în Româ-
nia, în anii 2013 ºi 2014.

În studiul realizat de HBSC, re-
feritor la sãnãtatea oralã a copiilor
din România, frecvenþa cu care
elevii adoptã comportamente de
igienã oralã a fost mãsuratã printr-
un singur item: Cât de des te speli
pe dinþi? Variantele de rãspuns care
le-au fost oferite copiilor au fost:
mai des de o datã pe zi, o datã pe
zi, cel puþin o datã pe sãptãmâna
dar nu zilnic, mai rar decât o datã
pe sãptãmânã, niciodatã. În anali-
za derulatã, au fost luate în consi-
derare toate rãspunsurile care in-
dicau faptul cã ei se spãlau pe dinþi
mai des de o datã pe zi. Rezultatele
studiului aratã cã, global, mai pu-
þin de jumãtate dintre elevii din
România se spalã mai des de o datã
pe zi pe dinþi (43.25% elevii de 11
ani, 46.55% elevii de 13 ani ºi
45.15% dinte elevii de 15 ani).

RADU ILICEANU
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Despre Autoritatea Naþionalã
Sanitarã Veterinarã ºi pentru Si-
guranþa Alimentelor (A.-
N.S.V.S.A.) se ºtie cã funcþio-
neazã ca autoritate de reglemen-
tare ºi control în domeniul sani-
tar-veterinar ºi pentru siguranþa
alimentelor, organ de specialita-
te al administraþiei publice cen-
trale, cu personalitate juridicã, în
subordinea Guvernului ºi în co-
ordonarea ministrului agricultu-
rii ºi dezvoltãrii rurale.

Mai mult, Autoritatea Naþio-
nalã Sanitarã Veterinarã ºi pen-
tru Siguranþa Alimentelor, este
condusã de cãtre un Preºedinte
cu rang de Secretar de Stat ºi
de cãtre doi Vicepreºedinþi cu
rang de Subsecretar de Stat.
Misiunea Autoritãþii se realizea-
zã prin protejarea sãnãtãþii de-a
lungul întregului lanþ alimentar
– adicã în fiecare etapã a pro-
cesului de producþie, de la fer-
mã la consumator – prevenind
contaminarea alimentelor ºi
promovând igiena alimentarã ºi
informarea transparentã a con-
sumatorilor cu privire la alimen-
te ºi sãnãtatea ºi bunãstarea ani-
malelor.
Profesionalismul unei echipe,
probat prin fapte

La nivelul Doljului, toate
aceste atribuþii specifice AN-
SVSA sunt puse în practicã de
o echipã bine formatã în decur-
sul a aproape douã decenii de
activitate. Vorbim de colectivul
de specialiºti de la DSVSA Dolj,
la conducerea cãreia se aflã dr.
Andrei Butaru, în calitate de di-
rector executiv ºi dr. Costicã
Retea, director executiv adjunct.

Cel dintâi a înþelesc ºi a insu-
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Recent, într-o clasificare fãcutã de

ANSVSA, Direcþia Sanitarã Veterina-
rã ºi pentru Siguranþa Alimentelor
Dolj se situeazã pe un onorabil loc
trei, la ultima evaluare internã a in-
stituþiei centrale. Managementul efi-
cient ºi rigurozitatea cu care se apli-
cã mãsurile de sãnãtate publicã au
fost cele care au cântãrit foarte mult
în procedura de evaluare. Fin cunos-
cãtor al acþiunilor din aria sa de com-
petenþã, dr. Andrei Butaru, director

flat tuturor din echipã cã, doar
printr-un management atent ºi
riguros în decizii poate þine de-
parte instituþia pe care o condu-
ce de eventuale sincope inevita-
bile. Pentru cã, de ce sã nu o
recunoaºtem, totul pleacã de la
insuficienþa sau tardivitatea alo-
cãrii fondurilor bugetare. ªi, ca
un fãcut, în acest an, întârzie-
rea nepermis de mare a perioa-
dei de aprobare a bugetului de
stat ar fi putut pune în pericol

mãsurile sanitar-veterinare la
care DSVSA Dolj era obligatã în
primele luni ale anului în curs.
Nu a fost sã fie aºa, pentru cã

dr. Andrei Butaru a
avut intuiþia de a-ºi
asigura necesarul op-
tim de fonduri pentru
a încheia acum, când
alte direcþii din þarã
lucreazã abia la com-
ponenta birocraticã,
campanii obligatorii de vaccina-
re din aceastã perioadã.

În cadrul Colegiului Medici-
lor Veterinari din România, dr.
Andrei Butaru ocupã în prezent

funcþia de preºedinte al Comi-
siei Superioare pentru Deontolo-
gie ºi Litigii. Colegiul Medicilor
Veterinari este format din 8.820

medici veterinari
care îºi desfãºoarã
activitatea în cele
mai diverse spectre
profesionale.
Peste 104.000
de câini au fost
vaccinaþi, în Dolj

Microciparea ºi
înregistrarea patru-
pedelor în Registrul
de Evidenþã a Câini-
lor cu Stãpân este
una dintre campanii-
le care trebuiau sã
se finalizeze la înce-
putul lunii martie a.c.
Este o campanie
contracost ºi se re-
alizeazã de cãtre me-
dicii veterinari de li-
berã practicã. Tari-

fele diferã în funcþie de fiecare
cabinet în parte, fiind cuprinse
între 40 ºi 50 de lei. În schimb,
campania de vaccinare antirabi-
cã este gratuitã, costurile fiind
suportate de la bugetul de stat.

„La nivelul judeþului Dolj,
pânã în prezent, am reuºit sã asi-
gurãm vaccinarea a 104.320 de
câini cu stãpân. Este un numãr
foarte important, mai ales cã,
toate aceste patrupede sunt ºi
incluse în Registrul de Evidenþã
a Câinilor fãrã Stãpân – RECS.
Acesta este o colecþie de infor-
maþii aflatã în gestiunea Colegiu-
lui Medicilor Veterinari, ce cu-
prinde datele de identificare ale
animalului, evenimentelor, infor-
maþiilor veterinare ºi datele de
identificare ale proprietarului,
nominale, pãstrate în formã elec-
tronicã ºi arhivate într-o bazã de
date. Mai trebuie precizat cã,
aceste patrupede se identificã
exclusiv prin implantarea unui
microcip în termen de maximum
90 de zile de la fãtare, dar în
orice caz înainte de vânzarea,
donarea cu titlu gratuit sau scoa-
terea în spaþii publice a acesto-
ra, de cãtre medici veterinari din
unitãþile medicale veterinare de
asistenþã înregistrate în Registrul

unic al cabinetelor medicale ve-
terinare cu sau fãrã personalita-
te juridicã, deþinut de cãtre CMV,
precum ºi din universitãþile care
deþin clinici veterinare universi-
tare, înregistraþi ca identificatori
ºi operatori ai RECS”, ne-a pre-
cizat dr. Andrei Butaru, direc-
tor executiv al Direcþiei Sanita-
re Veterinare ºi pentru Siguranþa
Alimentelor Dolj.
Profilaxie împotriva antraxului,
la aproape 9.000 de cabaline

Dupã cum arãtam mai sus, alo-
cãrile bugetare din 2017 pentru a
finanþa campania de vaccinare
contra antraxului la cabaline – o
altã acþiune obligatorie în sezo-
nul de primãvarã – este, încã, la
stadiul de documentaþie în vede-
rea licitãrii pentru achiziþia vac-
cinului. Or, DSVSA Dolj avea,
pânã ieri, peste 8.700 de cabali-
ne vaccinate contra antraxului.
„Totodatã, am efectuat prelevãri
de probe de sânge de la cabaline
pentru a exercita o supraveghere
riguroasã a anemiei infecþioase,
care este o boalã viralã a cabali-
nelor”, ne-a menþionat dr. Andrei
Butaru. Anemia infecþioasã ecvi-
nã (AIE), este o boalã infecto-
contagioasã, endemicã, specificã
solipedelor, produsã de un lenti-
virus ce poate fi consideratã cea
mai importantã ºi dificil de com-
bãtut boalã infectocontagioasã a
calului, deoarece se înregistrea-
zã procente mari de morbiditate
ºi mortalitate

Antraxul, cunoscut în popor
sub denumirea de dalac, buba
neagrã sau cãrbune, este comun
mai multor specii de mamifere
domestice ºi sãlbatice. Boala se
caracterizeazã printr-o mortali-
tate mare la animale, având atât
implicaþii economice (confisca-
rea totalã a animalelor sacrifica-
te), dar ºi epidemiologice, fiind
transmisibilã la om. Antraxul este
o boalã teluricã, adicã sporii bac-
teriei care produce boala îºi au
habitatul în sol, unde rezistã zeci
de ani ºi constituie sursa cea mai
frecventã de infecþie pentru ier-
bivore. De aceea, pentru ca ani-
malele sã fie în siguranþã, înain-
te de a ieºi la pãºune trebuie sã
fie vaccinate contra antraxului,
a mai evidenþiat conducerea
DSVSA Dolj.

executiv al DSVSA Dolj, se dovedeº-
te a fi omul potrivit la locul potrivit.
Spunem asta pentru cã, deºi bugetul
de stat pe acest an a întârzit neper-
mis de mult, echipa de la DSVSA Dolj
a reuºit ceea ce alþii doar viseazã
încã: vaccinarea antirabicã la peste
104.000 de câini domestici ºi vacci-
narea contra antraxului la mai mult
de 8.700 cabaline, ca sã aducem în
discuþie doar douã din activitãþile
curente ale direcþiei.
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Domnule ministru, ºtim ce s-
a întâmplat la alegerile preziden-
þiale din Republica Moldova, care
au avut loc anul trecut. În acest
context, vã întrebãm cum a apã-
rut acest proiect - înfiinþarea unui
nou partid pe dreapta, Partidul
Unitãþii Naþionale ?

Dupã alegerile prezidenþiale din
2016, în Republica Moldova,
dreapta pro-europeanã s-a prãbu-
ºit, partidele de dreapta : PL-ul,
PLDM-ul, precum ºi alte partied
mai mici nici nu mai apar în son-
daje pentru cã au mai puþin de 1%.
Doar PAS-ul condus de Maia San-
du a mai rãmas pe partea dreaptã,
ceea ce este foarte puþin pentru
cei 45% dintre alegãtori de dreapta
din Republica Moldova. De obi-
cei, alegãtorul de dreapta este mai
sofisticat, mai pretenþios ºi pen-
tru a ieºi la vot are nevoie de o
motivaþie, de o convingere puter-
nicã, ca sã dea votul pentru un
partid sau altul, pentru un lider sau

altul. Acesta este motivul pentru
care pânã acum niciodatã un par-
tid de dreapta din Moldova nu a
luat mai mult de 25%-27%. Doar
în 2011, când PLDM-ul lui Vlad
Filat a luat 27% în Parlament. As-
tãzi, chiar dacã este un partid pe
partea dreapta, cu ºanse mari,
partidul Maiei Sandu, mai este to-
tuºi nevoie de un partid care ar
reprezenta ºi interesele alegãtoru-
lui unionist, alegãtorului român.
Astãzi, în Basarabia nu existã un
astfel de partid, cu excepþia parti-
dului lui Ghimpu, PD-ul care s-a
discreditat. Mihai Ghimpu ne mai
reprezentând o alternative pentru
clasa politicã.

