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- Când a fost Adrian Nãstase prim-
ministru, s-a început construirea autostrã-
zii care traversa Transilvania, acum ce fa-
cem Popescule aºteptãm sã vinã iar Adrian
Nãstase prim-ministru, ca s-o termine?

Panait Istrati
despre 1907!

Prea puþin se mai vorbeº-
te, astãzi, de scriitorul Panait
Istrati, „regele vagabond”, un
autodidact impus în literele
franceze, nãscut în Brãila, la
10 august 1884, dintr-o mamã
spãlãtoreasã ºi un tatã contra-
bandist grec, un rãzvrãtit îm-
potriva lumii, un proscris cu
o viaþã aventuroasã ºi un de-
but literar tardiv ºi spectacu-
los, urmat de un succes rãsu-
nãtor, revendicat de douã li-
teraturi. Pânã la 38 de ani, ne
asigurã Gabriela Maria Pintea
– ex-lector la Facultatea de
Filologie din Craiova – în lu-
crarea „Panait Istrati”…

Competiþia naþionalã de roboticã
pentru liceeni,

BRD FIRST
Tech Challenge
Romania powered
by Vodafone
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Începe procesul tânãrului
acuzat de propagandã
jihadistã, la Curtea
de Apel Craiova

Constantin Luigi Boicea, tâ-
nãrul craiovean acuzat de pro-
pagandã jihadistã în favoarea
ISIS ºi arestat în decembrie anul
trecut, va fi judecat de magis-
traþii Curþii de Apel Craiova. In-
stanþa a constatat, luni, 20 mar-
tie a.c., legalitatea rechizitoriu-
lui prin care tânãrul a fost tri-
mis în judecatã, în stare de arest
preventiv, pentru infracþiuni la
legea privind combaterea tero-
rismului ºi a dispus începerea
procesului. Procurorii DIICOT –
Structura Centralã l-au reþinut
în decembrie pe tânãr…

Încã o felie
a comerþului câºtigatã
de o multinaþionalã,
în Craiova

 Ieri, într-un cadru oficial, a avut loc ceremonia de învestire a nou-
lui  prefect de Dolj, Dan Narcis Purcãrescu. Prezentarea acestuia a
fost fãcutã de Iulian Teodor Gheorghe, director general în Ministe-
rul Afacerilor  Interne, responsabil de Instituþia Prefectului. Chiar
în discursul sãu, noul reprezentant al Guvernului în teritoriu a þinut
sã precizeze cã nu poate aplica programul Executivului fãrã sprijinul repre-
zentanþilor din teritoriu, de la deconcentrate pânã la unitãþile administrativ
teritoriale - primãrii, consilii locale ºi Consiliul Judeþean Dolj.
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Daniel Constantin:

Nu mã tem

de o candidaturã

la ºefia ALDE,

dacã sunt provocat
Copreºedintele ALDE

Daniel Constantin a decla-
rat, ieri, cã ºi-ar putea
asuma o candidaturã la
ºefia ALDE, dacã va fi
provocat, afirmând cã
agrease dinainte sã nu
candideze ºi cã obiectivul
sãu este convocarea viitoru-
lui Congres în baza princi-
piilor statutare. „Poate o sã
fac ºi lucru acesta dacã sunt
provocat, dar într-un Con-
gres care se desfãºoarã pe
principii corecte. Agreasem
dinainte sã nu candidez
pentru cã vreau sã demon-
strez cã îmi doresc progresul
acestui partid. Nu îmi
doresc certuri, dar dacã
lucrurile se pun aºa nu mã
tem de o candidaturã”, a
declarat copreºedintele
ALDE Daniel Constantin,
întrebat dacã îºi va asuma o
candidaturã, în contextul în
care în partid sunt douã
viziuni diferite, a sa ºi a lui
Cãlin Popescu Tãriceanu.
Daniel Constantin a spus cã
l-a informat pe Tãriceanu,
în luna decembrie, cã nu
are intenþia sã candideze la
ºefia partidului, afirmând
cã obiectivul sã este ca
viitorul Congres sã fie
convocat în baza principii-
lor statutare. „Eu am avut o
discuþie cu domnul Tãricea-
nu, în luna decembrie, l-
am informat cã nu avem
intenþia sã candidez. Este o
cursã în care, practic,
dânsul aleargã singur ºi
aºa cum se desfãºoarã
acum, probabil, va ieºi pe
locul doi”, a spus Constan-
tin, afirmând cã Tãriceanu
i-a oferit o funcþie de
preºedinte executiv, la care
reflecta, însã, nu crede cã
mai este cazul.
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Ministrul Justiþiei, Tudorel Toa-
der, le-a solicitat senatorilor din
Comisia juridicã sã amâne dezba-
terea proiectului de lege privind
graþierea, arãtând cã se pregãtesc
ºi alte mãsuri complementare,
menite sã rezolve problemele din
sistemul penitenciar. ”Din moment
ce eu, în faþa comisiei, am cerut
termenul de trei sãptãmâni, e lim-
pede cã am avut în vedere posibi-
litatea încadrãrii în termen. (...)
Despre retragerea sau nu a aces-
tui proiect de lege trebuie discu-
tat în Guvern. O opinie o am, dar
o exprim în Guvern”, a spus mi-
nistrul Tudorel Toader dupã
ºedinþa Comisiei juridice.

Minitrul Justiþiei nu a dat mai
multe amãnunte despre mãsurile
complementare graþierii unor pe-

“Cred cã azi, mâine se posteazã
pe pagina de internet a Ministerului
Justiþiei ordinul de modificare a Re-
gulamentului de organizare a concur-
sului pentru ocuparea posturilor de
la Institutul de Criominologie. Mer-
gem cu cinci posturi prima datã,
chiar dacã schema e bugetatã pentru 20. Am
updatat regulamentul pentru cã e vorba de
posturi de magistrat, de asimilat magistraþilor
ºi ne vom încadra pe coordonatele unui con-
curs, nu pe numire prin ordin de ministru, pe
concurs, dupã toate regulile concursului pen-
tru cei asimilaþi magistraþilor, iar Institutul de
Criminologie, sigur, e o proiecþie pe termen lung,
va fi unul dintre instrumentele pe care le vom
folosi pentru politicile penale pentru viitor”, a
spus Tudorel Toadel la Parlament.

Ministerul Justiþiei a lansat, în ianuarie, în

Solicitat sã precizeze dacã au
fost primite, la Comisia SRI, da-
tele pe care aceasta le-a solicitat
despre SII Analytics, Þuþuianu a
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Senatorii juriºti au amânat, ieri, la cererea
ministrului Justiþiei, dezbaterea proiectului de
lege privind graþierea unor pedepse, Tudorel

Toader precizând cã Executivul pregãteºte unele
mãsuri complementare graþierii pentru rezolva-

rea problemelor din penitenciare.
depse, precizând doar cã este vor-
ba patru astfel de mãsuri. Senatul
este prima Camerã sesizatã în ca-
zul acestui proiect de lege organi-
cã, forul decizional fiind Camera
Deputaþilor. Guvernul a iniþiat
acest proiect de lege pentru gra-
þierea unor pedepse ºi a unor mã-
suri educative privative de liber-
tate în timp ce ministrul Justiþiei
era Florin Iordache.

Termenul de adoptare tacitã
în Senat este 25 aprilie

”La nivel de guvern, am vorbit
ºi în mai multe rânduri ºi cu pri-
mul ministru, noi exprimãm con-
vigerea faptului cã proiectul de
lege, în forma iniþialã sau forma
amendatã pe parcurs, nu repre-
zintã soluþia miracol, minune care

sã rezolve problemele din peniten-
ciar. Suntem convinºi de faptul cã
graþierea în limitele pe care legiui-
torul le va stabili, este de naturã
sã rezolve parþial aceastã proble-
mã, pentru cã noi pregãtim în
momentul acesta, alte variante alte
mãsuri complementare acelei de
graþiere a pedepselor. De aceea,
dacã ar fi dupã mine, ºi mã ex-

prim în calitate de ministru al Jus-
tiþiei ºi dacã dvs veþi aprecia, eu
consider cã ar fi utilã ºi necesarã
o amânare a dezbaterii, sã venim
din urmã cu celelalte mãsuri com-
plementare care ar rezolva, con-
siderãm noi în bunã parte proble-
ma penitenciarelor nu numai gra-
þierea, nu numai iertarea”, a de-
clarat anterior Tudorel Toader.

Adrian Þuþuianu: Am cerut date despre SII Analytics
de la SRI, MDRAP ºi ministerul Comunicaþiilor

Comisia SRI a solicitat date despre SII Analytics de la SRI,
MDRAP ºi ministerul Comunicaþiilor, dar pânã în acest mo-

ment nu au fost primite toate datele necesare pentru formula-
rea unui punct de vedere, a declarat, marþi, preºedintele .

rãspuns: „Am cerut informaþii de
la SRI, de la ministerul Comuni-
caþiilor ºi Societãþii Informaþionale
ºi de la ministerul Dezvoltãrii Re-

gionale, Administraþiei Publice ºi
Fondurilor Europene”.„Nu avem
încã primite toate datele necesare
ca sã putem formula un punct de
vedere”, a adãugat Þuþuianu.

Comisia SRI a solicitat Servi-
ciului Român de Informaþii, dar
ºi altor instituþii, date privind SII
Analytics, dupã ce cinci organi-
zaþii ale societãþii civile au cerut,
în luna ianuarie, investigarea atri-
buirii proiectului SII Analytics al
Serviciului Român de Informaþii.
„Este în verificare, am cerut rela-
þii de la SRI ºi de la alte instituþii.
Aºtept rãspunsurile, nu pot sã le

decid eu cã nu sunt organ de spe-
cialitate pe subiectul ãsta. Acolo
ridicau aspecte legate de legalita-
tea atribuirii contractului, de cali-
ficarea SRI pe acest subiect, nu
le puteam clarifica eu. Am cerut
relaþii de la SRI ºi de la alte insti-
tuþii. Când o sã am un rãspuns o
sã anunþ”, a declarat, în 12 mar-
tie, pentru MEDIAFAX, Adrian
Þuþuianu, ºeful Comisiai SRI, so-
licitat sã precizeze ce s-a întâm-
plat cu adresa a cinci organizaþii
ale societãþii civile, transmisã în
luna ianuarie.

Se reînfiinþeazã Institutul de Criminologie
Institutul de Criminologie va fi reînfiinþat, ca urmare
a unei hotãrâri de guvern adoptatã pe 12 ianuarie

2017. Ministerul Justiþiei a precizat cã va fi anunþat
regulamentul pentru concursul de ocupare a posturilor,

schema bugetatã fiind de 20 de locuri.

dezbatere publicã Proiectul de hotãrâre privind
înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Institu-
tului Naþional de Criminologie, precum ºi pen-
tru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 652/
2009 privind organizarea ºi funcþionarea Mi-
nisterului Justiþiei. Ulterior, în ºedinþa de gu-
vern din 12 ianuarie s-a adoptat HG 14/2017,
prin care s-a dispus reînfiinþarea institutului.

Potrivit proiectului, institutul are urmãtoare-
le atribuþii: organizeazã activitãþi de cercetare ºi
evaluare a criminalitãþii din România pentru a
oferi o viziune unitarã asupra nivelului acestui

fenomen ºi a formelor sale de mani-
festare; realizeazã analize, studii, ra-
poarte, prognoze privind cauzele ºi
evoluþia criminalitãþii, pe care le pre-
zintã Ministerului Justiþiei în vede-
rea luãrii unei decizii corecte, argu-
mentate ºtiinþific, de politicã penalã

ºi penitenciarã; participã la elaborarea proiecte-
lor de legi ºi a altor acte normative în domeniul
prevenirii ºi controlului criminalitãþii; organizeazã
manifestãri ºtiinþifice interne ºi internaþionale pe
teme de interes major pentru sistemul judiciar;
disemineazã rezultatele analizelor, studiilor, ra-
poartelor, prognozelor, proiectelor în realizate,
prin diverse forme de comunicare, publicaþii
tipãrite sau în format electronic; pune la dispo-
ziþie instituþiilor ºi autoritãþilor publice, cu titlu
gratuit, baze de date statistice ºi documentare
elaborate de institut.
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Panait Istrati despre 1907!Panait Istrati despre 1907!Panait Istrati despre 1907!Panait Istrati despre 1907!Panait Istrati despre 1907!
MIRCEA CANÞÃR

Prea puþin se mai vorbeºte, astãzi, de
scriitorul Panait Istrati, „regele vaga-
bond”, un autodidact impus în literele
franceze, nãscut în Brãila, la 10 august
1884, dintr-o mamã spãlãtoreasã ºi un
tatã contrabandist grec, un rãzvrãtit îm-
potriva lumii, un proscris cu o viaþã
aventuroasã ºi un debut literar tardiv ºi
spectaculos, urmat de un succes rãsu-
nãtor, revendicat de douã literaturi. Pânã
la 38 de ani, ne asigurã Gabriela Maria
Pintea – ex-lector la Facultatea de Filo-
logie din Craiova, pendatã ºi sofisticatã
– în lucrarea „Panait Istrati” (Ed. Car-
tea româneascã - 1975), vocaþia de scri-
itor a celui menþionat era incertã, pen-
tru ca doi ani mai târziu, dupã ce publi-
cã în „L’Humanite”, povestirea „Nico-
lai Tziganov” sã fie semnalat de Romain
Rolland, acesta arãtându-se de-a drep-
tul entuziasmat, puþin mai tâziu, la lec-
tura povestirii „Chira Chiralina”. Ga-
briela Maria Pintea l-a citit, exclusiv în
francezã, pe Panait Istrati, a publicat în
„Ramuri” mai multe cronici interesan-
te, sub aspect estetic, pe vremea când

Craiovenii care ºtiu cã au
restanþe la Direcþia de Taxe ºi
Impozite trebuie sã se grãbeascã
la ghiºee pentru a-ºi plãti impo-
zitele pânã la sfârºitul acestei luni.
Conducerea Direcþiei a anunþat
cã, dupã data de 31 martie, pen-
tru impozitele neachitate din 2016
se vor percepe majorãri de în-
târziere. Acestea sunt calculate
conform Legii nr. 207/2015 pri-
vind Codul de procedurã fiscalã,
actualizatã. Potrivit inspectorilor
de la Taxe ºi Impozite, penalitã-
þile de întârziere sunt de 1% din
cuantumul obligaþiilor fiscale
principale, care nu sunt achitate
la termen, ºi sunt calculate pen-
tru fiecare lunã de întârziere, în-
cepând cu ziua imediat urmãtoa-
re termenului de scadenþã ºi pânã
când se stinge suma datoratã.

Bonificaþia mai este valabilã
pânã la 31 martie

Tot pânã la 31 martie este va-
labilã ºi bonificaþia pe care Di-
recþia de Taxe ºi Impozite o acor-
dã persoanelor bun-platnice. Aºa-
dar, craiovenii au la îndemnã va-

Craiovenii care nu îºi plãtesc impozi-
tele restante, pentru anul 2016, pânã la
sfârºitul acestei luni, vor fi taxaþi cu pe-
nalitãþi de întârziere. La polul opus, cei
care îºi achitã integral impozitul pe anul
în curs, pânã la 31 martie, primesc o re-

ducere de 10% din sumã. Anul trecut a
fost încheiat cu restanþe de încasat de la
contribuabili de aproximativ 100 mili-
oane de lei, iar pentru 2017 autoritãþile
ºi-au calculat un venit din taxe ºi impozi-
te de 140 milioane de lei.

rianta de a se prezenta la ghiºee
sau a face plata prin celelalte mij-
loace oferite, pânã la sfârºitul
acestei luni, ºi primesc, în
schimb, o reducere de 10% din
impozitul pe care îl datoreazã

pentru anul 2017. Existã o con-
diþie în aceastã privinþã, ºi anu-
me contribuabilul sã dispunã de
bani ºi sã achite integral taxele
datorate pentru acest an. Odatã
ajuns la ghiºee, alãturi de impo-
zitul pe proprietate – apartament,
casã sau teren -, contribuabilul
care deþine maºinã va trebui sã
achite, totodatã, ºi taxa de par-
care de 40 de lei pe an.