Presupun cã au existat discu-
þii cu cetãþenii din Moldova, s-au
fãcut ºi sondaje, ce doreºte cetã-
þeanul moldovean ?! Care este
direcþia ?

În discuþiile pe care le-am avut
cu politicienii, cu studenþii, cu ale-
gãtorii din Republica Moldova am
ajuns la concluzia cã este nevoie
de un nou partid românesc, un
partid de dreapta, nu numai geo-
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politic de dreapta. Noi, în Republi-
ca Moldova nu avem partied doc-
trinare, toate sunt numai partied
geopolitice. Cei care sunt pro-eu-
ropeni se considerã de dreapta, cei
care sunt pro-est se considerã de
stânga. Dar un partid doctrinar de
dreapta ºi un partid geopolitic de
dreapta, un partid care sã repre-
zinte interesele unioºtilor, interesele
celor care se vor în UE, interesele
celor care vor sã construiascã o
clasã socialã mijlocie, care ºtie ce
vrea ºi care este foarte sensibilã la
orientãrile guvernãrii. Astãzi, prac-
tic, Republica Moldova nu are re-
laþii economice cu Rusia, sunt re-
laþii foarte încordate ºi unica solu-
þie, chiar ºi pentru Transnistria,
care exportã 65% din toatã pro-
ducþia în România ºi UE, pentru
toatã lumea este clar cã Republica
Moldova are o singurã direcþie :
România - Uniunea Europeanã –
NATO. Ne pregãtim sã facem Con-
gresul Partidului Unitãþii Naþiona-

le, iar pânã atunci se lucreazã la
înfiinþarea filialelor, adunãm sem-
nãturi pentru a înregistra partidul
la Ministerul Justiþiei ºi eu sunt si-
gur cã acest partid va avea suc-
ces, pentru cã în ultimul sondaj
fãcut, 45% dintre alegãtori consi-
derã cã este nevoie de un nou par-
tid pe dreapta.

Recent, a avut loc vizita Am-
basadorului Rusiei la Bucureºti la
Craiova. Excelenþa Sa, Valery
Kuzmin a þinut sã precizeze cã
Rusia nu impune condiþii Repu-
blicii Moldova în ceea ce priveºte
Acordul de Asociere cu UE, în
timp ce Bruxelles-ul impune Re-
publicii Moldova sã nu aibã rela-
þii economice cu Moscova. Care
este jocul real pe care îl face Ru-
sia în ceea ce priveºte Republica
Moldova ?

Acest ambasador a fost ºi am-
basadorul Rusiei la Chiºinãu ºi noi
îl cunoaºtem foarte bine. Uniunea
Europeanã pune condiþii în ceea
ce priveºte reforma în justiþie, re-
forma în economie, reforme în ge-
neral, pentru relansarea economi-

cã a Republicii Moldova ºi pentru
a putea creºte încrederea investi-
torului strãin în economia Repu-
blicii Moldova. Rusia pune o alt-
fel de condiþie. Unica condiþie este
de a renunþa la Acordul de Aso-
ciere, sã renunþãm la perspectiva
noastrã europeanã. Pe ei nu îi in-
tereseazã respectarea drepturilor
omului, pe ei îi intereseazã decât
sã recâºtige influenþa în Moldova
pentru aº putea consolida capul de
pod din Transnistria. Existã acest
cerc vicios. Republica Moldova în
conformitate cu Constituþia este
stat neutru s-a autodeclarat stat
neutru, dar în realitate nimeni nu
ne-a recunoscut ca stat
neutru, pentru cã pe te-
ritoriul nostrum avem
armatã de ocupaþie. Ru-
sia de fiecare datã ne ad-
duce aminte cã suntem
stat neutru cã nu ne pu-
tem apropia de NATO,
nu putem colabora cu
NATO, nu putem sã des-
chidem nicio misiune
NATO în Moldova, dar
în acelaºi timp, Rusia
pune piedici în calea re-
cunoaºterii neutralitãþii
noastre. Dacp Rusua ar
dori sã fim neutri în re-
alitate, ºi-ar retrage ar-
mata din Transnistria,
armata ilegalã ºi ar fi pri-
ma þarã care ar recu-
noaºte neutralitatea
noastrã.

Rolul pe care îl joacã
România…ce ar trebui
sã facã de exemplu, Ro-
mânia pentru ca proiec-
tul pe care îl creionaþi
sã fie unul de succes ?

Începând cu 2013 de
când a fost demis Vlad
Filat, iar din 2014 de
când au ieºit la suprafaþã
multe reþele de corupþie,
a început sã se rãceascã
relaþia noastrã cu Uniu-
nea Europeanã. UE nu
mai considerã o þarã de

succes, nu mai considerã cã Re-
publica Moldova poate sã facã faþã
exigenþelor europene. Clasa politi-
cã s-a decredibilizat ºi unica þarã
care a mai crezut în noi ºi care ne-
a mai întins o mânã de ajutor a fost
România. România a fãcut foarte
mult pentru parcursul european al
Republicii Moldova, chiar mai mult
decât au fãcut unii politicieni din
Moldova ºi astãzi, pentru cã noi nu
mai suntem credibili în UE, cei care
ne mai deschid uºile în UE sunt po-
liticienii din România. România ar
trebui sã înlocuiascã Rusia din Re-
publica Moldova. În 1940, Româ-
nia  a plecat din Basarabia, nu pen-

tru cã ar fi vrut, ci pentru cã a fost
alungatã de Rusia, pentru a evita
un rãzboi cu Rusia. Mulþi i-am au-
zit spunând sã aducem Basarabia
acasã, dar mesajul nostru este sã
aducem România acasã, în Basa-
rabia, pentru cã Basarabia nu  a
plecat. România trebuie adusã aca-
sã sub formã de economie, inves-
tiþii, locuri de muncã, justiþie, DNA,
sub forma de unificare a sistemu-
lui energetic, prin unificarea siste-
mului educaþional, a sistemului de
sãnãtate, prin unifcarea mentalitã-
þiilor noastre. Noi avem astãzi peste
50% din cetãþenii Republicii Mol-
dova care nu au vãzut niciodatã

România. Unii dintre po-
liticieni din Moldova, sus-
þin ceva greºit ºi anume
cã “cu cât populaþia este
mai sãrãca, cu atât îºi va
dori mai mult unirea”. Eu
sunt de altã pãrere ºi anu-
me, cu cât populaþia este
mai sãracã, cu atât este
mai influent Putin în
Moldova, cu atât mai in-
fluent este Dodon. Dacã
România pânã în 2018 nu
se va implica masiv în
Republica Moldova, exis-
tãm riscul ca Dodon ºi cu
acoliþii lui sã câºtige ale-
gerile parlamentare ºi va
reprezenta un dezastru
pentru parcursul  euro-
pean, va avea loc trans-
nistrizarea Republicii
Moldova. Ei vor sã facã
o federalizare în Republi-
ca Moldova. Transnistria
sã aibã drept de veto, Gã-
gãuzia sã aibã drept de
veto ºi atunci parcursul
nostru european va fi blo-
cat mulþi ani, iar Putin
asta vrea, sã facã un cap
de pod în Transnistria,
sã-ºi mãreascã armata ºi
sã þinã într-o ameninþare
continuã Ucraina,  Româ-
nia, Ungaria ºi alte þãri din
aceastã zonã. Rusia vrea
sã facã Novorusia….
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 Fostul ministru al Apãrãrii, Anatol ªalaru, la Craiova:
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Pe 16  martie, s-a încheiat pri-
ma  fazã a etapei iniþiale de înscriere
a copiilor, în clasa pregãtitoare.
„Putem spune, acum,  despre  nu-
mãrul  cererilor depuse ºi  al admi-
ºilor. Astfel, au fost peste  4.600
de copii  înscriºi, iar  mai mult de
3.700 au fost  admiºi. Va urma faza
a doua a  primei  etape  de  repar-
tizare, când vor fi  puse în aplicare
criteriile generale, ºi, la fiecare uni-
tate  de  învãþãmânt, cele specifi-
ce. De  asemenea, s-a  solicitat su-
plimentarea e locuri, fiind aproba-
te 510, iar la unele unitãþi de învã-
þãmânt este vorba de înfiinþarea de
clase, iar aici amintim Colegiul
Naþional Pedagogic „ªtefan Velo-
van”,  ªcolile Gimnaziale  „Traian”,
„Gheorghe  Þiþeica”, „Mircea Elia-
de”, etc. În acelaºi timp,  s-a fãcut
evaluarea psihosomaticã a 638 de
copii, care se regãsesc între cei
înscriºi”, a precizat prof. Coca
Tanciu,  inspector  de  specialitate
în cadrul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.
Criterii  specifice  acceptate
de  toate  ºcolile

Dupã  finalizarea  înscrierilor ,
în ºcolile  cu  mai  multe cereri
ale  pãrinþilor din afara circum-

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

La sfârºitul  sãptãmânii  trecu-
te, s-au  încheiat simulãrile  exa-
menelor naþionale („Capacitate” -
clasa  a VIII-a,  Bacalaureat -  cls-
a XI-a ºi a XII-a). Rãmân rezul-
tatele ºi  concluziile,  iar repre-
zentanþii Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj vin
cu câteva  precizãri.
„Se  observã o scãdere
a procentajului de pre-
zenþã,  la  elevii claselor
a  XI-a ºi a XII-a,
comparativ cu anul pre-
cedent: 75% -  79%,  la
penultimul  an de liceu,
respectiv 74%  - 81%
pentru  clasa terminalã
a învãþãmântului liceal.
Aici,  se  poate  vorbi ºi
despre faptul cã  foarte
mulþi care urmeazã  forma de în-
vãþãmânt la  fãrã frecvenþã  sau
la  seral  nu vin, aºa  cum fac  ºi
la  examenul  real.  În  ceea  ce
priveºte clasa  a  VIII-a, aici este

S-a încheiat  perioada  de  în-
scriere la concursul  pentru
funcþia de  inspector general   al
Inspectoratului  ªcolar  Judeþean
Dolj. Au  fost  depuse  cinci can-
didaturi: actualul „general”-
prof. Monica Leontina Sunã,
prof.  Marian Vlad,  manager  al

Cinci candidaþi la postulCinci candidaþi la postulCinci candidaþi la postulCinci candidaþi la postulCinci candidaþi la postul
de inspector general ºcolarde inspector general ºcolarde inspector general ºcolarde inspector general ºcolarde inspector general ºcolar

ªcolii Gimnaziale  „Elena  Fara-
go”, prof. Alina Ciucã  (director
ªcoala  Gimnazialã  „Sf. Dumi-
tru”), prof. Dumitru Eftimov
(Colegiul Economic  „Gheorghe
Chiþu”),  prof. Nicolae Petrescu
(dir.adjunct al Colegiului Naþio-
nal „Carol I”).