Cele patru modalitãþi de platã
Pentru plata taxelor ºi impo-

zitelor, craiovenii au la dispozi-
þie mai multe variante. Pe lângã
posibilitatea clasicã de platã di-

rect la ghiºeele din punctele de
încasare ale Direcþiei de Taxe ºi
Impozite (ºapte la numãr), con-
tribuabilii din Craiova mai pot sã-
ºi achite dãrile la bugetul local
ºi online, pe site-ul www.ghi-
seul.ro. Potrivit conducerii, cei
care aleg aceastã modalitate de
platã trebuie sã deþinã un card
bancar, indiferent de emitent.
Contribuabilul nu plãteºte nici un
comision bancar suplimentar în
acest caz, dupã cum menþionea-
zã autoritãþile locale. O altã po-
sibilitate de platã este prin man-
dat poºtal, la orice oficiu poº-
tal, precum ºi la BRD, pe baza

înºtiinþãri de platã pe care orice
contribuabil trebuie sã o listeze,
în prealabil.

73 milioane lei, încasate de la
craioveni în 2016

În anul trecut, autoritãþile lo-
cale ºi-au estimat sã încaseze de
la populaþie o sumã de 73,8 mili-
oane de lei, din taxe ºi impozite.
La sfârºitul lui decembrie, s-a
încheiat situaþia financiarã cu o
sumã de 79 milioane de lei, dife-
renþa reprezentând încasãri din
anii trecuþi. Cei mai mulþi bani
care au ajuns la bugetul local din
partea craiovenilor au provenit,
în 2016, din impozitele pe clãdiri
– 56,25 milioane de lei (dintre
care persoanele fizice – 18,9 mi-
lioane de lei ºi persoanele juridi-
ce – 37, 2 milioane de lei). Im-
pozitul pe teren a adus la buget,
în anul trecut, suma de 9 milioa-
ne de lei (dintre care persoanele
fizice – 5,14 milioane de lei ºi per-
soanele juridice – 3,7 milioane de
lei). În ceea ce priveºte impozi-
tul pe terenul extravilan, s-a co-
lectat,  în 2016, o sumã de
214.000 de lei. Celelalte impozi-
te ºi taxe, printre care ºi impozi-
tul pe mijoacele de transport, au
reprezentat 4,8 milioane de lei.

Pentru 2017, autoritãþile ºi-au
estimat sã colecteze de la popu-
laþie, din taxe ºi impozite, o sumã
de 140 milioane de lei, dintre care
99 milioane de lei au rãmas de
încasat din anul trecut.

LAURA MOÞÎRLICHE

prestigioasa revistã de culturã, din Cra-
iova, era condusã de Al. Piru. A plecat
cu bursã în Franþa ºi... n-a mai venit.
Cam lungã introducerea pentru ceea ce
vrem sã spunem, sau mai bine zis unde
vrem sã ajungem. În „Ciulinii Bãrãga-
nului” (1928), o nuvelã scrisã în douã
pãrþi, la date diferite, prima în septem-
brie 1927, a doua în februarie 1928, pe
ultima filã se poate citi dedicaþia, datatã
martie 1928: „Je dedie ce livre: au peu-
ple de Roumanie a ses onze mille assa-
sines par le gouvernement roumain, aux
trois village: Stãnileºti, Bãileºti, Hodi-
voaia, rases a coups de canon. Crimes
perpetres en mars 1907 et restes impu-
nis”. Scriitor originar din România, de
expresie francezã, Panait Istrati oferã în
opera sa destule repere, apte de ample
comentarii: prietenia cu Nikos Kazantza-
kis, autorul lui Alexis Zorba, cu care se
ºi deplaseazã în Rusia, în octombrie
1927, când face figurã de comunist con-
vins, pentru a reveni ulterior asupra pro-
priei viziuni. Chiar scrie un text extrali-
terar „apres seize mois dans le URSS”,

din care se reþine temperamentul exce-
siv al scriitorului, sfâºiat de mari con-
tradicþii, revoltat împotriva nedreptãþii,
decis a nu mai adera la nimic. Apoi, prie-
tenia cu Romain Rolland, cel care va
scrie prefaþa la „Chira Chiralina”. Dar
nu la aºa ceva vrem sã ne referim în
continuare. Nedumerirea noastrã, ºi nu
numai, este de altã naturã, de unde avea
cunoºtiinþã Panait Istrati de cei 11.000
de morþi, dupã „potolirea rãscoalei” din
1907, de cãtre armatã, cãreia i s-a mul-
þumit „prin înaltul ordin de zi” din 29
martie/11 aprilie 1907, dat de cãtre Ca-
rol I? Episodul rãscoalei, de la care se
împlinesc 110 ani în aceste zile, este o
reconstituire în parte livreascã, realiza-
tã la 20 ani dupã evenimentul istoric. Dar
distanþa naratorului faþã de evenimente
ºi propria sa participare la ele fac notã
aparte. În epocã, ziarul „Adevãrul”, con-
dus de C. Mille, adversar înverºunat al
Brãtienilor, a indicat 11.000 de morþi;
Nicolae Iorga scria („Neamul românesc”
– 29 aprilie 1909) despre „mii de þãrani
împuºcaþi”. Iar Carol I i-ar fi declarat

lui Al. Marghiloman, ministru de inter-
ne, cã „dosarele sunt la mine” (Al. Mar-
ghiloman – „Note politice vol. I” – Bu-
cureºti 1927, pag. 103). Comuniºtii au
preluat, mai târziu, cifra de 11.000 de
þãrani uciºi, contestatã de monarhiºti. ªi
discuþiile despre numãrul morþilor ºi rãs-
punderilor au continuat, ani în ºir. Rege-
le Carol I nu a acceptat ca aceastã situa-
þie dramaticã sã devinã motiv de disputã
politicã. Iar guvernul sã fie trimis în faþa
Curþii de Casaþie, pe motivul cã venise la
putere de puþinã vreme în împrejurãri
foarte grele. O certitudine existã: în
Dolj a fost prãpãd la 1907, ºi s-a ajuns
la inflamarea situaþiei, din cauza lipsei de
pãmânt a þãranilor. S-au cãutat instiga-
tori. Este foarte posibil ca nu puþine do-
sare privind represiunea sã fi fost dis-
truse. În multe localitãþi doljene monu-
mentele omagiale mai aduc aminte de nu-
mele celor care au vrut pãmânt ºi au pri-
mit plumbi în piept. Iar nepoþii lor au ple-
cat, în cãutarea unui bãnuþ, la munci în
þãrile Uniunii Europene. ªi pãmântul acela,
îndelung jinduit, ºtiþi povestea...
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Tânãrul craiovean acuzat de pro-
pagandã în favoarea ISIS, dar ºi de
participare la activitãþile de instruire
ºi pregãtire desfãºurate on-line de
organizaþia teroristã Daesh/Stat Is-
lamic vizând utilizarea armelor de foc
ºi materiilor explozive, Constantin
Luigi Boicea, de 18 ani, arestat la
începutul lui decembrie 2016, urmea-
zã sã fie judecat la Curtea de Apel
Craiova. Ridicat pe 8 decembrie de
procurorii din cadrul DIICOT –
Structura Centralã ºi dus în Bucu-
reºti pentru audieri, apoi arestat
preventiv, Boicea a ajuns din nou în
Craiova, însã tot dupã gratii, la sfâr-
ºitul lunii ianuarie a.c., când procu-
rorii au finalizat cercetãrile în cazul
sãu ºi au înaintat Curþii de Apel Cra-
iova rechizitoriul prin care l-au tri-
mis în judecatã pe tânãr.

Reþinut prima datã în 2015
Reamintim cã tânãrul a intrat în

vizorul anchetatorilor încã din anul
2015. Mai exact, în decembrie 2015,
Constantin Luigi Boicea, în vârstã de
17 ani la acea vreme, a fost pus sub
acuzare ºi reþinut pentru 24 de ore
pentru sãvârºirea infracþiunii de pro-
movare a mesajului fundamentalist
islamic prin propagandã, fiind apoi
eliberat sub control judiciar. Anche-
tatorii comunicau, la momentul res-
pectiv, cã tânãrul a parcurs în mod
accelerat etapele de radicalizare isla-
mistã, arãtându-ºi chiar disponibili-

Magistraþii Tribunalului Dolj au
constatat legalitatea rechizitoriului
ºi a probelor din dosar ºi au hotã-
rât cã poate începe procesul celor
nouã inculpaþi din dosarul reþelei de
braconieri coordonatã ºi protejatã
de Aurel Iovan, poliþist de frontie-
rã doljean, cu sprijinul altor doi
colegi: „constatã legalitatea admi-

„Undã verde” pentru procesul reþelei de braconieri sprijinitã
de trei poliþiºti de frontierã doljeni

Magistraþii Tribunalului Dolj au hotãrât, luni, 20 martie
a.c., cã poate începe procesul poliþistului de frontierã
arestat în octombrie anul trecut pentru protejarea ºi
coordonarea unei reþele de braconieri. Agentul, împreunã
cu doi colegi care i-au fost complici, furnizându-i informaþii
care sã-l ajute sã-ºi fereascã protejaþii, dar ºi braconierii
pe care i-a ajutat, în total nouã inculpaþi, au fost trimiºi în
judecatã de procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj într-un dosar vizând comiterea unor infracþiuni de
constituire a unui grup infracþional organizat, luare de mitã,
braconaj, folosirea de informaþii care nu sunt destinate
publicitãþii ºi complicitate la aceste infracþiuni.

nistrãrii probelor ºi a efectuãrii
actelor de urmãrire penalã. Dis-
pune începerea judecãþii cauzei
privind pe inculpaþii Iovan Aurel,
ªarlã Florin, Ozunu Alexandru
Ovidiu, Bãrbulescu Cosmin Bog-
dan, Balaci Nicolae, Grecu Gheor-
ghe Cãtãlin, Andrei Sorin, Tãtoiu
Florin Valentin, Bozgan Gigi. Cu

drept de contestaþie în termen de 3
zile de la comunicare. Pronunþatã
în camera de consiliu, azi,
20.03.2017”, se aratã în hotãrâ-
rea Tribunalului. 

Reamintim cã, pe 9 ianuarie a.c.,
s-a înregistrat la Tribunalul Dolj
dosarul în care procurorii Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj i-
au trimis în judecatã pe cei nouã
inculpaþi, iar acum dosarul a ieºit
din camera preliminarã. În urma unei
anchete complexe, desfãºurate de
procurori împreunã cu ofiþerii de
poliþie judiciarã ai Serviciului Jude-
þean Anticorupþie Dolj, s-a stabilit
faptul cã, în perioada iunie – octom-
brie 2016, Balaci Nicolae, ªarlã Flo-
rin, Ozunu Alexandru Ovidiu ºi Bãr-
bulescu Cosmin Bogdan s-au de-
plasat în zona Bistreþ, judeþul Dolj
unde, pe timpul nopþii, au braconat
prin împuºcare mistreþi ºi iepuri,
acest lucru întâmplându-se pe tim-

pul executãrii serviciului de cãtre
agentul de poliþie Iovan Aurel care
avea în competenþã zona respecti-
vã. Agentul de poliþie facilita braco-
nierilor accesul în perimetrul fon-
dului cinegetic, iar dupã ce aceºtia
împuºcau animalele sãlbatice, le
asigura pãrãsirea în siguranþã a zo-
nei, pentru aceste facilitãþi Iovan
Aurel primind ulterior foloase ne-

cuvenite, respectiv vânat braconat,
în valoare de aproximativ 2.500
euro. Pe parcursul cercetãrilor, an-
chetatorii au mai stabilit cã agentul
Aurel Iovan a fost sprijinit ºi de doi
dintre colegii sãi, Cãtãlin Gheorghe
Grecu ºi Sorin Andrei, care i-au
oferit informaþii secrete de serviciu
sau nepublice, pentru ca protejaþii
sãi sã nu fie prinºi.
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la Curtea de Apel Craiovala Curtea de Apel Craiovala Curtea de Apel Craiovala Curtea de Apel Craiovala Curtea de Apel Craiova

Constantin Luigi Boicea, tânãrul craio-
vean acuzat de propagandã jihadistã în favoa-
rea ISIS ºi arestat în decembrie anul trecut,
va fi judecat de magistraþii Curþii de Apel
Craiova. Instanþa a constatat, luni, 20 mar-
tie a.c., legalitatea rechizitoriului prin care
tânãrul a fost trimis în judecatã, în stare de
arest preventiv, pentru infracþiuni la legea
privind combaterea terorismului ºi a dispus

începerea procesului. Procurorii DIICOT –
Structura Centralã l-au reþinut în decembrie
pe tânãr pentru cã încãlcase obligaþiile in-
stituite faþã de el prin mãsura controlului
judiciar în anul 2015, mai exact pentru cã a
participat la activitãþile de instruire ºi pre-
gãtire desfãºurate on-line de organizaþia te-
roristã Daesh/Stat Islamic vizând utilizarea
armelor de foc ºi materiilor explozive.

tatea de a deveni martir: „Boicea
Luigi Constantin ºi-a arãtat dispo-
nibilitatea de a deveni martir al Sta-
tului Islamic, atât prin deplasarea
în zonele în care acesta acþioneazã,
pentru a lupta alãturi de ei, cât ºi
prin sacrificiul sãu în state din Eu-
ropa, la ordinul membrilor Statului
Islamic. În acest sens, acesta s-a in-
teresat de modul în care poate achi-
ziþiona arme de tip AK, grenade,
veste antiglonþ ºi de asemenea a stu-
diat modalitatea în care poate fi con-
struitã artizanal o bombã. Totoda-
tã, a proferat ameninþãri la adresa
unor persoane publice, care au cri-
ticat acþiunile Statului Islamic, Boi-
cea Luigi Constantin postând ame-

ninþãri pe site-urile unde aceºtia
apar”. A fost supravegheat în con-
tinuare, iar un an mai târziu, procu-
rorii DIICOT au considerat cã se
impune mãsura arestãrii faþã de tâ-
nãr, pentru cã a încãlcat obligaþiile
ce i-au fost impuse prin mãsura con-
trolului judiciar ºi a continuat activi-
tatea infracþionalã.
A participat la cursuri on-line

de instruire în utilizarea armelor
Astfel, potrivit DIICOT, „prin

ordonanþa din data de 06.12.2016,
procurorii DIICOT – Structura Cen-
tralã  au dispus extinderea cercetã-
rilor, începerea ºi continuarea urmã-
ririi penale faþã de inculpatul Boi-
cea Luigi Constantin sub aspectul
sãvârºirii infracþiunii de participa-
re la instruirea sau pregãtirea în ve-
derea folosirii mijloacelor distructi-
ve, armelor de foc, dispozitivelor
explozive de orice fel, muniþiilor,
explozivilor, în scopul comiterii unui
act de terorism”. Mai exact, susþin
procurorii DIICOT, tânãrul a parti-
cipat la cursuri on-line de instruire
în folosirea armelor, asta în condiþii-
le în care nu avea voie sã acceseze
astfel de site-uri. „Pe întreaga pe-
rioadã a controlului judiciar, insti-
tuit faþã de el în 2015, inculpatul a
încãlcat în mod sistematic obligaþia
instituitã în sarcina sa continuând
sã acceseze site-uri de propagandã
ºi instruire a viitorilor combatanþi,

aparþinând organizaþiei teroriste
Daesh/Stat Islamic, ºi încercând sã
intre în contact cu lideri ori repre-
zentanþi ai respectivei organizaþii
teroriste în satisfacerea dorinþei ma-
nifeste de a obþine sprijin logistic ºi
financiar pentru sãvârºirea unui act
de terorism. În cauzã existã suspi-
ciunea rezonabilã cã începând cu
anul 2015 ºi pânã în prezent, incul-
patul Boicea Luigi Constantin a
participat la activitãþile de instruire
ºi pregãtire desfãºurate on-line de
organizaþia teroristã Daesh/Stat Is-
lamic pe site-uri de profil ce cuprind
atât elemente ale procesului de în-
suºire de cãtre individ a cunoºtinþe-
lor privitoare la materialele necesa-
re, modul de asamblare ºi funcþio-
nare, efectele ºi mãsurile de sigu-
ranþã necesare a fi avute în vedere
cu ocazia manipulãrii ºi utilizãrii di-
feritelor categorii de mijloace dis-
tructive, arme de foc, materii ºi dis-
pozitive explozive standardizate sau
improvizate, muniþii, etc, cât ºi com-
ponente ale procesului de pervertire
a afectivitãþii individului prin asi-
milare vizualã, conºtientizare ºi asu-
mare personalã a consecinþelor pe
care utilizarea în public a unor ast-
fel de mijloace le poate produce în
mod efectiv asupra persoanelor, ca
parte a procesului de pregãtire psi-
hologicã a viitorilor combatanþi
pentru sãvârºirea unor acte de te-
rorism”, dupã cum au mai comuni-

cat procurorii DIICOT.
Tânãrul a fost arestat preventiv

în baza hotãrârii Curþii de Apel Bu-
cureºti ºi a rãmas în Capitalã pânã la
finalizarea cercetãrilor. Pe 30 ianua-
rie a.c. s-a înregistrat la Curtea de
Apel Craiova dosarul în care Boicea
a fost trimis în judecatã, în stare de
arest preventiv, iar luni, 20 martie
a.c., cauza a ieºit din camera preli-
minarã, instanþa dispunând începe-
rea procesului: „Constatã legalita-
tea sesizãrii instanþei cu rechizitoriul
Parchetului de pe lângã Înalta Cur-
te de Casaþie ºi Justiþie- DIICOT –
Secþia de combatere a infracþiunilor
de terorism ºi a criminalitãþii infor-
matice  privind pe inculpatul Boi-
cea Luigi Constantin, trimis în ju-
decatã, în stare de arest preventiv,
pentru sãvârºirea infracþiunilor de
promovarea unui mesaj prin propa-
gandã ºi participare la instruire sau
pregãtirea în vederea folosirii mij-
loacelor distructive, armelor de foc,
dispozitivelor explozive de orice fel,
muniþiilor, explozivilor, în scopul co-
miterii unii act de terorism. Consta-
tã legalitatea administrãrii probelor
ºi a efectuãrii actelor de urmãrire
penalã. Dispune începerea judecã-
þii. Cu drept de contestaþie. Pronun-
þatã în camera de consiliu, azi
20.03.2017”. Primul termen de ju-
decatã va fi stabilit dupã ce hotãrâ-
rea rãmâne definitivã, între timp tâ-
nãrul fiind menþinut dupã gratii.
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Învestirea de ieri  a  avut loc
într-un cadru  constituþional ,  in-
clusiv prin  intonarea Imnului Na-
þional, iar cel care a oficializat
ceremonia a fost ºeful Direcþiei
Generale din cadrul Ministerului
Afacerilor  Interne, Teodor Iulian
Gheorghe:  „Vreau  sã mulþumesc
ºi  fostului prefect de  Dolj,  Nico-
lae  Sorin Rãducan,  pentru ceea
ce  a fãcut, iar,  deasemenea, apre-
cieri  sunt ºi pentru subprefectul
Simona Moise, ºi sperãm sã co-
laborãm. În aceste momente, do-
resc sã-i urez succes noului pre-

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Nimeni nu mai ºtie, ori cel puþin nu mai e
sigur, cã America ar mai fi, azi, cu Trump
ori fãrã, acel „El Dorado” intrat ºi rãmas,
mai mult de un veac, în mitologia unei mari
pãrþi a lumii din afara ei. O astfel de ipotezã
nu trebuie luatã, sub incidenþe politice „naþi-
onaliste” ori subsumatã unor dezbateri de
naturã geopoliticã cu dispute deseori minate
de judecãþi partizane, încã debitoare a con-
fruntãrilor „ideologice” de pe vremea unui
Rãzboi Rece care, declarat mort, încã mai
dã semne de resurecþie.

O susþinere neechivocã a sosit de curând
de la un scriitor, oarecum atipic prin poziþii-
le sale intransigente dar nu mai puþin con-
sistente în rândul unui public larg ce-i îm-
pãrtãºeºte opiniile. Atipic, fiindcã, pe nume-
le sãu Gary Shteyngart, e un exilat din fosta
URSS, împreunã cu familia, copil fiind ºi,
deci, crescut ºi educat în SUA, Înaintea unui
turneu în Italia, la Roma, unde îºi va lansa
ultimele sale romane, Povestea unei iubiri
adevãrate ºi superstiþioase ºi Manualul de-
butantului rus, el posta pe o reþea de socia-
lizare urmãtorul text-anunþ:

„Vând iPhonul spre a mã opera de o
apendicitã, cred cã acesta va fi ultimul meu
tweet”.

Gluma, sarcasticã, o trãsãturã a literaturii

O O O O O altãaltãaltãaltãaltã Americã în viziunea Americã în viziunea Americã în viziunea Americã în viziunea Americã în viziunea
unui scriitor ex-sovieticunui scriitor ex-sovieticunui scriitor ex-sovieticunui scriitor ex-sovieticunui scriitor ex-sovietic

pe care o creeazã, anticipeazã nenorocirile
ce-i aºteaptã pe pacienþii americani, în urma
angajãrii Congresului, la solicitarea impera-
tivã a noului chiriaº de la Casa Albã, de a
abroga reforma sanitarã obþinutã nu fãrã di-
ficultãþi de Barack Obama.

Nãscut la Petersuburg (pe atunci Lenin-
grad), Gary Shteyngart are acum 44 de ani.
Un comiliton mai mult decât plãcut, scriito-
rului acesta singular îi place sã râdã, sã glu-
meascã, sã se ironizeze ºi sã se judece cu
precãdere pe el însuºi. A scris o autobiogra-
fie cu titlul „Mã numeau un mic faliment”,
cãci în Rusia, în primele clase, „ne predau
cã Rusia era binecuvântatã, iar America bles-
tematã” ºi, iatã, adaugã el nu fãrã un gust
maliþios, ajunºi aici ni s-a predat cã „URSS
era blestematã ºi USA binecuvântate, dar pare
cã cele douã foste superputeri ale Rãzboiu-
lui Rece au sfârºit ambele destul de rãu”.

Ajuns la Roma, n-a ezitat la nicio propu-
nere de interviuri, în parte confesiuni mar-
cate de o sinceritate la fel de acidã, relatând,
de pildã, râzând cu poftã, cum pentru pãrin-
þii sãi, America nu greºea niciodatã, erau, ca
atâþia alþi imigranþi, plini de gratitudine ºi de
bucurie faþã de patria care-i salvase de per-
secuþie, de pe vremea lui Brejnev. El însã,
crescut în America, a trebuit destul de repe-

de sã ia act de modul cum noua sa þarã, atât
de iubitã, a intrat în declin, miracolul visului
american risipindu-se printre rãzboaie, sin-
gurãtate ºi haos economic.

Nici romanele sale nu sunt mai puþin ati-
pice, fie ºi în arealul atât de bogat în diver-
sitatea de tematici ºi de stiluri. „Poveste de
iubire ºi superstiþie”, de pildã, apãrut în
2006, e o disperatã ºi comicã saga a lui
Lenny Abramov ºi a Eunicei Park, el un falit
rus la jumãtatea vieþii, ea sexy ºi isteaþã
imigratã asiaticã. SUA se aflã în rãzboi cu
Venezuela, bandele din ghetouri iau cu asalt
Garda Naþionalã coruptã ºi criminalã, orice
cetãþean trebuie sã poarte cu sine un fel de
aparat cu senzori spre a putea citi gânduri-
le proprietarului, fãcându-l inofensiv în faþa
controalelor oficiale.

„Am scris cartea aceasta în ºase ani, de-
clarã autorul, însã acum o citesc cu toþii, ºi
asta se va întâmpla ºi în Italia, unde a fost
de curând tradusã, din cauza sumbrei pro-
feþii privind pe preºedintele Trump. Pe atunci
social media nu reprezenta mare lucru ºi fi-
reºte nu mi-aº fi imaginat niciodatã cã pre-
ºedintele ar fi twittat de la Casa Albã contra
ex-culturistului, actorului ºi guvernatorului
Californiei, Schwarzenegger, iar dacã eu aº
fi scris aºa ceva ar fi fost primit cu hohote

de râs. Ideea însã cã America vede pretutin-
deni duºmani, Islam, imigranþi, europeni ,
mexicani, hm!, asta existã deja”, declarã al
pentru un cotidian italian.

În „Manualul debutantului rus”, tipãrit în
2002, America decadenþei trãieºte din tra-
ficul de narcotice, din fraude, lanþuri finan-
ciare, sfârºind mereu în faliment în dauna
proºtilor ºi pentru profiturile celor aleºi.
Asasinii de la periferii se mulþumesc cu ciu-
bucul, granzii excrocheriilor uzeazã de or-
gii, de mite, de traficul de paºapoarte ºi de
cetãþenii. Marginea dintre Adevãr ºi Fals
dispare în America lui Shteyngart, ca în
seria „ºtirilor false”.

ªi, mergând pe aceastã cale, mãrturiseº-
te cã tocmai scrie o carte, „Un roman de-
spre alegerile din SUA din 2016”.

Sã nu se uite totuþi, à propos de „America
blestematã” a scriitorului nãscut în Rusia –
care de altfel nu-l cruþã deloc pe Þarul Pu-
tin, pentru autoritarismul sãu, nici pe Le Pen
ºi pe amicii ei populiºti ºi naþionaliºti, cã el,
un american purtând ochelari cu dioptrii
mari, de intelectual de tipul anii Cincizeci, ºi
barbã neagrã de hipster din Williamsburg,
are destul succes în a relata cum poþi iubi
cu disperare o naþiune, batjocorindu-i fãrã
milã ticurile narcisiste ºi nihiliste.

Noul prefect de Dolj a depus Jurãmântul
Ieri, într-un cadru oficial, a avut loc ce-

remonia de învestire a noului prefect de
Dolj,  Dan  Narcis  Purcãrescu.  Prezenta-
rea acestuia a fost  fãcutã de Iulian Teodor
Gheorghe,  director  general  în  Ministe-
rul  Afacerilor  Interne,  responsabil de „In-
stituþia prefectului”.  Chiar  prin discursul

sãu, noul reprezentant al Guvernului în te-
ritoriu a þinut sã precizeze cã  nu poate
aplica programul Executivului,  fãrã  spri-
jinul reprezentanþilor din teritoriu, de la
„Deconcentrate” pânã la unitãþile adminis-
trativ teritoriale -   primãrii,  consiliii  lo-
cale ºi  Consiliul  Judeþean Dolj.

fect, mai ales cã ºtim cu  toþii cã
are în subordine un judeþ  mare,
cu probleme  la  fel  de  consisten-
te. Dar, îl las pe domnul Dan  Nar-
cis Purcãrescu sã depunã  Jurã-
mântul ºi sã semneze actul de  în-
vestire, apoi va vorbi chiar dânsul
mandatul  pe care urmeazã sã-l
ducã la îndeplinire”.

„Mã voi baza  pe  sprijinul
profesioniºtilor...”

Imediat dupã depunerea  Jurã-
mântului,  Dan Narcis  Purcãres-
cu ºi-a prezentat obiectivele.  A fost

foarte clar cã nu poate pune în apli-
care Programul  guvernamental fãrã
un spijin din teritoriu - „Deconcen-
trate”, Primãrii, Consiliul Judeþean
Dolj, mediul de afaceri, etc.– deoa-
rece, pânã la  urmã, este adusã în
discuþie ºi problema politicã, cu  tot
ceea ce înseamnã aceasta. „Mã voi
baza, în exercitarea  funcþiei,  pe
sprijinul  profesioniºtilor din Insti-
tuþia Prefectului, pe membrii Cole-
giului Prefectural,  precum ºi pe toþi
ceilalþi specialiºti care conduc ser-
viciile publice deconcentrate ºi uni-
tãþile administrativ-teritoriale. Sper
într-o cooperare  fructuoasã cu  pri-
marii din judeþ ºi cu Instituþia Pre-
ºedintelui Consiliului Judeþean Dolj,
atât de  importantã în arhitectura in-
stituþionalã a judeþului. De aseme-
nea, sper într-o colabora-
re apropiatã cu parlamen-
tarii doljeni, deoarece  avem
nevoie  de  legi care sã fie
un sprijin ºi mai puternic
pentru creºterea actului
administrativ. Sunt repre-
zentantul unui  guvern  care
ºi-a propus un program
curajos, pe deplin legitimat
de  aºteptãrile populaþiei.
Voi susþine toate acele  mã-
suri legale menite sã spriji-
ne aplicarea acestui pro-

gram de guvernare, fiind în acelaºi
timp deschis cãtre  vocile din so-
cietatea civilã doljeanã care militea-
zã pentru dezvoltarea în legalitate a
acestui judeþ. Uºa mea este deschi-
sã  pentru toþi  cei care vor binele
judeþului Dolj  ºi  al locuitorilor sãi
ºi cred cã  acest lucru este posibil.
Vã mulþumesc ºi vã asigur cã se
poate conta pe mine!”, a precizat
Dan Purcãrescu.

Fiind „numãrul unu în judeþ”, pe
linie guvernamentalã, trebuie sã-i
prezentãm CV-ul: data naºterii -
01.07.1962; stare cilã - cãsãtorit  -
doi copii;  absolvent al Facultãþii de
Mecanicã - specilizarea „Maºini  -
Unelte” a Universitãþii din Craiova,
în 1987; inginer stagiar, pânã în
1990, la IPTE Alexandria; 1990-
1991 - ªef coloanã auto la IEELIF
SA Dolj; 1991 – 1993 - adjunct ºef

sistem irigaþii la  SCLEIF
SA  Dolj;  din 1993 ºi pânã
în prezent inspector  de
specialitate în cadrul In-
spectoratului Teritorial de
Muncã Dolj, indiferent de
titulatura instituþiei. Este, din
2016, la un Masterat  - „In-
gineria autovehiculelor –
concepþia ºi proiectarea
autovehiculelor moderne” -
la Facultatea  de  Mecanicã
a Universitãþii  din Craiova.

CRISTI PÃTRU
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S-a tot vorbit în ultimele zile de
o realitate care ar trebui sã ne dea
fiori. La nivelul Uniunii Europene,
suntem þara a cãrei economie de-
pinde cel mai mult de multinaþiona-
le. Jumãtate, mai exact, 48% din
cifra de afaceri totalã ºi 44% din
valoarea adãugatã din economie
sunt generate de firme strãine, ara-
tã rezultatele celei mai recente cer-
cetãri realizate de prof. dr. Cezar
Mereuþã, pe baza datelor Eurostat,
preluatã de Ziarul Financiar. Româ-
nia ºi, în cazul nostru Doljului, nu
duc lipsã de magazine de proximi-
tate, gen Lidl, Profi, Penny ºi hy-
permarketuri, precum Auchan, Sel-
gros, Metro, Kaufland. Diferenþele
principale dintre cele douã modele
ar trebui sã fie douã: mãrcile gãsite
ºi timpul petrecut în magazin. La noi,
tind sã disparã aceste deosebiri.
Politica de expansiune continuã

Ieri, la intrarea în cartierul 1
Mai, pe platforma fostei Imprime-
rii „Oltenia” se lucra de zor la fina-
lizarea lucrãrilor a ceea ce va fi cel
de-al treilea magazin Kaufland din
Craiova. Impactul comercial al vii-
toarei deschideri comerciale va fi
uriaº pentru micile societãþi din
împrejurimi. Unii ºi-au ºi luat adio
de la a mai þine în viaþã afacerile.
Pe str. dr. Ion Cantacuzino, tot ieri,
trei afaceri altãdatã sãnãtoase,
acum le vedem „îngheþate”, iar
spaþiile scoase la mezat.

În vecinãtatea viitorului Kau-
fland, un alt complex comercial ºi-
a pus în practicã strategia de mo-
dernizare, cu multe luni înainte.
Chiar dacã unii comerciaþi au rã-
mas pe dinafarã, actualii se pot
bucura de mai mult spaþiu alocat
ºi de un design atractiv.