Absenteism ridicat la
simulãrile Bacalaureatului

o creºtere:  88,65% -  87,96%.
Din punct  de  vedere organizato-
ric, totul a fost în regulã. A  fost
un mic incident, dacã se poate
spune  aºa, când  o  panã  de cu-
rent a  pus  în pericol multiplica-

rea subiectelor,  dar, aºa cum pre-
vede  metodologia, s-a apelat la
ºcoala  de rezervã  ºi  situaþia s-a
remediat în timp util. Am avut un
numãr ridicat  de elevi eliminaþi,

dar a fost dovada cã profesorii
supraveghetori ºi-au fãcut dato-
ria. Dar,  credem  cã este nevoie
de o responsabilitate mai mare din
partea candidaþilor, care trebuie  sã
respecte legislaþia ºi sã lase  în ca-

merele de bagaje
telefoanele mobi-
le, cãºtile audio,
alte materiale.
Acum, fiind  vor-
ba de o simulare,
nu pãþesc nimic,
dar, în cazul  exa-
menului adevãrat,
din varã, nu mai
pot avea dreptul sã
susþinã Bacalau-
reatul timp de
douã sesiuni.
Aici, facem un

apel ºi la pãrinþi, sã-i conºtienti-
zeze ºi sã-i  verifice  pe tineri”, a
precizat prof.  Nicoleta  Liþoiu,
purtãtor de cuvânt al Inspectora-
tului  ªcolar Judeþean  Dolj.

Peste  3.700 de copii admiºiPeste  3.700 de copii admiºiPeste  3.700 de copii admiºiPeste  3.700 de copii admiºiPeste  3.700 de copii admiºi
la clasa pregãtitoare, dupã prima fazãla clasa pregãtitoare, dupã prima fazãla clasa pregãtitoare, dupã prima fazãla clasa pregãtitoare, dupã prima fazãla clasa pregãtitoare, dupã prima fazã

Au fost finalizate înscrierile  pentru  prima fazã  a
etapei  iniþiale a înscrierii în clasa pregãtitoare a copiilor
din judeþul  Dolj. În acest moment, pentru  cele 5.048
locuri  alocate au  fost  înscriºi  4.654.  de copii, iar  3.754
au  fost  admiºi. Urmeazã alte proceduri  de cuprindere în
învãþãmântul  preºcolar, astfel  încât  niciun copil nu va
rãmâne neînmatriculat.

scripþiei  decât numãrul locurilor
se va trece la aplicarea  criteriilor
de  departajare:  generale   ºi spe-
cifice.  Conform legislaþiei, au în-
tâietate elevii care  sunt încadraþi
într-un grad  de handicap, apoi
cei  orfani de  ambii  pãrinþi, cei
care ºi-au  pierdut unul dintre pã-
rinþi, existenþa unui  frate  înma-
triculat  în unitatea  respectivã,
º.a.m.d. Printre  cazurile  de  di-
ferenþiere  aplicate   se  regãsesc
afini ,  locul  de  muncã  al  pãrin-
þilor, situarea  în  zona  de rezi-
denþã a bunicilor. Poate cea  mai
solicitatã  unitate  de  învãþãmânt
este Colegiul Naþional Pedagogic
„ªtefan Velovan”,  cu cerere
mare,  dar  ºi ofertã  pe mãsurã.
„Am fãcut  solicitare  cãtre In-
spectoratul ªcolar pentru  supli-
mentare  de locuri  ºi  am obþinut
o clasã  în  plus.  Mulþi   pãrinþi
vin spre noi  datoritã  pregãtirii
cadrelor didactice. Pentru  dife-
renþiere,  dupã  criteriile  genera-
le,  le vom  aplica  pe cele specifi-
ce  - copiii  care au fost la grãdi-
niþã  la noi, pãrinþii care  au locul
de  muncã în  apropiere, cei  care
fac  cerere  pentru  „ªcoalã  dupã
ºcoalã”, iar în plus avem  ºi  „Step
by step”, o alternativã ”, a spus

prof. Vasile Voinescu, director
al CNP  „ªtefan Velovan”.  La rân-
dul sãu,  prof. Cerasela Creme-
ne, manager al ªcolii  Gimnaziale
„Gheorghe  Þiþeica” a menþionat:
„Trebuie sã aºteptãm pânã pe 22
martie, când se va încheia aceas-
tã etapã. Oricum, mizãm pe 135
de  locuri aprobate, dupã  supli-
mentare, în patru clase. Ca ºi cri-
terii  de departajare,  am þinut cont
de locul de muncã al pãrinþilor, sã

mai fi avut fraþi  sau  surori  care
au învãþat  la noi, bunicii  sau cei
care au grijã de ei sã  locuiascã în
zonã”.  În apropiere, se aflã  ªcoa-
la Gimnazialã „Mircea Eliade”, iar
prof.  Genoveva Ioana, director
al unitãþii, ne-a declarat: „Am ce-
rut suplimentare, cred cã vom
avea 120 de locuri, în patru cla-
se. Am  mers, ca ºi criterii de de-
partajare, pe continuarea tradiþiei,
în sesnsul cã sunt acceptaþi  co-

piii care au avut fraþi sau surori la
ºcoala  noastrã,  locurile  de mun-
cã ale pãrinþilor aflate  în apropie-
rea ºcolii, bunici care stau în preaj-
mã”. Rezultatele primei etape de
admitere vor  fi  afiºate pe  22-23
martie, iar, dacã  vor fi elevi care
nu vor fi  distribuiþi, a doua etapã
va  avea  loc  între  24 – 30 mar-
tie, cu afiºarea rezultatelor pe  6
aprilie, între  7 - 13 aprilie trebuind
sã fie soluþionate  toate  dosarele.
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Opera Românã Craiova a între-
prins, în perioada 9-19 martie, un
turneu în Germania, în cadrul cã-
ruia a prezentat operele „Don
Carlo” de Giuseppe Verdi (patru
reprezentaþii), „Elixirul dragostei”
de Gaetano Donizetti (o reprezen-

TTTTTurneu cu zece reprezentaþii în Germaniaurneu cu zece reprezentaþii în Germaniaurneu cu zece reprezentaþii în Germaniaurneu cu zece reprezentaþii în Germaniaurneu cu zece reprezentaþii în Germania
al artiºtilor Operei Române Craiovaal artiºtilor Operei Române Craiovaal artiºtilor Operei Române Craiovaal artiºtilor Operei Române Craiovaal artiºtilor Operei Române Craiova

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Filarmonica „Oltenia” vã invitã astãzi, de la ora
19.00, în Sala Oglinzilor a Muzeului de Artã Craio-
va, la un recital prezentat în cadrul stagiunii de mu-
zicã de camerã ºi prilejuit de Ziua Europeanã a Mu-
zicii Vechi. Concerteazã ansamblul de muzicã ve-
che „Prinþese cu flaute” al Colegiului Naþional Pe-
dagogic „ªtefan Velovan”, format din Elena Ghi-
þã, Rãzvan Rusan (blockflote sopran), Elisa Po-
pescu (blockflote alto), Diana Bãrbulescu (bloc-
kflote tenor), Mihai Scornea (blockflote bas),  Iu-
lia Rîndã (chitarã). Conducerea muzicalã ºi pre-
zentarea concertului îi aparþin prof. Cristian Mihai
Mihãescu.

Ansamblul de muzicã veche „Prinþese cu flaute”
este prima formaþie de gen apãrutã în peisajul mu-
zical oltean. Deºi recent înfiinþatã – în martie 2016

–, formaþia a câºtigat deja premii la concursurile
între licee ºi a fost invitatã sã concerteze în cadrul
mai multor evenimente culturale craiovene.

Ziua Europeanã a Muzicii Vechi este organizatã
în fiecare an la o datã care, pe lângã venirea primã-
verii, omagiazã ºi naºterea celui mai emblematic re-
prezentant al muzicii vechi, Johann Sebastian Bach,
nãscut pe 21 martie 1685. De altfel, programul pre-
zentat astã-searã include o compoziþie a acestuia:
„Arta Fugii”, BWV 1080 – Contrapunctus 1.

Vor mai putea fi audiate „La Bourree” de Mi-
chael Praetorius; „Matona mia cara” de Orlando
di Lasso; „Greensleeves”, atribuitã regelui Henric
al VIII-lea; „Codex Caioni” – Trei dansuri transil-
vane de Ion Cãianu; Suita „Abdelazar” – Rondo
de Henry Purcell. Intrarea publicului este liberã.

Cu ocazia sãrbãtoririi Sãptãmâ-
nii limbii franceze ºi a francofoniei,
Asociaþia Membrilor Ordinului „Pal-
mes Academiques” din România
(AMOPA Roumanie), în colaborare
cu Biblioteca Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman”, organizeazã astãzi,
începând cu ora 14.00, la sediul
acestei instituþii,  evenimentul oma-
gial „Baudelaire, 150 anes
apres…”, pentru a marca un secol
ºi jumãtate de la dispariþia marelui
precursor al liricii moderne.

Evenimentul se desfãºoarã cu
participarea ºcolilor implicate în
derularea proiectului educativ „En
lisant, en ecrivant” / „Citind, scri-
ind”: Colegiul Naþional Pedagogic
„ªtefan Velovan” (coordonator),

La Teatrul Naþional „Marin So-
rescu” va avea loc luni, 27 mar-
tie, începând cu ora 19.00, con-

„Adunarea Poeþilor ºi a
SpectActorilor Craioveni”
sãrbãtoreºte astãzi Ziua
Internaþionalã a Poeziei
printr-un recital oferit de mai
mulþi poeþi craioveni, care
vor citi din poemele lor.