Încã o felie a comerþului câºtigatãÎncã o felie a comerþului câºtigatãÎncã o felie a comerþului câºtigatãÎncã o felie a comerþului câºtigatãÎncã o felie a comerþului câºtigatã
de o multinaþionalã, în Craiovade o multinaþionalã, în Craiovade o multinaþionalã, în Craiovade o multinaþionalã, în Craiovade o multinaþionalã, în Craiova

În apropierea sãrbãtorilor pascale, un
retailer german pregãteºte de zor des-
chiderea celui de-al treilea hipermarket,
de aceastã datã în cartierul 1 Mai. Se
lucreazã în ritm alert, inclusiv noaptea.
Ieri, cei de la sistematizarea circulaþiei
dãdeau ultimele indicaþii cu privire la bre-

telele de acces. Marfa, dupã spusele
unor localnici, este primitã deja în depo-
zitul gata construit. Parcarea din incinta
hipermarketului, amplasarea sistemului
de iluminat ºi chiar înlocuirea unor stâlpi
mai vechi sunt ultimele acþiuni din fron-
tul de lucru al ºantierului.

Dacã prin marile comune ale
Doljului, lanþurile de magazine de
proximitate se extind ameþitor de
repede, încât se va ajunge sã nu
mai existe comunã cu 4.000-5.000
de locuitori, fãrã sã aibã acces la
comerþul coordonat de multinaþio-
nale; în Craiova, nu ne mai mirã
cã expansiunea capitalului extern
este în plinã vogã. Desigur, în de-
trimentul micilor afaceri de fami-
lie. Nu are sens sã mai vorbim cã
suntem, ca ºi capital autohton, des-
coperiþi în faþa unor viguroºi finan-
þatori europeni, ce nu ezitã sã pom-
peze sume uriaºe în extinderea re-
þelelor de comerþ alimentar ºi non-
alimentar în zona noastrã.

Argumente pro ºi contra
Despre cât de beneficã este o

nouã apariþie în peisajul hipermar-
keturilor din Craiova, localnicii din
1 Mai au pãreri împãrþite. Unii
spun cã este mai mult decât ne-
cesar, pentru cã oricum mergeau
în alte cartiere pentru a-ºi face
cumpãrãturile. Mai mult, invocã
o creºtere a calitãþii produselor ºi
a modului mai sãnãtos de pãstra-
re la raft. Pe de altã parte, unii
apreciazã cã magazinele din îm-
prejurimi vor trage obloanele, ne-
putând face faþã raportului preþ-
calitate practicat de acest hiper-
market. Astfel, se vor pierde câ-
teva zeci de locuri de muncã, ceea
ce se întâmplã deja ºi vor fi crea-
te, probabil, tot atâtea, ºi ...tot cu
salariul minim de economie. În
rest, concluzia este simplã. Cu o
vânzare medie zilnicã de peste
100.000 de euro/unitate, astfel de
hipermarketuri vor accentua gra-
dul de dependenþã a consumato-
rilor de asemenea reþele de retail.

În ultimele zile se discutã ºi de-
spre o mai bunã pregãtire a spe-
cialiºtilor fiscali în a încerca ºi
reuºi sã impoziteze profiturile mul-
tinaþionalelor, mai înainte ca aces-
tea sã scoatã din România sume
colosale prin tot felul de procedee
financiare deosebit de complicate.
Cât este neputinþã, cât este rea-
voinþã, lãsãm la latitudinea bunu-
lui-simþ al nostru, al tuturor.

În mall, pentru o pungã
de pufuleþi

Aºezarea în mijlocul cartierelor
craiovene a majoritãþii hipermarke-
turilor, cu mici excepþii, este o do-
vadã în plus cã dependenþa eco-
nomicã a României de aceste mul-
tinaþionale este în continuã creºte-
re. Incredibil, dar s-a ajuns la si-
tuaþia penibilã, ca sã evitãm mã-
runtul comerciant autohton ºi sã
cumpãrãm aproape absolut orice
produs din hipermarket. Fie o pun-
gã cu pufuleþi, fie un sãpun, fie o
pâine sau un pachet cu biscuiþi.
Ceea ce ar fi trebui sã reprezinte o
stare de normalitate, respectiv sã
mergem la final de sãptãmânã ºi
sã alocãm 1-2 ore pentru a umple
cãruciroul cu bunuri, a debutat cu
plimbãri de relaxare printre raftu-
rile doldora de importuri.

O altã stare de lucruri devine
strigãtoare la Cer. Doljul, unul din-
tre cele mai importante judeþe ex-
portatoare de grâu, se confruntã
cu un fenomen absolut aberant:
„pâine proaspãt coaptã” la raft! Sã
nu ne grãbim, e doar marketing
facil. Concret, noi cumpãrãm doar
aluatul congelat aduse din UE, dar
suntem amãgiþi cã produsele de
panificaþie sunt proaspãt coapte,
chiar în ziua când le cumpãrãm.

„Fresh-ul” devine, astfel, o simplã
vorbã în vânt. În luna mai 2016,
preºedintele Comisiei pentru agri-
culturã din Camera Deputaþilor,
Nini Sãpunaru, declara cã, în Ro-
mânia, intrã zilnic 25 de tiruri cu
pâine congelatã din import, ceea ce
înseamnã o cantitate de 875.000
de tone pe an. Iar motivul pentru
care avem mari cantitãþi de pâine
congelatã la vânzare în þara noas-
trã este simplu: exportãm foarte
multe cereale. De ce: pentru a ob-
þine un câºtig imediat, fermierii
nefiind dispuºi sã investeascã într-
o valoare adãugatã mai mare.

Multinaþionalele aduc multe
semne de întrebare

Acestea ar fi doar câteva dintre
provocãrile cu care se confruntã
consumatorii în relaþia directã cu
hipermarketurile. Exemplele pot
continua: cât de sãnãtos este uleiul
de palmier folosit la sute de pro-
duse, inclusiv pâine, dulciuri, etc;
cât de sãnãtoase sunt grãsimile uti-
lizate la margarina ce costã 3-4 lei;
cât de beneficã pentru sãnãtate este
carnea separatã mecanic din care
sunt compuºi cremvurºtii ce se
vând la 2,00 lei pachetul; ce pra-
furi intrã în componenþa pateuri-
lor aºa-zise vegetale, care nici ste-
rilizate nu mai sunt, conform pro-
cedurilor standard – vezi pateurile
al cãror ambalaj nu este din metal!?

Prof. dr. Cezar Mereuþã, cer-
cetator asociat al Centrului de
Macromodelare Economicã al
Academiei Române ºi membru
de onoare al Academiei de ªtiin-
te Tehnice din România, e de pa-
rere cã ar trebui creat un depar-
tament de monitorizare a multi-
naþionalelor, care sã aibã scopul
de a preveni eventualele crize. ªi
nu doar crize economice, cã e
greu de crezut cã, bazându-se pe
alocãri financiare masive exter-
ne ºi cu un calendar de recupe-
rare a investiþiilor bine pus la
punct, pot lua vreodatã multina-
þionalele decizia de a se retrage
din România! Dar mai ales, cri-
ze în sistemul de sãnãtate publi-
cã, ce ajunge în scurt timp, dacã
nu chiar este deja, cel mai afec-
tat de calitatea îndoielnicã a ali-
mentelor de pe rafturile hiper-
marketurilor.

În ceea ce priveºte sectoarele
exportatoare de bunuri, profeso-
rul Mereuþã a mai spus cã, din
totalul celor 31 de domenii care
exportã bunuri, numai 11 dintre
acestea au înregistrat excedent,
adicã firmele exportã mai mult
decat importã. „Majoritatea com-
paniilor din cele 11 industrii ex-
cedentare sunt dominate de filia-
le ale multinaþionalelor, a cãror
strategie se face în þãrile de ori-
gine”, a mai conchis acesta.
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Timp de douã zile, în perioada
25-26 martie 2017, la Sala Poliva-
lentã din Bucureºti vor fi organi-
zate jocuri complexe în echipe, în
urma cãrora vor fi desemnaþi câº-
tigãtorii campionatului ºi echipele
care vor participa la Campionatul
Mondial de Roboticã din St. Lo-
uis, SUA, din aprilie. Publicul are
acces gratuit la eveniment, între
orele 08.00 ºi 17.00, în fiecare din-
tre cele douã zile ale evenimentu-
lui. „Am parcurs, alãturi de parte-
nerii ºi sponsorii noºtri un drum
lung pentru a aduce aceastã com-
petiþie unde este acum, pentru a-i
aduce laolaltã pe cei mai talentaþi
puºti din robotica româneascã. Eu

Competiþia naþionalã de roboticã pentru liceeni,

800 de elevi din 33 de oraºe se vor
întrece pentru douã zile în cea mai
amplã competiþie de roboticã orga-
nizatã în România. Echipele de lice-
eni înscriºi în BRD FIRST Tech Chal-

lenge Romania powered by Vodafone
au proiectat, construit ºi programat
câte un robot care se încadreazã în
tema globalã anualã stabilitã de
FIRST International.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

BRD FIRST Tech Challenge
Romania powered by Vodafone
aduce conceptul First Tech Chal-
lenge în România. Dincolo de în-
trecerea între roboþii construiþi de
echipele participante, elevii ºi-au
promovat echipa ºi au câºtigat no-
torietate în comunitãþile lor.

am un vis - cã într-o zi în Româ-
nia vom pune educaþia pe primul
loc, ca prioritate zero. În acea zi
naþiunea noastrã are ºansa sa fie
din nou ce a fost ºi mai mult decât
atât!”, a declarat Dana Rãzboiu,
preºedintele Asociaþiei Naþie Prin
Educaþie.

„Este partea cea mai vizibilã
a unei strategii pe care o
construim de aproape un an”

La evenimentul organizat ieri la
Stejarii Country Club, echipe de
elevi de la Colegiul Naþional Sfân-
tul Sava, Colegiul Naþional Gheor-
ghe Lazãr ºi Colegiul Naþional Mi-
hai Viteazul din Bucureºti au orga-

nizat meciuri demonstrative, în
preambulul campionatului.  „Spri-
jinim BRD First Tech Challenge
pentru cã vedem în el exerciþiul
ideal pentru ca noua generaþie sã
îºi câºtige un rol de creator în eco-
nomia viitorului. Este partea cea
mai vizibilã a unei strategii pe care
o construim de aproape un an, un
ecosistem care pune laolaltã crea-
tori de tehnologie, acceleratoare de
business, centre universitare ºi
mentori profesioniºti. Dacã din
toate acestea se naºte ºi un pre-
miu - MasterCard ne-a desemnat
drept „Cea mai prietenoasã bancã
pentru tineri” -, atunci poate cã am
gãsit formula potrivitã pentru a in-
teracþiona cu noua generaþie.”, a
spus Mircea Tomescu, Director de
comunicare, BRD Groupe Socie-
te Generale.

Elevii, încurajaþi sã îºi dezvolte
abilitãþi din domeniul ºtiinþei,
tehnologiei, ingineriei
ºi matematicii

Pe parcursul ultimelor luni, pre-
gãtindu-se pentru campionat, în-
drumaþi de mentori ºi antrenori,

elevii au fost încurajaþi sã îºi dez-
volte abilitãþi din domeniul ºtiin-
þei, tehnologiei, ingineriei ºi ma-
tematicii. Aceºtia au învaþat im-
portanþa muncii în echipã ºi a ino-
vaþiei, precum ºi sã aplice princi-
pii de inginerie în domeniul robo-
ticii, într-un mediu competitiv.
„Pe lângã faptul cã au câºtigat ºi
au adus în România una dintre
cele mai importante competiþii in-
ternaþionale de roboticã, aceºti ti-

neri contribuie la construirea vii-
torului nostru, al tuturor. Acesta
este motivul principal pentru care
Vodafone România a decis sã se
alãture proiectului tocmai în anul
în care sãrbãtoreºte 20 de ani de
istorie în care a schimbat vieþile
românilor ºi i-a susþinut sã îºi con-
struiascã viitorul, prin inovaþie”,
a declarat Laura Barbu, Direc-
tor Brand and Marketing Commu-
nications, Vodafone România.

Viorelia Pascari, studentã, res-
ponsabilã cu Departamentul Me-
dia, din cadrul Asociaþiei Studenþi-
lor Basarabenilor din Craiova,  ne-
a scris câteva rânduri, în care pre-
cizeazã extrem de emoþionatã cã
nu existã un fenomen mai înãlþã-
tor în toatã istoria milenarã a
Basarabiei decât actul revenirii,
care conteazã foarte mult. “An de
an, românii basarabeni sãrbãtoresc
ziua de 27 martie cu drapele trico-
lore, cântând ºi arãtându-ºi dragos-
tea faþã de Þara-Mamã, iar anul
acesta, mai mult ca oricând, pen-
tru ca este necesar sã þinem vie
memoria celor care acum 99 de
ani au hotãrât în Sfatul Þãrii sã
readucã Basarabia acasã ºi totodatã
sã pãstrãm în conºtiinþa publicã
necesitatea unei permanente pre-

Începând  de mâine, timp de  5 zile, Asocia-
þia Studenþilor Basarabeni din Craiova  va
organiza o serie de manifestãri dedicate  Uni-
rii Basarabiei cu România, unul dintre cele

mai importante evenimente ale istoriei noas-
tre. La 27 martie 2017 se împlinesc 99 de ani
de la acest moment marcant, primul pas spre
Marea Unire de la 1918.

Programul manifestãrilor:
23 martie, ora 19:00 - Searã de film la sediul Cis Craiova
23 martie - Întâlnire cu artistul de muzicã popularã, Ion Paladi.
24 martie, ora 10:00 – Bucureºti - lansare de carte a unei personalitãþi

din Republica Moldova.
24 martie, ora 19:00 - Seara cu plãcinte la sediul Cis Craiova.
25 martie, ora 12:00 - Cupa Unirii la Fotbal.
26 martie, ora 12:00 - Depunere de flori ºi Hora Unirii, în Piaþa Mihai

Viteazul.
26 martie, ora 19:00 - Concert Trupa “Old School” la Casa de Culturã

a Studenþilor.
27 martie, ora 08:00 - Expoziþie de imagini cu peisaje din Republica

Moldova in Piaþa William Shakespeare
27 martie ora 12:00 -  “Redescoperim Istoria”, împreunã cu fraþii din

Timoc,  Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia Aman”.

zenþe a României atât economic cât
ºi cultural, în Basarabia. Mã bu-
cur cã Asociaþia  Studenþilor Ba-
sarabeni din Craiova în cadrul Fes-
tivalului Cultural „Zilele Basarabiei”
care celebreazã Marea Unire a Ba-
sarabiei cu Þara Româneascã, în-
fãptuitã în anul 1918 vine cu eve-

nimente culturale în spirit basara-
bean. Înfiinþat de Asociaþia  Stu-
denþilor Basarabeni din Craiova
(ASBC), festivalul promovat an de
an, iar organizatorii le-au pregãtit
craiovenilor un program divers de
activitãþi”, a precizat tânara Viore-
lia Pascari..
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Printre subiectele dezbãtute în cadrul
ºedinþei Comitetului de Bazin Jiu-Dunãre,
s-au regãsit „Infrastructura de apã, apa
uzatã din arealul administrat de ABA Jiu”
ºi „Importanþa programelor de mãsuri apli-
cate/în curs de aplicare cu impact major
în reducerea poluãrii resursei de apã de

Administraþia Bazinalã de Apã Jiu a gãzduit, ieri, ºedinþa Comite-
tului de Bazin Jiu-Dunãre organizatã cu ocazia celebrãrii Zilei

Mondiale a Apei. Tema aleasã în acest an de cãtre Organizatia Naþiu-
nilor Unite a fost „Apa ºi Apa Uzatã”, motiv pentru care subiectele
aflate pe ordinea de zi au fost legate, în mare parte, de conservarea,

întreþinerea, valorificarea ºi protejarea resurselor de apã.

Tema dezbaterilor  din acest
an a  fost  „Faptele justificative
în dreptul  penal elveþian ºi ro-
mân”, iar participanþii,  profesori
ºi  studenþi  români   ºi elveþieni
au  prezentat  problemele ºi so-
luþiile  oferite de cele douã siste-
me  juridice  pe  aceastã materie.
Colaborarea  dintre cele  douã

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman”, în cadrul proiec-
tului „Împreunã pentru un mediu
mai curat”, participã astãzi, alãturi
de un grup de elevi de la Colegiul
Naþional „Carol I”, însoþiþi de prof.
dr. Lidia Nãstasie, la acþiunea de
plantare de arbori de la Dobreºti.
Aceasta este iniþiatã de Agenþia de
Protecþie a Mediului Craiova, cu
sprijinul Direcþiei Silvice Craiova, ºi
se încadreazã în activitãþile de plan-
tare/replantare din „Luna pãdurii”
(15 martie – 15 aprilie).