De la ora 17.00, la Sala
„Ia te uitã!” a Teatrului
Naþional „Marin Sorescu”,
poeþii Ionel Ciupureanu, Ioan
Lascu, Emilian Mirea, Mihai
Firicã, Silviu Gongonea,
Mihai Ene, Ion Munteanu,

Zilele francofoniei,
la Biblioteca „Aman”

Concert de muzicã folk, pop
ºi rock, în scop caritabil

Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”,
Liceul Teoretic „Henri Coandã”,
ªcoala nr. 18 „Sfântul Dumitru”.

Programul include vernisajul
unei expoziþii de carte Baudelaire,
din bogata colecþie a Bibliotecii
„Aman”, conferinþa „Baudelaire,
critic de artã ºi poet” (profesor dr.
Maria Tronea, vicepreºedinte
AMOPA Roumanie) ºi un recital
bilingv, franco-român, realizat de
elevii ºcolilor participante la pro-
iectul educativ menþionat, sub co-
ordonarea profesorilor Mirela
Mitu, Liliana Hoancã, Gabriela Mi-
hai, Oana Purcãrescu, Dania Moi-
sa, Silvia Durand, Mirela Licules-
cu ºi Mihaela Brumar (director al
Liceului „Henri Coandã”).

certul caritabil „Hope and Ri-
sing Slope”, de muzicã folk,
pop ºi rock. Banii strânºi în
urma evenimentului vor fi do-
naþi lui Georgian Mitã (20 de
ani), care suferã de amiotrofie
spinalã progresivã, tip 2, forma
gravã, pentru aparatul fãrã de
care nu poate respira, ºi lui
Emmanuel Voichiþa (49 de
ani), care suferã de cancer oro-
faringian ºi vor fi folosiþi pen-
tru tratament.

Vor concerta trupele OLD
SCHOOL BAND (pop&rock),

THE WHEELS (rock&blues),
ZAIBÃR (folk&rock). Li se vor
alãtura Corul de camerã al Cole-

giului Naþional Militar „Tudor Vla-
dimirescu” (dirijor: plt. adj. pr.
Floricã Oanþã), Corul de copii al
Cercului Militar Craiova (dirijor:
Mihaela Leonte) ºi Corul „The
Wishers” al Centrului de Limbi
Strãine May Lily.

Evenimentul este organizat de
Asociaþia pentru Educaþie Creati-
vã ºi Cercetare Directã (Centrul de
Limbi Strãine May Lily), în parte-
neriat cu Teatrul Naþional „Marin
Sorescu”, Facultatea de ªtiinþe So-
ciale a Universitãþii din Craiova,
Centrul Militar Craiova ºi Centrul
de informare ºi îmbunãtãþire a ca-
litãþii vieþii pentru bolnavii de dis-
trofie muscularã (ASCID).

Ion Maria, Cornel Ducan,
Constantin Pãdureanu,
Nicolae Coande îºi vor reuni
vocile pentru a celebra
recunoaºterea poeziei ca
„simbol al spiritului creativ
omenesc, unica ei abilitate de
a capta creativitatea spiritului
ºi a minþii umane”. 21 martie
a fost proclamatã Zi Interna-
þionalã a Poeziei la a 30-a
sesiune a UNESCO þinutã la
Paris în 1999.

„Vom marca ºi în 2017 la

Craiova aceastã zi simbol
pentru poezia lumii în
spiritul PEN Internaþional,
cãruia PEN Club România i
se raliazã în dorinþa de a
lupta pentru drepturile
scriitorilor interziºi, arestaþi
sau închiºi în diferite þãri ale
lumii”, spune poetul Nicolae
Coande. Sub coordonarea
sa, vor fi discutate cazurile
unor autori precum Asli
Erdogan (Turcia), Ernesto
Cardenal (Nicaragua),

Amanuel Asrat (Eritreea),
Dareen Tatour (în arest la
domiciliu în Israel), Liu Xia
(China). Va recita câte un
poem din opera acestora
actriþa Anca Dinu. Traduce-
rea textelor din limba englezã
îi aparþine Liei Boangiu. Ioan
Lascu, Mihai Ene, Nicolae
Coande, Lia Boangiu, Mihai
Firicã vor prezenta cazurile-
limitã ale acestor scriitori
prigoniþi de regimurile din
þãrile lor.

„Prinþese cu flaute” – recital la Muzeul de Artã, cu ocazia Zilei Europene a Muzicii Vechi„Prinþese cu flaute” – recital la Muzeul de Artã, cu ocazia Zilei Europene a Muzicii Vechi„Prinþese cu flaute” – recital la Muzeul de Artã, cu ocazia Zilei Europene a Muzicii Vechi„Prinþese cu flaute” – recital la Muzeul de Artã, cu ocazia Zilei Europene a Muzicii Vechi„Prinþese cu flaute” – recital la Muzeul de Artã, cu ocazia Zilei Europene a Muzicii Vechi„Prinþese cu flaute” – recital la Muzeul de Artã, cu ocazia Zilei Europene a Muzicii Vechi„Prinþese cu flaute” – recital la Muzeul de Artã, cu ocazia Zilei Europene a Muzicii Vechi„Prinþese cu flaute” – recital la Muzeul de Artã, cu ocazia Zilei Europene a Muzicii Vechi„Prinþese cu flaute” – recital la Muzeul de Artã, cu ocazia Zilei Europene a Muzicii Vechi„Prinþese cu flaute” – recital la Muzeul de Artã, cu ocazia Zilei Europene a Muzicii Vechi„Prinþese cu flaute” – recital la Muzeul de Artã, cu ocazia Zilei Europene a Muzicii Vechi„Prinþese cu flaute” – recital la Muzeul de Artã, cu ocazia Zilei Europene a Muzicii Vechi„Prinþese cu flaute” – recital la Muzeul de Artã, cu ocazia Zilei Europene a Muzicii Vechi„Prinþese cu flaute” – recital la Muzeul de Artã, cu ocazia Zilei Europene a Muzicii Vechi„Prinþese cu flaute” – recital la Muzeul de Artã, cu ocazia Zilei Europene a Muzicii Vechi„Prinþese cu flaute” – recital la Muzeul de Artã, cu ocazia Zilei Europene a Muzicii Vechi„Prinþese cu flaute” – recital la Muzeul de Artã, cu ocazia Zilei Europene a Muzicii Vechi

Poeþi craioveni în recital, de Ziua Internaþionalã a PoezieiPoeþi craioveni în recital, de Ziua Internaþionalã a PoezieiPoeþi craioveni în recital, de Ziua Internaþionalã a PoezieiPoeþi craioveni în recital, de Ziua Internaþionalã a PoezieiPoeþi craioveni în recital, de Ziua Internaþionalã a PoezieiPoeþi craioveni în recital, de Ziua Internaþionalã a PoezieiPoeþi craioveni în recital, de Ziua Internaþionalã a PoezieiPoeþi craioveni în recital, de Ziua Internaþionalã a PoezieiPoeþi craioveni în recital, de Ziua Internaþionalã a Poeziei

taþie) ºi opereta „Wiener Blut” de
Johann Strauss fiul (cinci repre-
zentaþii), interpretatã în limba ger-
manã. Zece localitãþi au fost in-
cluse în turneu: Waldkraiburg, Un-
terschleissheim, Worms, Filder-
stadt, Duren, Emden, Hameln,

Emmerich, Papenburg ºi Lippstadt.
„Trei producþii, 10 oraºe, 10

seri de spectacol, mii de specta-
tori care le-au aplaudat perfor-
manþa. Opera Românã Craiova a
încheiat turneul din Germania,
care a fost o provocare, un ade-
vãrat tur de forþã ºi o demonstra-
þie a talentului artiºtilor. Reflec-
tate în presa germanã în termeni
laudativi, spectacolele Operei
Române Craiova s-au încheiat în
aplauze îndelungate, o parte din
ele jucându-se cu casa închisã”,
se precizeazã într-un comunicat
de presã al instituþiei.
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Premierul britanic, Theresa May, va no-
tifica oficial miercuri, 29 martie, UE cã
þara sa pãrãseºte Blocul comunitar, Dow-
ning Street anunþând cã aceasta va scrie o
scrisoare celor 27 de state membre UE ºi
cã este de aºteaptat ca negocierile sã în-
ceapã apoi cât mai repede posibil. Aceastã

Jean-Claude Juncker: Reintroducerea
pedepsei capitale în Turcia va duce
la încetarea negocierilor
de aderare la UE

Jean-Claude Juncker, preºedintele
Comisiei Europene, avertizeazã
Ankara cã reintroducerea pedepsei
capitale va duce la încetarea negocie-
rilor cu Turcia pentru aderarea la
UE. “Dacã pedeapsa cu moartea este
reintrodusã în Turcia, ar conducea la
încetarea negocierilor”, a declarat
oficialul european pentru Bild,
adãugând cã aceasta chestiune
reprezintã “o linie roºie” care nu
poate fi încãlcatã. Juncker a mai
precizat cã se opune unei încetãrii
complete a tuturor negocierilor de
aderare cu Turcia. Sâmbãtã, preºe-
dintele turc Recep Erdogan a declarat
cã se aºteaptã ca Parlamentul de la
Ankara sã aprobe reintroducerea
pedepsei capital dupã referendumul
de luna viitoare privind extinderea
puterilor ºefului statului. În ceea ce
priveºte ameninþãrile liderilor turci
privind ruperea acordului între UE ºi
Ankara pe tema controlului imigra-
þiei, Junker a declarat cã “Turcia nu
se va retrage din acest acord, chiar
dacã Erdogan mi-a zis de câteva ori
cã ar dori”. Turcia nu are niciun
interes sã cedeze “controlul” frontie-
relor sale “traficanþilor de persoane
ºi infractorilor”, a adãugat oficialul.

Rusia: Reprezentanþi ai Guvernului
sirian vor participa la viitoarele
negocieri de pace de la Geneva

Reprezentanþi ai Guvernului
sirian vor participa la viitoarele
negocieri de pace de la Geneva, a
anunþat ieri agenþia de presã rusã
RIA, citându-l pe ministrul adjunct
de Externe de la Moscova, Mikhail
Bogdanov. Acesta a declarat cã
Moscova sperã cã opoziþia armatã
sirianã va putea participa la nego-
cierile de pace. Oficialul a mai spus
cã trimisul special al ONU pentru
Siria, Staffan de Mistura, va efectua
o vizitã la Moscova înainte de
discuþiile de la Geneva. Guvernul
sirian ºi grupãrile de opoziþie sunt
invitate la Geneva, pe data de 23
martie, pentru a relua negocierile de
pace sub egida ONU.

Cel puþin 20 de morþi, inclusiv elevi,
în urma prãbuºirii unui copac în Ghana

Cel puþin 20 de persoane au
decedat, iar peste zece au fost rãnite,
inclusiv mai mulþi elevi de la un
liceu ºi turiºti, în urma prãbuºirii
unui copac în apropierea unei
cascade din zona oraºului Kintampo
din Ghana, au aununþat autoritãþile.
Un purtãtor de cuvânt al serviciului
de pompieri a declarat cã 18 elevi au
decedat la locul incidentului, iar alte
douã persoane au murit la spital.
Oficialul a precizat cã alte 11 persoa-
ne sunt internate în spital. Potrivit
altor surse, în urma incidentului ar
fi fost rãnite peste 20 de persoane.
Copacul s-ar fi prãbuºit peste victime
din cauza unei furtuni, au anunþat
oficiali din cadrul serviciilor de
urgenþã, care au precizat cã echipaje-
le de salvare ºi poliþia încearcã sã
elibereze persoanele rãmase prinse
sub copac.

Guvernul chinez a solicitat consultan-
þã din partea grupurilor de reflecþie ºi con-
silierilor politici despre cum s-ar putea

Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a cerut, ieri, ad-
ministraþiei Recep Tayyip Erdogan sã înceteze orice com-
paraþie cu activitãþi naziste, dupã o serie de afirmaþii fã-
cute de lideri turci. “Comparaþiile cu nazismul fãcute de
Turcia trebuie sã înceteze”, a declarat Angela Merkel.
Recep Tayyip Erdogan, preºedintele Turciei, a acuzat-o,
într-un discurs televizat rostit duminicã, pe Angela Mer-
kel, cancelarul Germaniei, cã ar utiliza “metode naziste”
împotriva cetãþenilor turci. “Când le spunem cã sunt na-
ziºti, europenii devin stânjeniþi, se solidarizeazã. Mai ales
Angela Merkel”, a afirmat Recep Erdogan. Referindu-se
personal la Angela Merkel, Recep Erdogan a continuat,
potrivit postului N-TV ºi revistei Focus: “Foloseºti meto-
de naziste. Împotriva cui? Împotriva fraþilor mei din Ger-
mania ºi a miniºtrilor care au mers în Germania pentru
mitinguri electorale”. Administraþia Recep Tayyip Erdo-
gan, acuzatã de tendinþe autoritariste, este în conflict cu
Germania ºi Olanda dupã ce aceste þãri au interzis mitin-
guri electorale organizate înaintea referendumului pe tema
introducerii sistemului prezidenþial în Turcia. Criticii sus-
þin cã Recep Erdogan vrea trecerea la un sistem prezi-
denþial pentru a sporirea prerogativelor decizionale.

Marea Britanie va declanºaMarea Britanie va declanºaMarea Britanie va declanºaMarea Britanie va declanºaMarea Britanie va declanºa
Brexitul la 29 martieBrexitul la 29 martieBrexitul la 29 martieBrexitul la 29 martieBrexitul la 29 martie

iniþiativã a fost luatã la nouã luni dupã ce
51,9 la sutã dintre cetãþenii britanici au
votat pentru ieºirea þãrii lor din Blocul
Comunitar. Discuþii despre termenii de ie-
ºire din UE ºi viitoarele relaþii nu pot avea
loc în conformitate cu procedurile prevã-
zute în Articolul 50 al Tratatului de la Li-

sabona pânã când Marea Britanie nu îºi
anunþã oficial ieºirea din Bloc. Un purtã-
tor de cuvânt a declarat cã ambasadorul
Marii Britanii la UE, Tim Barrow, a ante-
rior informat Consiliul European de data
când va fi declanºat Articolul 50. “Repre-
zentantul permanent al Marii Britanii la Bru-
xelles a informat Uniunea Europeanã luni
dimineaþa cã þara va activa Articolul 50 pe
data de 29 martie”, a declarat un purtãtor
de cuvânt de la Downing Street, citat de
Le Figaro. Downing Street a anunþat cã
dupã ce va fi declanºat Articolul 50, este
de aºteptat ca cele 27 de state membre UE
sã convinã asupra termenilor ºi sã existe
un rãspuns iniþial în termen de 48 de ore.
Un purtãtor de cuvânt a declarat cã Guver-
nul doreºte ca negocierile sã înceapã cât
mai curând posibil, însã a adãugat cã “aces-
ta înþelege în totalitate cã este dreptul celor
27 de state membre sã aibã timp sã convi-
nã asupra poziþiei lor”. May a anunþat anul
trecut cã intenþioneazã sã notifice UE cã
Marea Britanie doreºte sã pãrãseascã Blo-
cul pânã la finalul lunii martie.

Angela Merkel avertizeazã administraþia Recep
Erdogan sã înceteze orice comparaþie cu nazismul

China se pregãteºte sã se opunã oricãror
eventuale sancþiuni comerciale din partea SUA

opune unor eventuale sancþiuni comercia-
le din partea preºedintelui american, Do-
nald Trump, chiar dacã Beijingul are per-

spectiva unor nego-
cieri  avantajoase.
Deºi se aºteaptã la
negocieri productive,
China vrea sã fie pre-
gãtitã în eventualita-
tea a ceea ce ar pu-
tea fi mai rãu. Con-
silierii politici consi-
derã cã Administraþia
Donald Trump va
impune cel mai pro-
babil tarife mai mari
în sectoarele vizate
în care China are un
surplus mai mare cu
SUA, precum dome-
niul oþelului ºi al mo-

bilei, sau al firmelor deþinute de stat. Chi-
na ar putea rãspunde la rândul sãu cu
acþiuni precum gãsirea unor furnizori al-
ternativi de produse agricole, echipamen-
te ºi produse manufacturiere, în timp ce
ar putea reduce exporturile telefoanelor
mobile sau laptopurilor. Alte opþiuni in-
clud impunerea taxelor sau altor restric-
þii asupra firmelor americane ce operea-
zã în China, ori limitarea accesului în sec-
torul serviciilor chineze. China a fost me-
sajul central al lui Donald Trump în cam-
pania electoralã din 2016, iar oficialii con-
siderã invitabilã o eventualã neînþelegere
din cauza surplusului în domeniul comer-
þului, conform unor surse ce au fost im-
plicate în discuþii interne. Biroul Consi-
liului Informativ de Stat al Chinei ºi Mi-
nisterul Comerþului nu au rãspuns solici-
tãrilor agenþiei de presã de a oferi lãmu-
riri în privinþa acestui subiect.
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Oraºe de hârtie

Se difuzeazã la HBO,
ora 18:10

Adaptat dupã romanul
bestseller al lui John Green
(„The Fault in Our Stars”),
ORA?E DE HÂRTIE este o
poveste despre maturizare,
care se concentreazã asu-
pra lui Quentin ºi a enigma-
ticei sale vecine Margo,
cãreia îi plac atât de mult
misterele, încât devine unul.

Camera de refugiu

Se difuzeazã la Pro Cinema,  ora  20:30

În timpurile medievale se
numea donjon. Secolul 20 a
dat naºtere adãposturilor
pentru bombardamente,
care au evoluat în adãpos-
turi contra uraganelor.
Acum, chiar ºi Casa Albã
are o camerã pentru situaþii
de urgenþã - un complex
sigur, dotat cu aparaturã de
înaltã performanþã, amplasat
în subsolul clãdirii...

Eroi de sacrificiu

Se difuzeazã la TVR 1, ora  00:25

Sunt cei mai mari eroi de
acþiune ai tuturor timpurilor. ºi,
în premierã absolutã, joacã
împreunã în acelaºi film. Syl-
vester Stallone, Jason Stat-
ham, Jet Li, Dolph Lundgren,
Eric Roberts, Randy Couture,
Mickey Rourke, Arnold
Schwarzenegger, Bruce Willis
ºi Terry Crews se înarmeazã
din cap pânã în picioare...

MARÞI - 21 martie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Campioni de poveste
09:00 A doua emigrare
09:30 Teleshopping
10:00 Ediþie specialã
10:55 Campioni de poveste
11:00 Ediþie specialã
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Inteligenþã la export
13:30 Dincolo de hartã (R)
14:00 Telejurnal
15:10 Maghiara de pe unu
16:55 Campioni de poveste
17:00 Telejurnal
17:30 Europa mea
18:30 Vorbeºte corect! (R)
18:35 Perfect imperfect (R)
19:20 Perfect imperfect (R)
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 Campioni de poveste
00:05 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 Perfect imperfect (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Cap compas (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

(R)
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360° Geo
12:50 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 Poveste dupã poveste (R)
15:20 Poate nu ºtiai
15:30 Potcoava de piatrã
1972, Romania
16:05 Potcoava de piatrã
1972, Romania
16:40 Potcoava de piatrã
1972, Romania
17:15 Jurnal de secol
17:20 Poate nu ºtiai
17:30 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:00 Gala Premiilor Gopo
20:40 Gala Premiilor Gopo
21:50 Gala Premiilor Gopo
22:55 Campioni de poveste
23:10 Instanþa amânã pronunþarea
1976, Romania, Dramã
00:55 Campioni de poveste

TVR 2

07:30 Furtunã Extremã
09:30 Pan: Aventuri în þara de

Nicãieri
11:20 Þestoasele Ninja 2
13:15 Fratele urs
14:40 Jurnalul unei adolescente
16:25 În ritmul tobei: un nou stil
18:10 Oraºe de hârtie
20:00 Umbre
20:50 The Revenant: Legenda

lui Hugh Glass
23:25 Haide cu mine!
00:55 Max Payne
02:35 Bãrbatul perfect
04:15 Câini
06:00 Fratele urs

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 Eroi de sacrificiu
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

Thriller
22:30 Masterchef
00:30 ªtirile Pro Tv
01:00 Lista neagrã
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Mister, Thriller
02:00 Ai noºtri (R)
2017, 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 Totul pentru tine (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Preþul dragostei (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Singurã pe lume
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Preþul dragostei
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Pasiune ºi putere (R)
01:00 Preþul dragostei (R)
02:45 Moºtenirea (R)
03:30 Totul pentru tine (R)
04:15 Petale de singurãtate (R)
2015, Turcia, Dramã
05:00 Ce se întâmplã doctore ?
05:30 Inimã de frate (R)
2011, Franþa, Dramã
06:30 Îngeri pãzitori (R)

07:00 La Mãruþã (R)
07:30 Inamicul din adancuri (R)
10:00 Ce spun românii (R)
11:15 La bloc (R)
13:00 Furnicuþe (R)
14:45 Safari
16:45 La bloc
19:00 Elmo în Grouchland
20:30 Camera de refugiu
22:45 Jocuri, poturi ºi focuri de

armã
01:00 Camera de refugiu (R)
03:00 Cine A.M.
06:15 Safari (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 Mihai Viteazul
1970, Romania, Istoric
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 Dragoste infinitã
2015, Turcia, Dramã
22:30 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 din inima României

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Sãnãtate cu stil
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Secrete de stil (R)
15:30 Mama mea gãteºte mai

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

bine
20:30 Stratageme murdare
2012, SUA, Crimã, Thriller
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Stratageme murdare (R)
2012, SUA, Crimã, Thriller
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 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
20:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat,

ep. 2 (EXPLOZIV)
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Nikita
2010, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
23:00 MMA ALL STARS: VIN

KOlindatorii! (EXPLOZIV)
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat,

ep. 5 (EXPLOZIV)

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În mare
parte seninmarþi, 21 mai - max: 20°C - min: 8°C

$
1 EURO ........................... 4,5627 ............. 45627
1 lirã sterlinã................................5,2660....................52660

1 dolar SUA.......................4,2418........42418
1 g AUR (preþ în lei)........168,2098.....1682098

Cursul pieþei valutare din 21 mai 2017 - anunþat de BNR

VALUTA

cuvântul libertãþii / 11marþi, 21 martie 2017 programe TV / cinemaprograme TV / cinemaprograme TV / cinemaprograme TV / cinemaprograme TV / cinema



Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Noapte albã

Ora: 18:00; 22:00

Gen film: Acþiune, Crimã, Thriller

Silence

Ora: 17:30

Gen film: Dramã, Istoric

RECOMANDÃRI TV
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Star Trek. Dincolo de infinit!