«Acþiunea în sine face parte
dintr-un proiect iniþiat în urmã cu
cinci ani – „Împreunã pentru un
mediu mai curat”, o iniþiativã prin

suprafaþã ºi subteran”.
Primul subiect analizat a inclus situa-

þia la zi a mãsurilor de bazã (minime) la
aglomerãrile umane, industrie ºi activi-
tãþi agricole (ferme agrozootehnice) la
nivelul arealului administrat de ABA Jiu
(Dolj, Gorj, Mehedinþi, o parte din Hu-
nedoara). Dezbaterea a încercat sã
scoatã în evidenþã ideea cã apele uzate
nu trebuie irosite, ci redus volumul
acestora, pentru a putea fi reutilizate.

De altfel, aceºtia sunt ºi cei doi pi-
loni principali ai temei din acest an, re-
ducerea cantitãþii de ape uzate ºi reuti-
lizarea acestora. Mai ales cã obiectivul
de dezvoltare durabilã prevede ca pânã
în 2030 „sã îmbunãtãþim calitatea ape-
lor reducând gradul de poluare, înce-
tând sã mai aruncãm gunoaiele la în-
tâmplare ºi reducând emisiile de sub-
stanþe ºi materii chimice periculoase,
înjumãtãþind, astfel, volumul de ape
uzate, intensificând procesul de reci-
clare ºi reutilizare sigurã a apelor la ni-
vel mondial”.

Mãsuri pentru reducere poluãrii
În ceea ce priveºte cea de-a doua

prezentare, specialiºtii A.B.A Jiu au
evidenþiat Implementarea Programelor de
mãsuri (parte componenta a Planului de
Management actualizat 2016-2021 pen-
tru bazinul hidrografic Jiu), ce constituie
o necesitate, rezultatul acestora contri-
buind esenþial la gospodãrirea durabilã a
resurselor de apã de suprafaþã ºi subte-

ran din punct de vedere calitativ ºi canti-
tativ. Au fost detaliate aspecte privind:
stadiul realizãrii Planului de Management
al Bazinului Hidrografic Jiu, precum ºi in-
formaþii privind dezvoltarea programului
de mãsuri pentru aglomerãrile umane, in-
dustrie, agriculturã ºi alterari hidromor-
fologice; principalele probleme de gospo-
dãrire  a apelor din Bazinul Hidrografic
Jiu, cu referire la sursele punctiforme ºi
difuze de poluare ºi impactul pe care îl
au asupra calitãþii apelor de suprafaþã ºi
subterane; mãsurile care s-au luat ºi cele
ce trebuie luate pentru reducerea poluãrii
cauzate de aglomerãrile umane, industrie
si agricultura.

Acþiuni de ecologizare pe râuri
Administraþia Naþionalã „Apele Româ-

ne” celebreazã Ziua Mondialã a Apei, pen-
tru a aduce aminte tuturor cetãþenilor im-
portanþa deosebitã pe care o are apa în exis-
tenþa, conservarea ºi dezvoltarea tuturor
organismelor vii.

Administraþia Bazinalã de Apã Jiu a de-

marat, la nivelul celor patru judeþe aflate
în administrare,  încã din data de  16 mar-
tie 2017, acþiunile dedicate Zilei Mondiale
a Apei – 22 martie:  acþiuni de igienizare,
prezentãri în cadrul unitãþilor de învãþã-
mânt, vizite ale elevilor la Laboratoarele in-
stituþiei. Aceste evenimente se vor desfã-
ºura pânã la sfârºitul acestei luni.

La nivel mondial volumul de ape uzate
ºi cantitatea totalã de poluanþi sunt într-o
continuã creºtere ca urmare a creºterii po-
pulaþiei, a urbanizãrii accelerate ºi a dez-
voltãrii economice. Cu toate acestea, ges-
tionarea apelor uzate este profund neglija-
tã, iar posibilitatea de utilizare a acestora
ca sursã accesibilã ºi durabilã de apã, ener-
gie, nutrienþi ºi alte materii recuperabile
este mult subevaluatã. Apa trebuie atent
gestionatã în fiecare etapã a circuitului sãu:
de la captarea apei dulci, pre-tratare, dis-
tribuþie, utilizare, colectare ºi epurare, pânã
la utilizarea apelor uzate epurate ºi întoar-
cerea lor în mediu, gata sã fie captate pen-
tru a îºi reîncepe circuitul.

RADU ILICEANU

Ediþia a  XII-a a  Seminarului  comun
organizat de  Facultatea de Drept a  Uni-
versitãþii  din Craiova ºi  unitatea   simi-
larã  din  Fribourg  s-a desfãºurat, recent,

în Elveþia, iar delegaþia  craioveanã a  re-
venit  în Bãnie.  S-au  pus bazele ºi  vii-
toarei conlucrãri  anuale, care  va avea
loc  în  martie 2018, la  Craiova.

instituþii de  învãþãmânt  superi-
or a început în  2005, prin  în-
cheierea unui parteneriat. Semi-
narul  onclude întâlniri anuale,
care  au loc prin rotaþie,  la una
dintre  cele  douã facultãþi impli-
cate,  în cadrul  cãrora  sunt  su-
puse analizei  teme  de  actualita-
te juridicã   la  nivel naþional  ºi

european. În acest an,  echipa
craioveanã  a  fost  coordonatã
de prof.univ.dr. Ruxandra   Rã-
ducanu  ºi lect.univ.dr.  Mãdãlina
Cristina  Dãniºor. Studenþii parti-
cipanþi  -  Izabela  Dihoru, Clima
Viorica,   Gabriela  Alexandroiu ºi
Diana  Carmen Creþu  au analizat
faptele justificative    ºi efectele
acestora  în  dreptul penal  din
cele  douã þãri.  Pãrþile implicate
au  pregãtit  ºi  întâlnirea  de anul
viitor, care se    va  desfãºura la
Facultatea de Drept a Universitã-
þii din Craiova  ºi va avea  tema
„Protecþia  persoanelor  vulnera-
bile   în dreptul penal elveþian ºi
în dreptul penal român”, moment
în care   va avea loc  ºi o prezen-
tare  pe larg. „Vor fi invitaþi  sã
participe profesioniºti din  am-
bele  þãri  , iar  acum  fixãm   de-
taliile organizatorice  ale  unui
astfel de eveniment”, a  precizat
prof. univ.dr. Sevastian  Cercel,
decan al Facultãþii de  Drept a
Universitãþii din Craiova.

CRISTI PÃTRU

Acþiune de plantare
de arbori la Dobreºti

care ne-am dorit informarea, edu-
carea ºi mobilizarea tinerilor în ac-
tivitãþile ce þin de conservarea ºi
pãstrarea unui mediu curat. Acþiu-
nile desfãºurate sub aceastã titula-
turã se desfãºoarã atât în spaþiul
bibliotecii (informãri, prezentãri,
vizionãri de filme documentare),
cât ºi în afara zidurilor ei (plantãri
de arbori, vizite în arii protejate,
igienizãri de spaþii verzi)», preci-
zeazã reprezentanþii instituþiei.

Evenimentele sunt organizate în
colaborare cu Agenþia pentru Pro-
tecþia Mediului, Universitatea din
Craiova, Muzeul Olteniei ºi nume-
roase ºcoli craiovene.

MAGDA BRATU
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Mirajul teatrului de pãpuºi ºi marionete sau în lumea actorilor de la „Colibri”…Mirajul teatrului de pãpuºi ºi marionete sau în lumea actorilor de la „Colibri”…Mirajul teatrului de pãpuºi ºi marionete sau în lumea actorilor de la „Colibri”…Mirajul teatrului de pãpuºi ºi marionete sau în lumea actorilor de la „Colibri”…Mirajul teatrului de pãpuºi ºi marionete sau în lumea actorilor de la „Colibri”…
Cum a fost întâlnirea lor cu teatrul de pãpuºi ºi

marionete, ce i-a atras cãtre acest tãrâm, ce ºi de ce îi
fascineazã în continuare, deºi de la primele lor specta-
cole au trecut ani, poate chiar zeci de ani… Este un
miraj al acestei lumi, au rãspuns la unison actorii Te-
atrului pentru Copii ºi Tineret „Colibri” din Craiova.
O însufleþire a tot ceea ce este în jurul lor care le
reuºeºte încã de când au decis sã punã în aceastã me-
serie un strop de talent, de pasiune, de muncã ºi mai
ales de dragoste. „Deºi nu este o meserie, este o parte
din mine, din sufletul meu…”, mãrturiseºte una din-
tre actriþe.

Despre mirajul teatrului de pãpuºi ºi marionete ac-
torii craioveni au vorbit, ieri, într-o zi cu totul specialã
pentru ei: Ziua Mondialã a Marionetiºtilor. Artiºti
pãpuºari ºi mânuitori de marionete, dar ºi public de
teatru din întreaga lume o celebreazã, an de an, încã
din 2003, pe data de 21 martie, fiind o bunã ocazie de a
focaliza atenþia comunitãþii artistice internaþionale
asupra marionetei, a creativitãþii ºi inventivitãþii ei.
Sãrbãtoarea urmeazã Zilei Internaþionale a Teatrului
pentru copii ºi tineret (20 martie) ºi precede Ziua
Mondialã a Teatrului (27 martie), laolaltã prilejuind
un amplu program de evenimente, sub genericul „Sãp-
tãmâna Internaþionalã a Teatrului”.

„Pãpuºarii sunt actori complecºi ºi compleþi. Dar
nu întotdeauna cei mai vizibili actori. Pentru cã se as-
cund, graþie meseriei lor, în spatele costumelor, mãº-
tilor, paravanelor ºi pãpuºilor. Cu toate acestea, dis-
creþia ºi delicateþea meseriei de pãpuºar îl face pe fie-
care actor sã fie cumva copil ºi nemuritor ºi prin amin-
tirile pe care le creeazã în noi. Unii sunt în teatru de
foarte mulþi ani, am crescut privindu-i ºi aplaudându-i,
alþii sunt colegi mai noi ºi este bine sã ducã mai depar-
te ceea ce s-a construit pânã acum în teatru”, spune
Adriana Teodorescu, manager al Teatrului „Colibri”
de aproape patru ani.

Poveºtile actorilor instituþiei sunt însoþite la Cra-
iova, în „Sãptãmâna Internaþionalã a Teatrului”, de o
mulþime de evenimente, de la Zilele Porþilor Deschise,
prilej pentru curioºii de toate vârstele sã viziteze culi-
sele teatrului, pânã la spectacole, teatru interactiv, ate-
liere de creaþie ºi expoziþia „Costumul – plastica per-
sonajului”, care va fi vernisatã pe 27 martie, ora 10.30.
Poftiþi, aºadar, la Teatrul „Colibri”, pe firul poveºtii,
sã vã amintiþi de copilãrie sau, copil fiind, sã vã bucu-
raþi sufletul. ªi nu plecaþi niciodatã din faþa scenei
fãrã a oferi aplauze sau mãcar un zâmbet actorilor,
cãci reuºesc mereu sã ne punã în suflet un strop din
mirajul lumii lor!

Marin Fagu: «A fost o întâmpla-
re cã am ajuns sã fac meseria de
pãpuºar. La început aºa am luat-o,
ca pe o întâmplare, apoi am
considerat-o o ºansã, iar acum cred
cã e un lucru fãrã de care nu aº
putea exista».

Geo Dinescu: «Eu am urmat
întâi facultatea de teatru, dupã

care am decis sã fac ºi facultatea
de pãpuºi ºi marionete la Bucu-

reºti. A fost dragostea pentru
copii, asta m-a atras cel mai tare!

Iubesc foarte mult copiii. Constat
cã au trecut deja 11 ani de când am

intrat pe acest tãrâm minunat, în
aceastã lume minunatã. Ieri, un

copil m-a întrebat: dacã ar fi sã fac
o altã meserie, ce aº face? ªi am

zis: ºtiu ce! Nu m-aº face pãpuºar,
ci marionetist ºi pãpuºar! Nu aº

putea trãi fãrã meseria asta… Mã
dedic ei în totalitate, o iubesc.
Deºi nu este o meserie, este o

parte din mine, din sufletul meu!».

Rodica Prisãcaru: «Stau foarte
aproape de teatru ºi, de multe ori când
aºtept la semafor, vãd copiii care sunt
nerãbdãtori sã vinã înspre Teatrul „Co-
libri”. ªi de fiecare datã sunt fericitã cã
lucrez aici ºi mã încarc din bucuria lor.
Pentru mine, Ziua Marionetiºtilor ºi
Pãpuºarilor este în fiecare zi!».

Ionica Dobrescu: «ªi pentru mine a fost o întâmplare teatrul de pãpuºi…
Mi-am iubit meseria treptat, pas cu pas, în timp ce am înþeles-o. Am iubit foarte
mult scena la început, a fost pentru mine un drog, ºi am zis cã trebuie sã rãmân
pe ea. Încercând de mai multe ori la teatru ºi neintrând, pe vremea… cealaltã,
întâmplarea a fost sã-l întâlnesc pe profesorul meu dl. Valer Dellakeza, care m-
a îndrumat spre teatrul de pãpuºi. I-am zis: „Cum, vedeþi în mine ceva pentru
teatrul de pãpuºi?”. „Da, eºti potrivitã!”. Nu l-am crezut atunci. Nu m-am
apropiat uºor de pãpuºi, pentru cã nu ºtiam cu ce se mãnâncã meseria asta.
Trimiþându-mã fostul director la niºte cursuri de specializare, am cunoscut
niºte oameni absolut deosebiþi, actori cu mulþi de meserie în spate. Îl menþio-
nez pe Valeriu Simion, care mi-a deschis ochii ºi m-a fãcut sã mã îndrãgostesc
de meseria asta. Încet-încet m-a acaparat, am vrut sã ºtiu, sã îi cunosc secre-
tele. Noi, pãpuºarii, nu mânuim numai pãpuºi, ci animãm tot ceea ce se vede,
dãm glas ºi suflet. Cred cã asta m-a fãcut sã mã ataºez cu pasiune de meseria
asta, încât acum, chiar dacã aº vrea, nu ºtiu ºi nu aº putea sã fac altceva…».

Alla Cebotari: «Mã bucur cã fac aceastã meserie. Am descoperit din taine-
le ei în timp ce absolveam facultatea de artã dramaticã la Chiºinãu. Alãturi
aveam secþia de marionete, condusã de marele regizor ºi profesor Titus Jucov,
care ne-a pãrãsit acum doi ani ºi cu care am colaborat în primele spectacole în
care am fost distribuitã. Ce m-a determinat sã rãmân cu aceastã meserie? În
primul rând, copiii mei, care tot timpul mi-au apreciat rolurile ºi s-au bucurat
alãturi de mine, iar acum, nepoþelul meu, care este absolut fascinat de tot ceea
ce se întâmplã în teatru».

Emanuel Popescu: «Eu nu sunt de foarte mult timp în teatrul de
pãpuºi, doar de aproximativ trei ani. Dar ce mã fascineazã la pãpuºi e
extraordinara lor capacitate de a transmite gânduri ºi afecte. Încã experi-
mentez… Îmi place sã mã joc, sã descopãr noi posibilitãþi de exprimare ale
pãpuºilor. Mi se pare un domeniu vast ºi fascinant. ªi mã uimeºte de
fiecare datã extraordinara lor capacitate de a-i bucura ºi pe cei tineri, ºi pe
cei maturi».

Adriana Ioncu: «În 1990, datoritã
unei conjuncturi foarte frumoase, am
reuºit sã iau contact cu teatrul de
pãpuºi. A fost o experienþã interesan-
tã, pentru cã am descoperit ce nu
credeam cã o sã aflu, adicã o meserie
extraordinarã. ªi extrem de solicitantã,
din toate punctele de vedere. Pentru
cã noi, actorii pãpuºari, suntem ºi
actori dramatici uneori, suntem
mânuitori de mai multe categorii de
pãpuºi ºi suntem ºi animatori de
obiecte. Iar atunci când obiectele
devin vii, este cu adevãrat un
spectacol fascinant. (…) De obicei, la
teatrul de pãpuºi vin copiii. Acum,
datoritã atelierelor organizate aici, vin
ºi adulþi foarte mulþi, care îi însoþesc.
Chiar sunt multe evenimente! Faptul
cã reuºim sã ne metamorfozãm aºa de
des pe mine mã bucurã nespus de
mult ºi mã consider o privilegiatã cã
sunt actor mânuitor la Teatrul de
pãpuºi din Craiova!».