Se difuzeazã la HBO, ora 20:00

De data aceasta echipajul
navei Enterprise are de înfrun-
tat inamici noi în vastul spaþiu
cosmic încã neexplorat. În
aceastã nouã aventurã echipa-
jul va ajunge "acolo unde nu a
mai ajuns nimeni, în cãutarea
lumilor noi ºi a noilor civilizaþii",
dincolo de orice Univers cu-
noscut, în binecunoscutul
spirit al francizei Star Trek...

360

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  22:30

Inspiraþi de piesa lui Arthur
Schnitzler Reigen (mai cunos-
cutã sub numele francez La
ronde), regizorul Fernando
Meirelles ºi scenaristul Peter
Morgan pun laolaltã mai mul-
te poveºti de dragoste din
secolul 21. Din Viena pânã la
Paris, din Rio pânã la Londra,
iubirea este experimentatã
succesiv de zece cupluri de
toate vârstele...

Capcanã pentru pãrinþi

Se difuzeazã la Antena 1, ora  20:30

O adaptare modernã a clasicu-
lui "The Parent Trap" a cãrui
magie o redescoperã fiecare
generaþie din 1961 pânã acum
este rezultatul unei noi colabo-
rãri între Nancy Meyers - regi-
zoare ºi scenaristã - ºi Charles
Shyer - scenarist ºi producãtor.
Cei doi formeazã o echipã de
douãzeci de ani, din 1979, ºi au
mai colaborat în trecut pentru
Father of the Bride...

MIERCURI - 21 martie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Campioni de poveste
09:00 Descãlecaþi în Carpaþi
09:30 Teleshopping
10:00 Ediþie specialã
10:55 Campioni de poveste
11:00 Ediþie specialã
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Adevãruri despre trecut

(R)
13:30 Dincolo de hartã (R)
14:00 Telejurnal
15:10 Convieþuiri
16:55 Campioni de poveste
17:00 Telejurnal
17:30 Interes general
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 Campioni de poveste
00:05 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 Perfect imperfect (R)
02:05 Perfect imperfect (R)
02:45 Telejurnal (R)
03:25 Vorbeºte corect! (R)
03:30 Pro patria (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Pescar hoinar (R)
08:30 Pofticioºi, la cratiþã!
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360° Geo
12:50 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 Destine ca-n filme
15:20 Poate nu ºtiai
15:30 In culise
1916, SUA, Comedie, Romantic,

Scurt metraj
16:00 Handbal feminin
17:30 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Ceasornicarul din Saint-

Paul
1974, Franþa, Crimã, Dramã
22:10 Conspiraþia mondialã
2008, Marea Britanie, Dramã
23:50 Poate nu ºtiai
00:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
01:30 Conspiraþia mondialã (R)
2008, Marea Britanie, Dramã

TVR 2

07:25 Jurnalul unei adolescente
09:05 Oraºe de hârtie
10:55 Secretariat
13:00 Cãlãtoria lui Fanny
14:40 Pe platourile de filmare
15:10 Marþianul
17:30 Sentimente care vindecã
19:00 Fetele
19:30 Punct ºi de la capãt
20:00 Star Trek. Dincolo de infinit!
22:00 Marile minciuni nevinovate
23:00 Câini
00:45 Scrisori din Iwo Jima
03:05 Cazul Newburgh
04:30 Activitate Paranormalã.

Dimensiunea Spectralã

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Maruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Atletico Textila
2016, România, Comedie
22:30 Jocuri de celebritate
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Lista neagrã
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Mister, Thriller
01:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:00 Lecþii de viaþã (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
07:45 Singurã pe lume (R)
09:00 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Preþul dragostei (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Singurã pe lume
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Preþul dragostei
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Pasiune ºi putere (R)
01:00 Preþul dragostei (R)
02:45 Moºtenirea (R)
03:30 Totul pentru tine (R)
04:15 Petale de singurãtate (R)
05:00 Ce se întâmplã doctore ?
05:30 Inimã de frate (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

07:00 Safari (R)
08:15 Ce spun românii (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Inamicul din adâncuri (R)
14:15 Elmo în Grouchland (R)
15:45 La bloc
18:00 Cheia
20:30 Alertã de gradul 5
22:30 360
00:45 Adele: Capitolele 1 ºi 2
04:00 Cine A.M.
06:15 Cheia (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 Capcanã pentru pãrinþi
1998, SUA, Comedie
23:00 Xtra Night Show
01:00 Capcanã pentru pãrinþi

(R)
1998, SUA, Comedie
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 Dragoste infinitã
2015, Turcia, Dramã
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)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Focus 18 (R)
09:00 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Sãnãtate cu stil
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Casa: construcþie ºi

design (R)
15:30 Mama mea gãteºte mai

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

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

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

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

pions League
20:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Flashpoint
2008, Canada, Acþiune, Dramã,

Thriller
23:00 FIGHT NIGHT: Venin în

Severin!, Ion Pascu - Izidor
Bunea (EXPLOZIV)

23:45 Rezumate UEFA Cham-
pions League

00:45 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Frumoasa ºi Bestia

Ora: 12:30(3D); 15:30(3D); 20:00(3D)

Gen film: Fantastic, Muzical, Romantic, Dragoste
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Anunþul tãu!
Anunþ public privind de-

cizia etapei de încadrare (ti-
tular) BALACI ILEANA, titu-
lar al proiectului: Amenajare
teren pentru producerea bi-
ostimulator anunþã publicul
interesat asupra luãrii deci-
ziei de încadrare de cãtre
APM Dolj, pentru proiectul
propus a fi amplasat în co-
muna Malu Mare, str. Aluni-
lor Nr. 77,  T33, P 18/1. 1. Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamen-
teazã pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr. 1, în zilele de L-V,
între orele 9-14, precum ºi la
urmãtoarea adresã de inter-
net www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înain-
ta comentarii/ observaþii la pro-
iectul deciziei de încadrare(în
termen de 5 zile de la data pu-
blicãrii prezentului anunþ)
pânã la data de 26.03.2017.

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

Telefon: 0251/415.966.

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

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la te-
lefon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

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

Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãl-
zire centralã, reabilita-
tã termic sau schimb
cu apartament 3 ca-
mere. Telefon: 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. Tele-
fon: 0744/810.932.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Te-
lefon: 0770/107.765.

Vând teren 400 mp,
în str. Râului nr.162 cu
ieºire în Rãºinari nr.91
ºi imobil 2 camere,
hol, bucãtãrie, toate
utilitãþile. Telefon:
0771/723.968.
Vând teren comuna
Bucovãþ - Dolj. Tele-
fon: 0745/936.321.
Vând teren intravilan
cu construcþie începu-
tã în Cârcea, Aleea
Podului Nr. 11. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând teren Podari,
intravilan Craiova,
str. Nicolae Roma-
nescu. Telefon:
0722/943.220.
Proprietar, vând tere-
nuri 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.
Telefon: 0722/
943.220.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând pãdure salcâm
7800 mp în comuna
Albeni - Gorj, 7000
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimni-
cu de Jos, utilitãþi- la
DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan 2006
geamuri electrice
faþã, airbag volan ºi -
bord dreapta. Cauciu-
curi varã ºi jante aliaj
r15 plus jante 16 bor-
bet 9j fãrã cauciucuri.
Maºina are 99000
km  primul proprietar.
Trebuie schimbate te-
lescoape faþã, detin
douã noi decat trebu-
ie schimbate, în rest
impecabilã. 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. 1700 E ne-
gociabil. Telefon:
0768/440.441.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un
defect. Telefon: 0766/
632.388.
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

marþi, 21 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 capre româ-
neºti, preþ negociabil.
Telefon: 0747/963.794.
Vând motosapã MAT
Craiova. Telefon 0745/
589.825.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon: 0771/
558.572.
Vând toc fereastrã so-
lid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu giur-
giuvele duble. Telefon:
0351/809.908.
Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator- 70
lei, saltea copil- 100 lei,
masã extensibilã -100
lei, scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând loc de veci, Si-
neasca - douã gropi
suprapuse, polizor un-
ghiular, ( flex) D125/
850W, canistre alumi-
niu 20 litri noi, arzãtoa-
re  gaze sobã D 600,
reductor oxigen sudu-
rã, alternator 12V. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fi-
brã, butoi salcâm - 10
vedre, cârlige jgheaburi
de apã la casã noi. Te-
lefon: 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 metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând bicicletã copii (tri-
cicletã), maºinã de
spãlat Alba–Lux. Ex-
presor cafea. Telefon:
0351/181.202.

Vând aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Dacia
5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând frigider stare
bunã de funcþionare.
Telefon: 0724/065.756.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã te-
racotã, 2 picioare
schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea
relaxa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color
cu telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTA-
GE, 1 bibliotecã, 1 vi-
trinã micã unde poþi
pune un aparat de ra-
dio cu picup ºi o nop-
tierã pentru telefon.
Preþuri mici. Telefon:
0729/684.222.

Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metaicã.
Telefon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON.
Telefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare ar-
mament mic ºi cartu-
ºe, piese Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argãsite,
combinã 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 negociabil, 3 arzã-
toare gaze sobã- 150 w.
Telefon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619;
0351/410.383.
Vând baloþi lucernã,
uruitoare cereale, cazan
þuicã  ºi bicicletã copii
pentru vârsta de 7 ani.
Telefon: 0764/779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.

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

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

DECESE
Pe 19 martie, s-a
stins din viaþã dragul
nostru soþ, tatã ºi bu-
nic TUDOR MARIN în
etate de 88 de ani.
Trupul neânsufleþit se
aflã depus la Capela
Bisericii “ Sf. Nico-
lae” Ungureni. Slujba
de înmormântare va
avea loc marþi,
21.03.2017 ora 11.30.
Dumnezeu sã-l odih-
neascã în pace!
Cerniþi de o durere
sfâºietoare, fiicele
Denisa ºi Alina, gine-
rii Constantin ºi
George, nepotul An-
drei ºi soþul ªtefan
deplâng trecerea în
nefiinþã a unui suflet
cald ºi generos, ANA
LÃJEA, mamã ºi bu-
nicã iubitoare. Sicriul
este depus la biseri-
ca Oota, din Craiova,
iar înmormântarea va
avea loc miercuri,
22.03.2017, ora 11.00,
la Cimitirul Nord.
Dumnezeu sã o odih-
neascã în pace!

CONDOLEANÞE
Colectivul In-
spectoratu lu i
pentru Situaþii de
Urgenþã „Olte-
nia” al judeþului
Dolj este alãturi
de comandantul
unitãþii, col. Flo-
rea Constantin,
în aceste mo-
mente grele pri-
cinuite de dece-
sul soacrei, ANA
LÃJEA. Sincere
condoleanþe!
COMEMORÃRI

La 6 luni de la tra-
gicul accident
din 21 septembrie
2016 când mi-am
pierdut fratele,
ing. GEORGE
TOMA, plâng cu
aceeaºi durere -
Mihaela, împreu-
nã cu fiicele Da-
niela ºi Alexan-
dra. Liniºte ºi
pace veºnicã fra-
te iubit!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Maximum de puncte pentru Elitele ªtiin-
þei, duminicã, când au reuºit sã treacã în
douã rânduri de Chindia Târgoviºte.

În Liga Elitelor U19, alb-albaºtrii au
reuºit sã se impunã cu 3-2, graþie unor
reuºite semnate de Bârzan, Vlãdoiu ºi
Gunie. Titulari, Bârzan ºi Vlãdoiu parti-
cipaserã din aceeaºi posturã ºi la victoria
de vineri a echipei secunde a Universitã-

Arbitrul englez Martin Atkinson va con-
duce la centru partida dintre echipa naþiona-
lã a României ºi cea a Danemarcei, din etapa
a cincea a Grupei E a preliminariilor Cupei
Mondiale din 2018, programatã duminicã
searã, de la ora 21:45, pe Cluj-Arena.

În vârstã de 45 de ani, Atkinson va fi aju-
tat de asistenþii Stephen Child ºi Stuart Burt,
iar arbitru de rezervã va fi Anthony Taylor,

Naþionala României ºi-a luat re-
vanºa în faþa Spaniei, scor 21-20
(11-8), în a doua partidã amicalã
desfãºuratã, diminicã, în Sala “Di-
namo”. În primul joc, disputat vi-
neri, handbalistele tricolore ceda-
serã cu 24-21 (9-13).

Ambros Martin a înscris 21 de
jucãtoare pe foaie în acest meci
secund, cu una în plus faþã de dis-
puta anterioarã, dar selecþionerul a
mizat efectiv doar pe 16 dintre ele,
un semn cât se poate de clar cã ºi-
a dorit sã câºtige. Dacã în prima
partidã a fãcut mai multe experi-
mente, acum a aplicat mai mult în
perspectiva dublei de baraj cu Aus-
tria, din luna iunie, decisivã pentru
calificarea la Campionatul Mondial.

Amintim, Cristina Neagu, Eliza
Buceschi, Gabriella Szucs, Flori-
na Chintoan sau Melinda Geiger nu
au fost convocate pentru aceste
confruntãri cu Spania, naþionalã
care a mizat, la Bucureºti, pe mai
multe jucãtoare importante, nu-
mindu-le aici pe Silvia Navarro,

SERIA 1 – Etapa a 16-a
Spicul Unirea – Voinþa

Caraula 1-2, Ciupercenii
Vechi – SC Poiana Mare 6-3,
Ciupercenii Noi – Avântul
Rast 4-0, Recolta Cioroiaºi –
Flacãra Moþãþei 0-2, Victoria
Periºor – Fulgerul Maglavit
4-4. Partidele Galicea Mare –
Victoria Pleniþa ºi Avântul
Giubega – Vânãtorul Desa nu
s-au disputat, iar Viitorul
Dobridor a stat.

Clasament (primele 5):
1. Moþãþei 33p (14j), 2.
Pleniþa 32 (13j), 3. Ciuperce-
nii V. 24p (14j), 4. Desa 23p
(12j), 5. Cioroiaºi 23p (14j).

SERIA 2 – Etapa a 16-a
Viitorul Giurgiþa – ªtiinþa

Calopãr 2-1, Seaca de Câmp
– Gloria Catane 0-3, Aktiv
Padea – Mãceºu de Sus 4-5,
Dunãrea Gighera – Mãceºu
de Jos 0-5, Progresul Cerãt –
Viitorul Þuglui 1-2, Trimf
Bârca – Viitorul Afumaþi 1-0,
Unirea Goicea – Recolta
Urzicuþa 2-1, Fulgerul
Întorsura – Progresul Bãileºti
0-1.

Clasament (primele 5):
1. Catane 46p (16j), 2.
Mãceºu J. 36p (16j), 3.
Mãceºu S. 31p (16j), 4.
Întorsura 28p (16j), 5.
Afumaþi 28p (16j).

SERIA 3 – Etapa a 12-a
Avântul Dobreºti – AS

Rojiºte 2-1, Victoria Cãlãraºi –
Fulgerul Mârºani 1-4, Inter
Secui – Tricolor Dãbuleni 3-1,

DIGI SPORT 2
20:00 – FOTBAL ÎN SALÃ – Finala Cupei României.
DIGI SPORT 3
17:00, 19:00 – VOLEI (F) – Divizia A1: Alba-Blaj – CSM

Bucureºti, Dinamo – CSM Târgoviºte.
DIGI SPORT 4
17:30 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: BC SCM Timi-

ºoara – BC CSU Sibiu / 19:45 – BASCHET (M) – Euroliga:
Fenerbahce Istanbul – Maccabi Tel Aviv.

DOLCE SPORT 1
2:00 – HOCHEI NHL: Winnipeg Jets – Philadelphia Flyers.
EUROSPORT 1
13:00 – CURLING (F) – Campionatul Mondial, la Beijing,

în China / 16:45 – CICLISM – Turul Cataloniei, în Spania.

Dublã victorie pentruDublã victorie pentruDublã victorie pentruDublã victorie pentruDublã victorie pentru
Elitele UniversitãþiiElitele UniversitãþiiElitele UniversitãþiiElitele UniversitãþiiElitele Universitãþii

þii, 3-0 cu CS Mioveni
II, într-un meci din ca-
drul etapei cu numãrul
18 a Seriei 3, din Liga
a III-a. Totodatã, ºi Tã-
tulea a apãrut în ambe-
le partide, însã în pri-
mul 11 a fost doar con-
tra dâmboviþenilor.

Antrenorul Bogdan
Budescu s-a bazat pe
echipa: Nedeianu – Vlã-
doiu, Bîrzan (Chiriþã
90’+2), Bogdan, C.
Ion, Chivu, Vînãtoru,
Buzan (R. Stancu
90’+1), Tãtulea (Cîrlig
80’), Rodeanu (Gunie
46’), Bãloi.

În Liga Elitelor U17,
victoria a fost mult mai

clarã, scor 5-2. Mihãilã ºi Vlãdulescu, fie-
care cu câte o dublã, plus Albãstroiu, s-au
gãsit pe lista marcatorilor.

Universitatea: Bobonete – Niþuicã, Vlã-
dulescu, Vadasis, Dobre, Mihãilã (Pãtra
75’), ªerban, Albãstroiu (Stãiculescu
67’), Ciuticã (Tîrº 55), Dima (F. Gheor-
ghe 75’), Zbona (Cercel 55’). Antrenor:
Daniel Mogoºanu.

Englezul Martin Atkinson
arbitreazã România – Danemarca

cel care s-a aflat la centru în meciul Româ-
nia – Muntenegru (scor 1-1), din debutul
actualei campanii de calificare.

Atkinson este arbitru FIFA din 2006 ºi a
condus finala Ligii Europa din 2015, Sevilla
– Dnipro 3-2, ºi meciuri la Campionatul Eu-
ropean din 2016. El este “centralul” care, în
preliminariile pentru CE de anul trecut, a în-
trerupt partida dintre Serbia ºi Albania, ca

urmare a incidentelor produse de
suporterii celor douã formaþii.

El a arbitrat o singurã datã o for-
maþie care a reprezentat România,
este vorba despre CFR Cluj, într-
un 2-3 pe terenul lui Bayern Mun-
chen, meci din faza grupelor Ligii
Campionilor, sezonul 2010-2011.

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

La turneul final se calificã prima
clasatã, iar 8 dintre cele mai bune 9
echipe plasate pe poziþia secundã
vor disputa duble de baraj.

HANDBAL (F)

Tricolorele au câºtigat al doilea amical cu Spania
Carmen Martin, Alexandrina Bar-
bosa, Macarena Aguilar, Lara Gon-
zales sau Elisabeth Chavez.

Din lotul României au fãcut parte
ºi douã echipiere ale lui SCM Cra-
iova, portarul Yulia Dumanska ºi
interul stânga Cristina Zamfir. Du-
manska a fost printre remarcate,
în vreme ce Zamfir a evoluat pu-

þin, ºi doar în confruntarea secun-
dã, una în care, pentru tricolore,
au jucat: Dedu, Dumanska, Voicu
– portari; Udriºtoiu, Perianu (1
gol), Tiron (3), Bazaliu, Dragut,
Laslo, Craiu, Popa (3), Chiricuþã
(3), M. Neagu, Tomescu, Zamfi-
rescu, Iuganu, Pintea (3), Zamfir,
Pricopi (2), Chiper (6), A. Ilie.

LIGA A V-A
Amãrãºtii de Sus – Prgresul
Castranova 2-0, Amãrãºtii de
Jos – Voinþa Puþuri 0-0,
Unirea Tâmbureºti – Avântul
Daneþi 0-0.