Daniel Mirea: «Eu am ajuns în
teatrul de pãpuºi nu din întâmplare,
ci… provizoriu! Un provizorat care
dureazã de 16 ani… ªi cred cã o sã
mai dureze mulþi ani de-aici încolo!
Am absolvit facultatea de artã dra-
maticã la Craiova, la clasa prof. Re-
mus Mãrginean. M-am angajat din
anul al III-lea de facultate ºi am
ajuns… într-o altã lume! Pentru cã
nimic nu semãna aici cu ceea ce în-
vãþasem eu în facultate. Acolo învã-
þam sã mã expun pe mine, iar aici tre-
buia sã mã pun pe mine în umbrã ºi
sã expun pãpuºa. Ceea ce a fost foar-
te greu… Învãþ, mai am de învãþat.
Cred cã o sã învãþ pânã la pensie».

Alis Ianoºi: «Eu am învãþat pã-
puºãrie ºi ce înseamnã teatrul pentru
copii alãturi de colegii mei. Studiile
mele sunt de artã dramaticã, aºa cã
pot spune cã am învãþat meseria la
locul de muncã. Iniþial am fost reti-
centã, pentru cã plecasem cu alte
gânduri din facultatea de teatru. Dar
dupã primul an, în care „m-am cãlit”,
am primit oferte de a pleca în altã par-
te ºi… nu am mai putut. Atât m-am
ataºat de ceea ce înseamnã pãpuºã…
ªi la momentul actual am impresia cã
încã mã dezvãlui pe mine prin aceas-
tã meserie. E locul în care mã simt
veºnic copil ºi nu cred cã aº mai vrea
sã plec vreodatã de-aici».

Oana Stancu: «Sunt din 1999 ac-
triþã la Teatrul pentru Copii ºi Tine-
ret „Colibri”. Eu nu am venit aici
dintr-o întâmplare. Eram la Târgu
Mureº, dupã licenþa la Universita-
tea de Artã Teatralã, iar domnul Pa-
trel Berceanu, atunci directorul in-
stituþiei, mi-a propus sã vin la Cra-
iova. Am venit. Nu am avut de gând
sã rãmân ºi totuºi ceva m-a reþinut.
Am început sã descopãr pãpuºile,
sã îmi placã, am învãþat meserie de
la câþiva colegi din teatru…Iubesc
foarte mult copiii, de-asta am rãmas
într-un astfel de teatru ºi nu aº mai
pleca de-aici».

Mugur Prisãcaru: «Am început
teatrul de pãpuºi la Constanþa, cu
mulþi ani în urmã, cred cã vreo 35…
Nu am urmat o facultate de speciali-
tate, pentru cã atunci nu se ocupa
nimeni de pãpuºãrie. Se dãdeau exa-
mene ºi, dacã aveai anumite abilitãþi,
cu totul speciale pentru teatrul de
pãpuºi, puteai sã rãmâi, sau, dupã
douã-trei luni, se putea sã þi se spu-
nã cã nu eºti bun. Iniþial am vrut sã
fac artã plasticã. ªi pur ºi simplu s-a
ivit un post la teatrul de pãpuºi în
timp ce mã pregãteam pentru artã. Aºa
am hotãrât sã fac pãpuºãrie ºi am venit
la Craiova de la Constanþa».
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Cei 27 de lideri europeni se vor
întâlni la sfârºitul lunii aprilie pen-
tru a cãdea de acord asupra liniilor
de negociere pentru Brexit, dupã ce
Londra va trimite o notificare for-
malã pe 29 martie cã doreºte ieºi-
rea din UE, au declarat ieri trei sur-
se de la Bruxelles, citate de Reuters.
Întrevederea reprezintã un pas ne-
cesar înaintea începerii negocieri-
lor formale dintre Marea Britanie ºi
cele 27 de state rãmase în continua-
re în Uniunea Europneanã. Premie-
rul britanic, Theresa May, va noti-
fica oficial miercuri, 29 martie,
Uniunea Europeanã cã þara sa pãrã-
seºte Blocul comunitar, Downing
Street anunþând cã aceasta va scrie
o scrisoare celor 27 de state mem-
bre UE ºi cã este de aºteaptat ca negocierile
de ieºire sã înceapã apoi cât mai repede posi-
bil. Discuþii despre termenii de ieºire din UE
ºi viitoarele relaþii nu pot avea loc, în confor-

Rex Tillerson nu va participa
la reuniunea miniºtrilor
de Externe din NATO
din luna aprilie

Secretarul american de Stat,
Rex Tillerson, nu va participa la
reuniunea miniºtrilor de
Externe din NATO din luna
aprilie, întrucât va lua parte la
discuþiile cu ocazia vizitei
preºedintelui chinez Xi Jinping
în SUA, iar apoi va efectua o
vizitã în Rusia. Lipsa de la
reuniunea NATO ºi vizita la
Moscova ar putea alimenta
percepþia cã Administraþia
Trump pune pe primul loc
relaþiile Statelor Unite cu marile
puteri, în timp ce statele aliate,
care depind de Washington în
ceea ce priveºte securitate, sunt
lãsate în plan secund, au
declarat doi foºti oficiali
americani. Tillerson nu va lua
parte la reuniunea miniºtrilor
de Externe ai NATO din 5-6
aprilie, preferând sã participe la
discuþiile preºedintelui Donald
Trump cu omologul sãu chinez,
Xi Jinping, programate sã aibã
loc pe 6-7 aprilie la clubul
exclusivist al lui Trump, Mar-a-
Largo din Florida. Ulterior,
Tillerson va efectua o vizitã în
Rusia. Statele Unite vor fi
reprezentate la aceastã reuniune
de subsecretarul de Stat, Tom
Shannon, au anunþat oficialii
americani. O reprezentantã a
Departamentului de Stat a
comunicat cã Tillerson ar urma
sã se întâlneascã miercuri cu
miniºtrii de Externe ai tãrilor
membre NATO la o conferinþã
a coaliþiei internaþionale pentru
combaterea reþelei teroriste Stat
Islamic.

Preºedinta demisã a Coreei
de Sud îºi cere iertare
ºi promite cã va coopera
cu anchetatorii

Preºedinta demisã a Coreei
de Sud, Park Geun-hye, a
prezentat scuze þãrii sale, ieri,
când a ajuns la Procuraturã
pentru a fi audiatã în dosarul de
corupþie în care este suspectã.
„Cer iertare poporului. Voi
coopera cu sinceritate cu
anchetatorii”, a declarat Park
Geun-hye în faþa jurnaliºtilor,
înainte de a intra în Procuratu-
rã. Acestea au fost primele sale
comentarii adresate publicului
de la destituirea ei, care au avut
loc pe data de 10 martie. Park
Geun-Hye, în vârstã de 65 de
ani, fiicã a fostului preºedinte ºi
general al armatei Park Chung-
Hee, a devenit în 2012 prima
femeie care a condus statul sud-
coreean. Choi Soon-Sil, o
apropiatã a preºedintelui Park
Peun-Hye, este acuzatã cã s-ar
fi folosit de prietenia cu Park
pentru a interveni în politicã ºi
pentru a solicita donaþii de la
diverse companii. A fost arestatã
pe data de 3 noiembrie, fiind
pusã sub acuzare pentru fraudã
ºi abuz de putere.

Recep Tayyip Erdogan, preºedin-
tele turc, a depãºit limita comparând
Guvernul de la Berlin cu naziºtii ºi
nu mai este binevenit în Germania,
a declarat Volkner Bouffer, vicepre-
ºedinte al Uniunii Creºtin Democra-
te. „Este suficient. Erdogan ºi Gu-

Imigraþia, secularismul ºi co-
rupþia au fost temele cele mai in-
tens disputate în cursul primei
confruntãri televizate între candi-
daþii la preºedinþia Franþei, care a
fost dominatã de contrele între
centristul Emmanuel Macron ºi
Marine Le Pen, candidata parti-
dului populist Frontul Naþional.
Emmanuel Macron a acuzat-o pe
Le Pen cã „divizeazã poporul fran-
cez” dupã ce aceasta a cerut in-
terzicerea purtãrii vãlului islamic
în toate locurile publice din Fran-
þa, în timp ce candidatul de stân-
ga, Jean-Luc Melenchon a între-
bat sarcastic dacã Le Pen va pro-
pune ºi interzicerea „purtãrii de
rochii lungi sau scurte” din moti-
ve religioase. Liderul Frontului
Naþional a cerut ºi suspendarea
imediatã a „imigraþiei legale ºi ile-
gale”, în contrast cu socialistul Be-
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mitate cu procedurile prevãzute în Articolul
50 al Tratatului de la Lisabona, pânã când
Marea Britanie nu îºi anunþã oficial ieºirea din
Bloc. Donald Tusk, preºedintele Consiliului

European, a declarat înaintea unei
întrevederi cu Shinzo Abe, premie-
rul nipon: „Aº vrea sã vã informez
cã voi convoca o întrevedere a
Consiliului European, sâmbãtã, 29
aprilie, pentru a adopta linia direc-
toare a negocierilor pentru Brexit.
Aºa cum ºtiþi cu toþii, eu personal
doresc ca Marea Britanie sã nu fi
ales sã pãrãseascã UE, dar majori-
tatea votanþilor britanici au decis alt-
ceva. Prin urmare, trebuie sã fa-
cem tot ceea ce ne stã în putinþã
pentru a face procesul de separare
cât mai puþin dureros pentru UE”.
„Principala noastrã prioritate trebu-
ie sã fie crearea pe cât de mult po-
sibil de siguranþã ºi claritate pentru
toþi cetãþenii, companiile ºi statele

membre ce vor fi afectate negativ de cãtre
Brexit, precum ºi pentru partenerii noºtri im-
portanþi ºi prietenii din jurul lumii, precum
Japonia”, a adãugat acesta.

Emmanuel Macron ºi Marine Le Pen s-au confruntat
în prima dezbatere televizatã a campaniei prezidenþiale

noît Hamon care a argumentat cã
imigraþia în Franþa este „la un ni-
vel stabil încã din anii 1930 ºi to-
tuºi în fiecare an este o dezbatere
pe acest subiect” ºi a spus despre
Le Pen cã este „obsedatã de ra-
poartele privind infracþionalitatea”.
Reprezentanta formaþiunii popu-
liste a mai sugerat cã unii candi-
daþi ar avea legãturi oneroase cu
mediul de afaceri, facând voalat
referire la Macron, care pentru
câþiva ani a lucrat la o instituþie
financiarã a familiei Rothschild
înainte de a deveni ministru al
Economiei în timpul preºedintelui
socialist Francois Hollande. Dacã
Le Pen are vreo dovadã privind
sãvârºirea unei ilegalitãþi, atunci ar
trebui sã o prezinte poliþiei, „iar
sistemul de justiþie îºi va face trea-
ba, la fel ca în cazul altor candi-
daþi”, a replicat Macron, fãcând

referire la problemele legale ale lui
Le Pen ºi ale conservatorului
Francois Fillon. Eurodeputata eu-
roscepticã Marine Le Pen a refu-
zat sã fie audiatã în cazul privind
presupusa remunerare fictivã a
asistenþilor a 23 de eurodeputaþi ai
Frontului Naþional, denunþând o
anchetã politicã, în contextul scru-
tinului prezidenþial din Franþa. Fil-
lon s-a concentrat asupra temelor
economice, însã a atacat-o pe Le

Pen, spunând cã planurile ei privind
renunþarea la euro vor aduce Fran-
þa în stare de haos. La finalul con-
fruntãrii, Le Pen ºi-a manifestat
opoziþia faþã de Uniunea Europea-
nã, adãugând cã legislaþia europea-
nã îi va împiedica pe contracandi-
daþii ei sã-ºi punã în aplicare pro-
gramele propuse. Pe de altã parte,
Macron a declarat cã oferã Franþei
„un plan de protejare a poporului
(francez) fãrã divizarea acestuia”.

Lider CDU: Erdogan nu este binevenit în Germania
vernul sãu nu sunt bineveniþi în þara
noastrã, iar asta va trebui înþeles
acum”, a declarat pentru un post de
radio german Volkner Bouffer, ce
este de asemenea, premier al landu-
lui Hesse, unde se aflã capitala fi-
nanciarã a Germaniei, Frankfurt.

Potrivit presei germane, preºedinte-
le turc plãnuieºte sã viziteze Germa-
nia în luna martie pentru a participa
la mitinguri electorale organizate îna-
intea referendumului pe tema intro-
ducerii sistemului prezidenþial în Tur-
cia. În Germania existã 1,4 milioane
de turci, eligibili de vot. Bouffer a
afirmat cã o asemenea vizitã ar crea
probleme de securitate: „Cineva care
ne insultã în felul acesta nu se poa-
te aºtepta cã vom desfãºura mii de
agenþi de poliþie pentru a-l proteja”.
Guvernul Germaniei a anunþat cã
nu a primit o solicitare oficialã pen-
tru presupusa vizita a lui Recep
Tayyip Erdohan, vehiculatã de pre-
sa germanã. Niciun responsabil turc
nu va mai face campanie în Ger-
mania în favoarea referendumului
care va avea loc pe data de 16 apri-
lie ºi prin care se doreºte consoli-
darea puterilor preºedintelui Turciei,

Recep Erdogan, a anunþat formaþi-
unea Partidul Justiþiei ºi Dezvoltãrii
(AKP), aflatã la putere în þarã. „Toa-
te evenimentele planificate au fost
anulate”, a declarat un putãtor de
cuvânt al „celulei” AKP de coordo-
nare a campaniei în strãinãtate, pre-
cizând cã aceastã decizie a fost lua-
tã la Ankara dupã mai multe sãptã-
mâni în care au avut loc tensiuni
între Germania ºi Turcia pe aceas-
tã temã. Angela Merkel, cancelarul
Germaniei, a cerut, luni, Adminis-
traþiei Recep Tayyip Erdogan sã
înceteze orice comparaþie cu acti-
vitãþi naziste, dupã o serie de afir-
maþii fãcute de lideri turci. Recep
Tayyip Erdogan, preºedintele Tur-
ciei, a acuzat-o, într-un discurs te-
levizat rostit duminicã, pe Angela
Merkel, cancelarul Germaniei, cã ar
utiliza „metode naziste” împotriva
cetãþenilor turci.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
În conformitate cu prevederile

art. 1 din Regulamentul-cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau tem-
porar vacant corespunzãtor funcþii-
lor contractuale si a criteriilor de pro-
movare în grade sau trepte profesi-
onale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul buge-
tar plãtit din fonduri publice, apro-
bat prin Hotararea nr. 286/2011, ast-
fel cum a fost modificat prin Hotarâ-
rea de Guvern nr. 1027/2014, Direcþia
Judeþeanã de Pazã ºi Servicii Dolj
organizeazã concurs la sediul din str.
Constantin Lecca nr. 32, pentru ocu-
parea unei functii de conducere –
vacante - în regim contractual, pe
perioadã nedeterminatã, de ºef ser-
viciu GR.II, din cadrul Serviciului
Juridic si Administrativ. Concursul
pentru ocuparea postului vacant va
consta în 3 etape succesive, dupã
cum urmeazã: - selecþia dosarelor -
06.04.2017 ora 12,00; - proba scrisã  -
13.04.2017 ora 10,oo; - interviul –
19.04.2017 ora 10,oo. Potrivit art.3 din
acelasi Regulament-cadru, in vede-
rea participãrii la concurs, candida-
tul trebuie sa îndeplineasca urmã-
toarele condiþii: Condiþii generale: a)
are cetãþenia românã, cetãþenie a
altor state membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparþinând Spa-
þiului Economic European ºi domi-
ciliul în România; b) cunoaºte limba
românã, scris ºi vorbit; c) are vârsta
minimã reglementatã de prevederile
legale; d) are capacitate deplinã de
exerciþiu; e) are o stare de sãnãtate
corespunzãtoare postului pentru
care candideazã, atestatã pe baza
adeverinþei medicale eliberate de
medicul de familie sau de unitãþile
sanitare abilitate; f) îndeplineºte con-
diþiile de studii ºi, dupã caz, de ve-
chime sau alte condiþii specifice
potrivit cerinþelor postului scos la

concurs; g) nu a fost condamnatã
definitiv pentru sãvârºirea unei in-
fracþiuni contra umanitãþii, contra
statului ori contra autoritãþii, de ser-
viciu sau în legãturã cu serviciul, care
împiedicã înfãptuirea justiþiei, de fals
ori a unor fapte de corupþie sau a
unei infracþiuni sãvârºite cu inten-
þie, care ar face-o incompatibilã cu
exercitarea funcþiei, cu excepþia si-
tuaþiei în care a intervenit reabilita-
rea. Condiþii specifice: - studii uni-
versitare de licenþã absolvite cu di-
plomã, respectiv studii superioare de
lungã duratã absolvite cu diplomã
de licenþã sau echivalentã - ºtiinþe
juridice; - vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitãrii func-
þiei: 8 - 10 ani. Dosarele de înscriere
la concurs se vor depune pânã pe
data de 05.04.2017, orele 15.00, la se-
diul Directiei Judetene de Paza si
Servicii Dolj  din str. Constantin Lec-
ca, nr. 32. Detalii privind condiþiile spe-
cifice ºi bibliografia de concurs sunt
disponibile la sediul Directiei Jude-
tene de Paza si Servicii Dolj, Com-
partiment Resurse Umane-persoanã
de contact - Brãiloiu Lenuþa, la tele-
lefon 0251/415841.

COJOCARU CORNEL anunþã
publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Construire
clãdire P+1E cu funcþiune birouri la
etaj ºi alimentaþie publicã la parter”,
propus a fi amplasat în Comuna Câr-
cea, sat Cârcea, str.Aeroportului, nr.2,
judeþul Dolj. Informaþiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, strada Petru Rareº,
nr.1, în zilele de L-V, între orele 9.00-
14.00 ºi la sediul titularului din comu-
na Pieleºti, str.Magnolia, nr.10. Obser-
vaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Dolj din Craiova, str.Petru
Rareº, nr.1, fax: 0251.419.035, e-mail:
office@apmdj.anpm.ro.

Consiliul Local com. Gîngiova
judeþul Dolj anunþã elaborarea pri-
mei versiuni a Planului Urbanistic
General Comuna Gingiova ºi declan-
ºarea etapei de încadrare pentru
obþinerea avizului de mediu. Consul-
tarea primei versiuni a planului se
poate realiza la sediul APM Dol, str.
Petru Rareº nr. 1 Craiova, judeþul Dolj
ºi sediul titularului la Primãria Comu-
nei Gîngiova, judeþul Dolj. Comenta-
riile ºi sugestiile se vor transmite în
scris la sediul APM Dolj în termen de
18 zile calendaristice de la data pre-
zentului anunþ.

Societatea Românã de Radiodi-
fuziune anunþã organizarea concur-
sului pentru ocuparea a douã posturi
de reporter la Studioul Regional Cra-
iova, în data de 7 aprilie 2017, ora
11.00. Înscrierile se primesc la sediul
Studioului Regional Craiova, pânã în
ziua de 5 aprilie 2017, ora 13.00. Con-
diþiile de participare la concurs sunt
afiºate la avizierul Studioului Regio-
nal Craiova ºi pe site-ul www.radio-
romania.ro. Înformaþii suplimentare
se pot obþine la telefon : 0251/ 408.612
sau 021/3 03.13.94.

TRÃILA THEODOR reprezen-
tant al S.C. RED  FLOWER TRA-
DING SRL anunþã publicul intere-
sat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul: ,,Schimbare de des-
tinaþie imobil din locuinþã în spaþiu
alimentaþie publicã,, existent în
municipiul Craiova, str. Lipscani nr.
44, judeþul Dolj. Informaþiile privind
proiectul propus  pot fi consultate
la sediul APM Dolj. Craiova, str.
Petru Rareº, nr. 1, în zilele de luni
pânã joi, între orele 8.00-16.00 ºi
vineri între orele 8.00-14.00. Obser-
vaþiile publicului se primesc zilnic
la sediul APM Dolj, din Craiova, str.
Petru Rareº, nr. 1, fax: 0251/ 419.035,
e-mail: office@apmdj.anpm.ro. 
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Anunþul tãu! A N U N T

PRIMÃRIA COMUNEI ALMÃJ  anun-
þã publicul interesat asupra

 luãrii deciziei etapei de încadrare de
cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului
Dolj-fãrã acord de mediu în cadrul proce-
durilor de evaluare a impactului asupra
mediului/fãrã evaluare adecvatã pentru ,,
Modernizare drumuri de exploatare
agricolã în comuna Almãj, judeþul Dolj”,
propus a fi amplasat în extravilanul comu-
nei Almãj.

Proiectul deciziei de încadrare ºi moti-
vele care o fundamenteazã  pot fi consulta-
te la sediul APM Dolj, Municipiul Craio-
va, str. Petru Rareº, nr. 1, în zilele de luni-
joi intre orele 800-1630 ºi vineri între orele
800-1400 precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet: http//apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta co-
mentarii/observaþii la proiectul deciziei de
încadrare pânã la data de 26.03.2017.

RACAREANU ION
Primar Comuna ALMAJ

SC PROIND OLTENIA SRL cu
sediu în Moþãþei, jud. Dolj, intenþio-
neazã sã realizezeze lucrãrile pri-
vind investiþia ,,Extragere agregate
minerale-perimetrul balastierã Bra-
niºte-Podari 2” amplasatã în extra-
vilanul comunei Podari, sat Braniº-
te. Pentru informaþii puteþi contac-
ta telefon: 0730/098671.

CONVOCATOR. Administratorul
unic al Societãþii Cooperative  Meºte-
sugãreºti Oriental Carpets SCM Cra-
iova, convoacã pentru data de
07.04.2017, în Craiova  str. Ana Ipãtes-
cu nr. 107, AGA ordinarã la ora 12,00,
cu urmãtoarea ordine de zi: 1. Raport
privind activitatea economico- socialã
desfãºuratã în anul 2016. 2. Raport
privind realizarea BVC pe anul 2016.
3. Aprobarea bilanþului ºi contului de
profit ºi pierderi ºi repartizarea profi-
tului net pe anul 2016. 4. Raportul pri-
vind modul de îndeplinire de cãtre
administrator  a obligaþiilor ce i-au
revenit din contractul de administra-
re ºi criteriile de performanþã stabili-
te. 5. Raportul comisiei de cenzori. 6.
Raportul reprezentantului cu proble-
me sociale. 7. Alegerea administrato-
rului unic al societãþii. 8. Alegerea re-
prezentantului cu probleme sociale.
9. Aprobarea BVC pe anul 2017. 10.
Aprobarea criteriilor de performanþã
(anexele 1,2) la contractul de admi-
nistrare ºi gestionare al administra-
torului. 11. Adoptarea hotãrârii referi-
toare la clauzele generale privind ra-
porturile de muncã, precum ºi a sis-
temului de salarizare conform Hotã-
rârii UNCOM – UCECOM nr. 11/2006 –
republicatã. 12. Aprobarea vânzãrii
imobilului mijloc fix C1 Sc 2 (U2) si-
tuat în Craiova, str. Ghe. Chiþu nr. 100,
în suprafaþã de 243 mp. 13. Aprobarea
modului de acoperire a eventualelor
pierderi neimputabile la sfãrºitul exer-
ciþiului financiar. 14. Aprobarea con-
stituirii ºi utilizãrii rezervei statutare,
precum ºi a altor resurse. 15. Diverse.

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

CASE
Vând urgent casã 6
camere cu 4500 mp
curte, grãdinã, vie, Li-
vezi-Podari, drum
naþional, asfalt, puþ
american.Telefon:
0722/266.718, 0251/
522.579.

Vând 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 vilã str. Principa-
lã la 6 km de Craiova.
Telefon: 0753/120.090.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.
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Vând casã 5 camere
toate utilitãþile. Tele-
fon: 0745/589.825.
Vând casã în judeþul
Dolj, comuna Calo-
pãr, sat Dîlga din cã-
rãmidã, anexe gos-
podãreºti ºi beci, grã-
dinã, vie. Telefon:
0735/923.982; 0351/
410.383.
Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, în-
cãlzire centralã, rea-
bilitatã termic sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând (schimb) casã
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 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
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Te-
lefon: 0770/107.765.
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 te-
renuri la 1000 m
Cârcea ºi la Gara
Pieleºti, lângã Fabri-
ca 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, cart ier
ªimnicu de Jos, uti-
litãþi- la DJ, cadas-
tru. Telefon: 0744/
563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan 2006
geamuri electrice faþã,
airbag volan ºi bord
dreapta. Cauciucuri
varã ºi jante aliaj r15
plus jante 16 borbet 9j
fãrã cauciucuri. Maºi-
na are 99000 km  pri-
mul proprietar. Trebu-
ie schimbate telescoa-
pe faþã, detin douã noi
decat trebuie schim-
bate, în rest impecabi-
lã. Preþ 2300 euro. Te-
lefon: 0745/644.775.

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 negociabil. Te-
lefon: 0768/440.441.
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.
VÂND capre româ-
neºti, preþ negocia-
bil. Telefon: 0747/
963.794.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou
11 elemenþi, trotine-
tã nichelatã. Telefon:
0771/558.572.
Vând toc fereastrã so-
lid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu giur-
giuvele duble. Telefon:
0351/809.908.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor- 70 lei, saltea co-
pil- 100 lei, masã ex-
tensibilã -100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând loc de veci, Si-
neasca - douã gropi
suprapuse, polizor
unghiular, ( flex)
D125/850W, canis-
tre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare  gaze
sobã D 600, reduc-
tor oxigen sudurã, al-
ternator 12V. Tele-
fon: 0251/427.583.

Vând motosapã MAT
Craiova. Telefon 0745/
589.825.
Vând presã hidrauli-
cã mase plastice,
ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, câr-
lige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
VÂND semãnãtoare
pãioase, Craiova, sta-
re excepþionalã. Tele-
fon: 0742/176.320.
Vând bicicletã damã
nouã (ocazie) 150
lei. Telefon: 0770/
687.578.
Vând coº fum 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 funcþiona-
re. Telefon: 0724/
065.756.

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

Telefon: 0251/415.966.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

miercuri, 22 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 þuicã de pru-
nã. 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
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã
scrisã 1200/400- 80
lei, covor persan
200/1800 bine între-
þinut – 100 lei, tele-
vizor color cu tele-
comandã. Telefon:
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 te-
racotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON.
Telefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstra-
re armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo
205, pantofi, bocanci
noi. Telefon: 0735/
445.339.

Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2
cu toc negociabil, 3 ar-
zãtoare 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, ca-
zan þuicã  ºi bicicletã
copii pentru vârsta de
7 ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.

Consiliul Judeþean Dolj organizeazã în
data de 04.04.2017, ora 1000, licitaþie pu-
blicã în vederea închirierii a trei spaþii li-
bere situate în Centrul Medical Brazda lui
Novac (Craiova, strada General ªtefan
Fãlcoianu, nr. 1).

Documentaþia de licitaþie se poate ridica de
la Serviciul Administrarea ºi Exploatarea
Domeniului Public ºi Privat al Judeþului Dolj
din str. Jieþului  nr. 19, Craiova, începând
cu data publicãrii anunþului.

Ofertele se depun la registratura Consiliu-
lui Judeþean Dolj, Calea Unirii nr. 19, Cra-
iova, pânã la data de 04.04.2017, ora 0930.

Criteriul de atribuire este oferta cea mai
avantajoasã din punct de vedere economic.

Informaþii suplimentare se pot obþine la
numãrul de telefon 0351/415.414; 415.415
sau la Serviciul Administrarea Domeniului
Public ºi Privat al Judeþului Dolj.

Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Apartament 2 ca-
mere, excepþional,
etaj 2, decomandat,
ultracentral (Primã-
rie), complet dotat
ºi mobilat, micro-
centralã, aer condi-
þionat, balcoane în-
chise termopan,
igienã ºi liniºte de-
plinã, 220 E. Tele-
fon: 0722/956.600.
MATRIMONIALE
Domn vãduv fãrã
obligaþii caut doam-
nã serioasã vârsta
60 ani.Telefon: 0765/
435.444.
Pensionar nefumãtor
fãrã obligaþii doresc
doamnã fãrã obliga-
þii, nefumãtoare, pen-
sionarã. Telefon:
0351/181.202.

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

PIERDERI
Pierdut legitimaþie de
transport CFR elibera-
tã de UMF Craiova
pe numele VOICU-
LESCU RADU. Se
declarã nulã

CONDOLEANÞE
Familia profesor
Hariton Stoicules-
cu, deplânge dispa-
riþia prietenului
nostru scump, prof.
emerit GHEORGHE
A L E X A N D R U ,
scriitor de valoare,
om de ºcoalã, un
om cu un suflet de
aur. Sincere con-
doleanþe familiei
îndoliate!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

SCM Universitatea Craiova s-
a impus la foto finiº, scor 86-84,
luni searã, în fieful principalei con-
tracandidate pentru ultimul loc de
play-off, Phoenix Galaþi, ºi are
speranþe, destul de serioase acum,
de a intra în primele opt echipe
din Liga Naþionalã. Pentru a nu de-
pinde de alte rezultate, alb-albaº-
trii trebuie sã se impunã ºi în cele
trei runde rãmase, practic în re-
turul acestui mini-campionat, în
care vor juca, în ordine, cu Mureº
(a), Dinamo (d) ºi Galaþi (a). În
eventualitatea unui eºec la malu-
rile Dunãrii, formaþia lui Vladimir
Vuksanovic ar mai fi pãstrat doar
ºanse pur teoretice de a accede
în sferturi. De menþionat ºi faptul
cã izbânda din Moldova este pri-
ma a sezonului, în deplasare, ex-
cuzând aici pe cea cu Municipal
Baia Mare, formaþie care s-a re-
tras din campionat ºi ale cãrei re-
zultate au fost anulate.

Disputa din Sala Dunãrea s-a
prezentat echilibrat în prima sa
jumãtate, încheiatã cu un avan-
taj de patru puncte al Craiovei,
care ºi-a adjudecat ambele sfer-

Speranþele de play-ofSperanþele de play-ofSperanþele de play-ofSperanþele de play-ofSperanþele de play-off prind conturf prind conturf prind conturf prind conturf prind contur
turi, la aceeaºi diferenþã, 28-26
ºi 19-17, pentru un “general” de
47-43. Dupã odihnã, gãlãþenii au
intrat mai montaþi ºi au reuºit,
graþie unui 28-22, sã treacã la
conducere înaintea ultimelor 10
minute: 71-69.

Serie excelentã,
dar ce emoþii în final!

În sfertul patru, baschetbaliºtii
din Bãnie ºi-au trecut în cont un
“parþial” fenomenal de 15-3, cu
un “run” de 11-0, revenind de de
la 71-75 (min. 31.45) la 86-78
(min. 37.49), aceastã diferenþã de
opt puncte reprezentând ºi ecar-
tul maxim luat de una dintre com-
batante în partidã. În pofida con-
sistentului avantaj, SCM “U” a
avut mari emoþii în final, Pheonix
irosind o uriaºã oportunitate de a
trimite disputa în “over-time”,
chiar în ultima secundã.

Recital Christopher Lee
Craiova a avut în Christopher

Lee cel mai bun om de pe par-
chet, americanul încheind cu un
“double-double” de senzaþie, 21 de

puncte ºi 13 recuperãri. Lee a fost
numãrul 1 ºi la eficienþã, încheind
cu un indice de 31, dupã ce a scu-
turat plasa în 14 din 16 ocazii (7/
8 atât la aruncãrile de douã punc-
te, cât ºi la libere). Cãtãlin Burla-
cu a fãcut, de asemenea, o parti-
dã excelentã, fiind ºi el la un pas
de “double-double”, 18 puncte ºi
9 pase decisive. Între cei doi s-a
insinuat, la capitolul puncte, Ja-
mar Abrams (19), dupã care au
venit, la rând, Tayloe Taylor (16),
Travis Bureau (6), Vladislav ªolo-
pa (4) ºi Florin Popa (2). A mai
jucat Baris Aktaº.