Clasament (primele 5):
1. Puþuri 29p (12j), 2.
Castranova 27p (12j), 3.
Secui 22p (12j), 4. Amãrãºtii
S. 22p (12j), 5. Dãbuleni 20p
(12j).

SERIA 4 – Etapa a 12-a
ªtiinþa Celaru – Flacãra

Drãgoteºti 11-1, Avântul
Pieleºti – City Leu 0-2,
Viitorul Teasc – Viitorul
Coºoveni 1-1, Progresul
Mischii – Viitorul Ghindeni
4-4, Viitorul II Cârcea –
Torentul Secui 12-0, Lucea-
fãrul Popânzãleºti – Energia
Radomir 0-1.

Clasament (primele 5):
1. Cârcea II 32p (11j), 2.
Celaru 30p (12j), 3. Leu 28p
(12j), 4. Radomir 27p (12j),
5. Mischii 22p (12j).

SERIA 5 – Etapa a 15-a
Valea Fântânilor – AS

Scãieºti 1-2, ªtiinþa Craiova
– Rapid Potmelþu 1-2, Betis
Craiova – Voinþa Raznic 4-1,
Voinþa Belcin – CS Sopot 6-
3. Partidele Jiul Bâlta –
Viitorul Craiova ºi AS Gre-
ceºti – Vulturul Cernãteºti nu
s-au disputat, iar Jiul Breasta
a stat.

Clasament (primele 5):
1. Belcin 28p (13j), 2.
Potmelþu 28p (13j), 3. Bâlta
23p (12j), 4. Sopot 22p
(12j), 5. Scãieºti 22p (13j).
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Arena Naþionalã, spectatori: 15.000
Dinamo Bucureºti: Penedo 7 – Romera 6, Nedelcearu 7, M. Popes-

cu 7, St. Filip 6 – Busuladzic 6 – Hanca 5 (80 Bawab), Palic 6 (71
Rivaldinho) 5, Nistor 5, Bumba 6 – Nemec 6 (80 Spãtaru). Antrenor:
Cosmin Contra.

Universitatea Craiova: Calancea 7 – Dimitrov 6, Popov 7, Barthe 7
(86 Kelic), Bancu 7 – Gustavo 6 (71 Mateiu) 6, Screciu 6, Zlatinski 7 (70
Jazvic) 6, Bãluþã 8 – Mãzãrache 6, Ivan 6. Antrenor: Gigi Mulþescu.

Arbitru: Marius Avram 6.

Dinamo Bucureºti – Universitatea Craiova 0-0

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.

Dinamo – „U” Craiova 0-0

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. Craiova 2 0 2 0 0-0 24
5. Astra 2 0 1 1 2-3 23
6. Dinamo 2 0 2 0 0-0 23

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  PLAY-OFF

Play-out, etapa a II-a

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

Gaz Metan – FC Botoºani 0-0
Meciurile ACS Poli – FC Voluntari ºi Pandurii – CSMP Iaºi

s-au jucat asearã.

7. Gaz Metan 2 1 1 0 2-0 24
8. CSMP Iaºi 1 1 0 0 3-1 18
9. Botoºani 2 0 1 1 1-2 17
10. Voluntari 1 0 1 0 1-1 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

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  PLAY-OUT
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Circa 2.000 de olteni au fost
prezenþi la derby-ul de pe Arena
Naþionalã, la care au asistat ºi
componenþii Craiovei Maxima,
în frunte cu Ilie Balaci. Toþi cu
sufletul alãturi de generaþia alb-
albastrã care a avut ºansa sã
punã capãt perioadei de 23 de ani
fãrã succes în fieful „câinilor
roºii”. Mulþescu a jucat pentru
prima datã în acest sezon cu un
4-4-2, deºi niciunul dintre cei doi
atacanþi nu are profilul unui „no-
uar” autentic. Fiindcã Briceag
era nerefãcut, iar Bucuricã n-a
confirmat, Nicuºor Bancu a fost
coborât fundaº stânga ºi s-a des-
curcat excelent pe postul inedit
alocat. Debutul de meci a oferit
impresia unui deja vu, când Ne-
mec a primit mingea în careu,
precum în disputa directã de
acum 3 sãptãmâni, dar finaliza-
rea i-a aparþinut lui Palic ºi a fost
imprecisã. Avea sã fie cea mai
bunã oportunitate de gol a gaz-
delor, fiindcã Universitatea a fost
cea care a avut ocaziile mari de
a tranºa derby-ul. Prima a venit
din stângul lui Zlatinski ºi a se-
mãnat cu cea irositã de dinamo-
viºti. Cea mai mare i-a aparþinut,
ca ºi la Giurgiu, lui Andrei Ivan,
lansat excelent de devierea lui
Mãzãrache, dar cãpitanul Craio-
vei a scãpat mingea în spate,
apoi ºi-a prelungit-o prea mult
pentru a-l învinge pe Penedo.
Prima reprizã a fost revendicatã
de olteni, care au pus presiune
pe careul advers, dar fãrã a o
concretiza. Dupã pauzã, dinamo-
viºtii au dominat, însã din pose-
sia lor superioarã au rezultat nu-
mai niºte faze fixe. Ocaziile de
gol au fost tot ale ªtiinþei, cu
„omul meciului”, Alex Bãluþã,
periculos în douã rânduri, pri-
ma datã cu un ºut-centrare care
a întâlnit transversala, apoi cu un
„covrig”, care n-a prins suficient
efect pentru a ajunge în plasã.
Ivan a mai avut o ºansã de a în-
trerupe perioada de ineficacita-
te, dar a exagerat cu preluãrile
în careul advers. Pânã la final a
debutat ºi Jazvic, dar fãrã a se
remarca, Zlatinski s-a acciden-
tat la gleznã ºi va lipsi cam o
lunã,  iar Mateiu putea deveni
erou, dar în locul unui ºut de la
20 de metri a preferat o pasã

Încurajaþi de 2.000 de suporteri pe Arena
Naþionalã, jucãtorii ªtiinþei au remizat în derby-ul
cu Dinamo, deºi ocaziile importante le-au aparþinut

pentru sprintul pe care Bancu nu-
l avea în plan.

În play-off, Craiova ºi Dina-
mo au izbutit doar remize albe.
Poate nu au riscat destul, poate
nu au nici calitatea necesarã.
Cert este cã peste 10 zile cele
douã rivale se vor confrunta din
nou, iar remiza nu mai este po-
sibilã, fiind vorba de sferturile
Cupei României. În urma remi-
zei, Universitatea se îndepãrtea-
zã de lider, dar o þine pe Dinamo
în spate. O remarcã pozitivã este
legatã de apãrare, alb-albaºtrii
având aproape 350 de minute de
când nu au primit gol, mai pre-
cis de la dubla lui Nemec din
debutul meciului cu Dinamo, în
sezonul regulat.

Mulþescu: „Am jucat
fãrã atacanþi”

Gigi Mulþescu a avut douã ne-
mulþumiri în urma disputei cu
Dinamo, legate de ineficacitatea
atacanþilor ºi de maniera de ar-
bitraj din repriza secundã: „No-
roc cã mi-am luat pastilele îna-
inte, a fost ca la electroºocuri.
Am încercat sã-i surprindem
printr-o aºezare cu doi atacanþi
ºi am avut multe situaþii de gol,
dar noi de fapt nu am avut ata-
canþi, ãsta e crudul adevãr. Tre-
buia sã avem 6 puncte dupã
aceste douã etape. Ivan e ata-
cant de echipa naþionalã, dar nu
poate s-o bage în poartã. Avem
antrenament specific cu atacan-
þii, tot ce se putea face. Am pre-
gãtit foarte ofensiv meciul, am
încercat sã câºtigãm. Bancu a
fãcut un meci excelent, l-a ani-
hilat pe Hanca. Screciu a fost
puþin depãºit de miza jocului, are
mult de lucru, dar e tânãr, are
timp. În repriza a doua m-a de-
ranjat arbitrajul, noi am avut doi
jucãtori accidentaþi ºi tot noi am
primit cartonaºe galbene. Mai
sunt ºanse teoretice la titlu, dar
practic e foarte greu”.

Cosmin Contra s-a declarat
nemulþumit de modul cum s-a
prezentat echipa sa: „A fost un
meci deschis, au fost ocazii de
ambele pãrþi. Craiova e o echipã
periculoasã, are jucãtori care din
douã pase ajung foarte repede în
faþa porþii. Am fãcut multe gre-
ºeli, faze fixe de care ne-am bã-

tut joc tot meciul. Dacã eºti in-
spirat la o fazã fixã, poþi sã câº-
tigi trei puncte. Pierdem puncte
ºi va fi greu sã ne apropiem de
primul loc”.

Andrei Ivan ºi-a asumat lipsa
de inspiraþie la finalizare, dar con-
siderã rezultatul pozitiv: „Contea-
zã cã nu am luat bãtaie, e mai bun
un punct decât niciunul. Puteam
câºtiga, dar am ratat multe oca-
zii, asta-i viaþa. Eu trebuie sã fiu
mai concentrat ca sã marchez.
Nu ne îndepãrtãm de titlu, mai
sunt opt etape, se poate întâmpla
orice, deocamdatã am jucat douã
meciuri în deplasare. Eu sper sã
câºtigãm Cupa, pentru cã vreau
un trofeu cu Universitatea”.
Marcel Popescu: „Play-off-ul

e un laborator pentru noi”
Managerul general, Marcel

Popescu, a tras concluziile dupã
aceste douã meciuri din play-off:
„Nu e nicio tragedie, s-au jucat
2 etape din 10. Play-off-ul este
la 20% din competiþie. Nu e
niciun motiv de îngrijorare, am
avut douã meciuri în deplasare.
Ne nemulþumeºte faptul cã ºi la
Astra ºi la Dinamo am avut oca-
zia sã câºtigãm. Cu Viitorul încã
nu am jucat. Sunt douã meciuri
care poti fi tranºate în favoarea
noastrã ºi lucrurile se pot schim-
ba. Nu poate þine ineficacitatea
asta la infinit, este un blocaj.
Play-off-ul este pentru noi un la-
borator, vedem cine confirmã.
Andrei Ivan are în momentul de
faþã o presiune formidabilã. E
chemat la naþionalã, e cãpitan la
Craiova, totul apasã pe umerii lui.
Nu e niciun fel de problemã, îl
înþeleg, sunt alãturi de el, am avut
discuþii în privat cu el. Fiind cã-
pitan, ar trebui sã fie puþin mai
responsabil. Sunt sigur cã în 2-
3 ani va fi unul dintre jucãtorii
importanþi ai echipei naþionale.
E la o vârstã fragedã ºi trebuie
sã fim alãturi de el”.
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