Statistic, alb-albaºtrii au avut
medii de 67 % la aruncãrile de douã

puncte (23/34), 43 % la aruncãri-
le de trei puncte (10/23) ºi 66 %
de la linia de libere (10/15).

Vuksanovic: “Bãieþii s-au dãruit
exemplar”. Gazdele s-au luat
de arbitraj

La finele partidei, tehnicianul
Vladimir Vuksanovic a declarat cã
echipa sa a condus ostilitãþiile de
la un capãt la celãlalt, precum ºi
faptul cã jucãtorii s-au dãruit
exemplar: “Meciul a fost foarte
greu. Ne aºteptam la asta, dar bã-
ieþii s-au concentrat foarte bine.
Am pregãtit bine partida, am con-
trolat-o de la un capãt la celãlalt
ºi ne-am îndeplinit obiectivul pen-

tru acest joc. Bãieþii s-au dãruit
exemplar, lucru pentru care le
mulþumesc. Invitãm toatã sufla-
rea alb- albastrã sã ne conducã
spre victorie, luni (n.r. 27 mar-
tie), de la ora 18:00, în Sala Poli-
valentã, la urmãtoarea finalã pen-
tru calificarea în play-off cu B.C.
Mureº”, a spus Vuksanovic.

De partea cealaltã, Antrenorul
lui Phoenix a pus eºecul pe sea-
ma arbitajului: “Cei de la comi-
sie trebuie sã ne spunã. Dacã se
doreºte favorizarea unei echipe
sã ne spunã, ne retragem din
campionat ºi lãsãm echipele fa-
vorite sã joace”, a afirmat Flo-
rin Nini.

Liga Naþionalã – Grupa 7-10 – Etapa a 3-a: CS Phoenix Galaþi –
SCM “U” CRAIOVA 84-86, BC Mureº – CS Dinamo Bucureºti 71-85.

Clasament
1. Mureº 9/12 30 3. CRAIOVA 6/15 27
2. Galaþi 7/14 28 4. Dinamo 6/15 27
* Primele douã clasate se calificã în play-off-ul competiþiei, mai exact în

sferturile de finalã, alãturi de formaþiile din Grupa 1-6 (în ordinea actualã a
clasamentului: U-BT Cluj, Steaua, Sibiu, Oradea, Timiºoara, Piteºti). Dupã ce
Ploieºti ºi Baia Mare s-au retras, nu mai retrogradeazã nimeni.

Drumul cãtre apãrarea titlului
continuã, astãzi, cu un meci pe
terenul Tricolorului Ploieºti, acolo
unde SCM “U” ceda cu 1-3 în
turul sezonului regulat, dupã ce
câºtiga primul act (25-19, 25-
23, 25-20, 25-23). În revanºa
din Bãnie, disputatã în urmã cu

DIGI SPORT 2
17:00 – TENIS (M) – Turneul de la

Miami, în Statele Unite / 19:00 – POLO –
LEN Euro Cup, finala: CSM Digi Oradea –
Ferencvaros Budapesta / 20:15, 1:00, 3:00
– TENIS (F, M) – Turneul de la Miami.

DIGI SPORT 3
16:45 – VOLEI (M) – Divizia A1: Stea-

ua – Municipal Zalãu / 19:00, 20:15 – TE-
NIS (F, M) – Turneul de la Miami, în Sta-
tele Unite.

VOLEI

Alb-albaºtrii trag pentru puncte la Ploieºti

Divizia A1 (M) – Grupa 1-6 (play-off) – Etapa a 2-a
Astãzi: Tricolorul Ploieºti – SCM “U” CRAIOVA (ora 18:00), Steaua Bucu-

reºti – Municipal Zalãu (16:45), CSM Bucureºti – Arcada Galaþi (17:00).
Clasament

1. Steaua 56 4. Galaþi 51
2. Zalãu 56 5. Ploieºti 44
3. CRAIOVA 53 6. CSM Buc. 34

Divizia A1 (F) – Grupa 7-12 (play-out) – Etapa a 2-a
Astãzi: SCM “U” CRAIOVA – SCM Piteºti (ora 16.00, Sala Sporturilor “Ion

Constantinescu”), Unic Piatra-Neamþ – Penicilina Iaºi (14:00), CSU Galaþi –
Medicina Tg. Mureº (18:00).

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

aproximativ douã luni, Craiova
s-a impus în minimum de seturi
(25-23, 25-22, 25-20).

Bãieþii lui Dan Pascu se
prezintã în Prahova dupã
insuccesul de sâmbãtã, de la
Polivalentã, cu Arcada Galaþi (2-3,
de la 2-0), prin care au pus

astfel capãt unei serii invincibile
de 13 partide, în campionat. Cu
o înfrângere s-a soldat ºi
precedenta încleºtare în care a
fost implicatã Tricolorul, 1-3 în
fieful vicecampioanei Municipal
Zalãu.

Fetele, premise de a-ºi
îmbunãtãþi sãraca zestre

Tot astãzi evolueazã ºi
echipa femininã, care primeºte,
în “Valea Vlãicii”, replica lui
SCM Piteºti, una dintre cele
douã formaþii cãreia a reuºit
sã-i ciupã ceva în acest sezon.
Mai exact un punct, la acel 2-
3, din Bãnie, din turul primei
pãrþii a sezonului. În partida
secundã, gazdele dun Trivale

au câºtigat cu 3-1.
În debutul play-out-ului,

jucãtoarele aflate sub comanda
lui Puºa Dina au clacat cu 0-3 la

Piatra Neamþ, în vreme ce
argeºencele au trimfat cu acelaºi
rezultat, oarecum surprinzãtor,
la Târgu Mureº.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 4
18:00, 20:00 – BASCHET (M) – Liga

Naþionalã: U-BT Cluj-Napoca – CSM CSU
Oradea, Steaua CSM – BCM U Piteºti /
22:00 – BASCHET (M) – Euroliga: Real
Madrid – Barcelona.

DOLCE SPORT 1
19:30 – HANDBAL (M) – Liga Campio-

nilor: THW Kiel – Rhein Neckar Lowen /
21:45 – FOTBAL – Meci amical: Germania
– Anglia / 2:00 – BASCHET NBA: Wa-

shington Wizards – Atlanta Hawks.
DOLCE SPORT 2
17:00 – TENIS (M) – Turneul de la

Miami, în Statele Unite / 1:00 – HOCHEI
NHL: Columbus Blue Jackets – Toronto
Maple Leafs.

DOLCE SPORT 3
17:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþiona-

lã: AHC Potaissa Turda – Dobrogea Sud.
EUROSPORT 1
13:00 – CURLING (M) – Campionatul

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

EUROSPORT 2
15:30 – CICLISM – Circuitul  Mon-

dial – “De-a latul Flandrei”, în Belgia /
21:30 – BASCHET (M) – Eurocupa: Va-
lencia – Hapoel Ierusalim.

TVR 2
16:00 – BASCHET (M) – Liga Naþio-

na lã :  CSM Uni rea  S loboz ia  –  CSM
Bistriþa.

BASCHET (M)BASCHET (M)BASCHET (M)BASCHET (M)BASCHET (M)BASCHET (M)BASCHET (M)BASCHET (M)BASCHET (M)
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Play-off – etapa a II-a
CFR Cluj – Astra 3-2

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

Viitorul – FCSB 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. FCSB 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
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  PLAY-OFF

Play-out, etapa a II-a
ASA – Chiajna 2-1

Au marcat: G. Mureºan 10, Ciolacu 87 / V. Alexandru 85.
Gaz Metan – FC Botoºani 0-0
ACS Poli – FC Voluntari 1-0

A marcat: Popovici 54.
Pandurii – CSMP Iaºi 0-0

7. Gaz Metan 2 1 1 0 2-0 24
8. CSMP Iaºi 2 1 1 0 3-1 19
9. Botoºani 2 0 1 1 1-2 17
10. Voluntari 2 0 1 1 1-2 16
11. ACS Poli 2 2 0 0 3-1 13
12. Chiajna 2 0 0 2 2-5 13
13. Pandurii 2 0 2 0 1-1 12
14. ASA 2 1 0 1 2-3 9
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  PLAY-OUT
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Alb-albaºtrii sub lupã

Calancea – Are 3 meciuri la rând
fãrã gol primit. Nu a mai încasat
vreun gol de la gafa din meciul cu
FCSB, când a scãpat printre pi-
cioare mingea trimisã de Enache.
A avut ºi în acest ultim joc douã
intervenþii bune, la ºutul lui Bumba
din voleu ºi la devierea lui Popov
spre propria poartã.
Dimitrov – Prestaþie decentã,

dar are în continuare probleme pe
faza de apãrare, se centreazã uºor
de lângã el, este prea avântat ºi se
lasã descoperit, parcã ar avea 20
de ani.
Popov – Meci destul de bun al

bulgarului, chiar dacã a mai avut
unele ezitãri, în special în repriza a
doua, când a fost aproape de un
autogol, dar l-a salvat Calancea, ºi
tot la fel de aproape de un penalty,
dar s-a dictat fault la Bumba de la
marginea careului. L-a scãpat uºor
ºi pe Bawab la ocazia acestuia din
final de joc.
Barthe – A fãcut un joc bun, ca

ºi pânã acum. A început însã ezi-
tant, cu douã mingi respinse prost
la ocazia Nemec-Palic din minutul
2. La faza în care dinamoviºtii au
pretins penalty, a fost joc pericu-
los la foarfeca lui Hanca, apoi l-a
lovit mingea în mânã pe francez,
care nu a avut nici intenþie de henþ.
Bancu – Alterneazã evoluþiile

excelente cu unele sub aºteptãri. A
fost cel mai bun în meciul cu Gaz
Metan, a fãcut o partidã slabã la
Giurgiu, acum s-a descurcat foar-
te bine pe un post inedit, cel de
fundaº stânga. Hanca n-a miºcat,

La Universitatea, toatãLa Universitatea, toatãLa Universitatea, toatãLa Universitatea, toatãLa Universitatea, toatã lumea „creeazã”, lumea „creeazã”, lumea „creeazã”, lumea „creeazã”, lumea „creeazã”,
nimeni nu marcheazãnimeni nu marcheazãnimeni nu marcheazãnimeni nu marcheazãnimeni nu marcheazã

Selecþionerul primei reprezenta-
tive de fotbal a României, Chris-
toph Daum, a declarat cã jucãtorii
sãi trebuie sã atace din prima se-
cundã a partidei cu Danemarca,
dar fãrã sã se lase descoperiþi în
apãrare. „Mentalitatea
ofensivã trebuie sã o
avem din prima secun-
dã, dar întotdeauna tre-
buie sã avem un echi-
libru, nu trebuie sã se
lase descoperiþi în apã-
rare. Trebuie sã ata-
cãm chiar ºi fãrã min-
ge. Pierderea mingii
este semnalul pentru
presing, pentru atac.
Iar acest lucru trebuie
transpus în teren. Sunt
foarte bucuros de fe-
lul în care reacþionea-
zã jucãtorii. Vrem sã le
creºtem încrederea, sã
le arãtãm cã se poate

l-a surclasat în duelul direct. I-a
ieºit ºi o pasã cu dreptul, din pri-
ma, pentru Mãzãrache, din care a
ieºit cea mai mare ocazie a meciu-
lui, a lui Ivan. Când ai varianta Bri-
ceag ºi una de rezervã cu Bancu,
atunci cum poþi transfera un jucã-
tor modest, de 31 de ani, precum
Bucuricã?
Gustavo – Trebuie sã rãmânã

titular, meritã. Combinaþiile sale cu
Bãluþã au adus ocazii, însã din pã-
cate brazilianul nu a tras un ºut la
poartã, iar aceasta este calitatea sa
de bazã. E inexplicabil de ce i-a
solicitat lui Mulþescu sã-l utilizeze
în bandã, fiindcã tot pe centru are
acþiunile cele mai percutante. To-
tuºi, în sistemul 4-4-2, folosit cu
Dinamo, nu ar fi avut loc decât
acolo.
Screciu – N-a fost la nivelul arã-

tat la Giurgiu, a avut adversari mai
rapizi, a încasat ºi un cartonaº gal-
ben devreme. Este normal sã nu
aibã constanþã la vârsta lui, dar va
juca în continuare, mai ales cã lip-
seºte Zlatinski. Doar prin meciuri
poate cãpãta experienþã, este un ju-
cãtor care meritã promovat.
Zlatinski – Evoluþie destul de

bunã a bulgarului, care va lipsi mult
echipei în urmãtoarea perioadã,
dupã entorsa la gleznã. ªutul cu
stângul dupã acþiunea conceputã
de Bãluþã ºi Gustavo a trecut
aproape de barã.
Bãluþã – Cel mai bun jucãtor

de pe teren. S-a implicat aproape
în toate fazele de atac ale ªtiinþei ºi
a avut ºi aport defensiv consistent.

A iniþiat faza terminatã cu ºutul lui
„Zlatan”. Apoi a centrat excelent
cu exteriorul, dar lui Gustavo i-a
suflat Popescu mingea in extremis.
I-a pasat inteligent cu cãlcâiul lui
Mãzãrache, dar acesta a pasat la
portar. În repriza a doua a avut un
ºut-centrare cu stângul, care a iz-
bit transversala, apoi a finalizat o
acþiune personalã cu un ºut cu
efect care a trecut puþin pe lângã
poartã. Inexplicabil cum Daum l-a
preferat pe Hanca în detrimentul
lui Bãluþã pentru meciul cu Dane-
marca.
Mãzãrache – Excelentã devie-

rea pentru Ivan la cea mai mare
ocazie a meciului. La pasa cu cãl-
câiul a lui Bãluþã, Mãzãrache a în-
cercat sã-l surprindã pe Penedo cu
un ºut pe scurt, dar nu i-a ieºit
decât o pasã la portar. Chiar dacã
nu a avut o evoluþie la înãlþime, este
peste Fajic.
Ivan – Este la al doilea meci în

care rateazã incredibil ºi a devenit
þinta lui Mulþescu. La ocazia din
prima reprizã a plecat excelent cu
mingea la picior, folosindu-se de
viteza sa, dar i-a rãmas mingea în
spate, apoi a prelungit-o prea mult.
În repriza a doua s-a complicat
când a avut mingea în careu, pu-
tea ºuta din prima sau îi putea pasa
lui Gustavo. Este totuºi un jucãtor
extrem de important, chiar dacã nu
este decisiv în perioada aceasta.
Mateiu – A intrat determinat, a

alergat, dar în douã faze putea face
mai mult: la pãtrunderea lui Bawab
încheiatã cu ºut pe lângã poartã ºi

la pasa pe culoar cãtre nimeni, deºi
putea alege ºutul de la 20 de metri,
perpendicular pe poartã.
Jazvic – N-a adus ceva impor-

tant pe faza ofensivã, a respins
câteva mingi la centru, cu o alune-
care ºi din douã dueluri aeriene. Îl

ajutã fizicul, poate ar trebui încer-
cat vârf împins, e bun în jocul ae-
rian, are ºi vitezã, ºtie sã dea gol,
depinde dacã ºtie jocul cu spatele
la poartã.
Kelic – A intrat pe final, doar

pentru a mai bifa o prezenþã.

sã îºi îmbunãtãþeascã jocul. Am
lucrat la nivelul automatismelor ºi
al sincronizãrii. Nu vreau sã fie
doar un slogan, vreau sã ne com-
portãm ca niºte campioni. Fiecare
jucãtor are ºanse sã joace, avem

mai multe variante pentru câteva
posturi. Uºa este deschisã oricãrui
jucãtor pentru titularizare. Poate din
afarã se vede diferit, dar din punc-
tul meu de vedere nu trebuie sã
aleg cei mai buni 11 jucãtori, ci

acei jucãtori care
formeazã cea mai
bunã echipã. Am
avut mai multe
discuþii cu Bog-
dan Stancu, vom
vedea dacã va fi
apt pentru meci,
uºa îi este des-
chisã. Noi facem
totul pentru ca el
sã se recupereze
cât mai repede.
Vom decide joi
sau vineri dacã ni
se va alãtura pen-
tru partida cu Da-
nemarca” a afir-
mat Daum.

Daum: „Trebuie sã atacãm
Danemarca din prima secundã”
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