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- Vezi Popescule, când am votat nu
ne-au cântat “Deºteaptã-te române”. actualitate / 2
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Astãzi 25 martie a.c., liderii
europeni se întâlnesc la Roma,
unde Tratatul ce instituia Pia-
þa Comunã, în 1957 - ce deve-
nea mai târziu Uniunea Euro-
peanã - convenit de Franþa,
Belgia, Luxemburg, Germania
Federalã, Italia, Olanda, îm-
plineºte 60 de ani, prilej de re-
lansare a unei Uniuni Europe-
ne, redusã la „27”, în plinã con-
fuzie. O confuzie alimentatã de
„Brexit”, criza zonei euro,
afluxul de refugiaþi ºi mi-
granþi, actele de terorism…

SRI, 27 de ani de activitate…
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TTTTTrecem la orarecem la orarecem la orarecem la orarecem la ora
de varãde varãde varãde varãde varã

Trecerea la ora de varã are

loc în fiecare an în ultimul

weekend al lunii martie, aºa

cã în noaptea de sâmbãtã spre

duminicã (25 spre 26 martie)

ceasurile vor fi date cu o orã

înainte, adicã ora 03.00 va de-

veni ora 04.00. Scopul aces-

tei modificãri anuale de orar

este de a ne folosi cât mai

mult de lumina naturalã a

Soarelui. Trecerea la ora de

varã a fost introdusã ºi în Ro-

mânia începând din anul 1932

cu o pauzã din 1943 pânã în

1979, rãstimp în care mãsu-

ra a fost suspendatã.

Sute de copii din DoljSute de copii din DoljSute de copii din DoljSute de copii din DoljSute de copii din Dolj
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

Pentru a marca împlinirea
a 195 de ani de la înfiinþarea
Poliþiei Române, ieri, la se-
diul Inspectoratului de Poli-
þie al Judeþului Dolj au avut
loc o serie de manifestãri la
care au fost prezenþi ºi re-
prezentanþi ai administraþiei
publice locale ºi judeþene,
dar ºi ai celorlalte instituþii
de aplicare a legii, parteneri
în lupta împotriva criminali-
tãþii.  A fost un adevãrat
show, prezentat, ca de fieca-
re datã, de conf. univ. dr. Ga-
briela Rusu Pãsãrin, iar in-
vitaþii, între care s-au aflat
ºi delegaþii din Serbia ºi Bul-
garia, au avut parte de mo-
mente surprinzãtoare, de la
apariþia „mascaþilor” pe
scenã ºi pânã la un program
de cântece patriotice prezen-
tat de Ansamblul ªcolii Gim-
naziale Nicolae Bãlcescu din
Craiova.
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Sorin Blejnar,

fost ºef al ANAF,

rãmâne în arest
Curtea de Apel Bucureºti a

decis, ieri, ca Sorin Blejnar,
fostul ºef al ANAF, sã
rãmânã în arest preventiv. În
primã instanþa cererea de
înlocuire a mãsurii a fost
admisã însã procurorii DNA
au constat-o. “Admite
contestaþia formulatã de
Parchetul de pe lângã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie-
Direcþia Naþionalã Antico-
rupþie. Desfiinþeazã în
totalitate încheierea atacatã
ºi rejudecând în fond: În
baza art. 242 alin.2 C.p.p
respinge ca neîntemeiatã
cererea de înlocuire a mãsu-
rii arestãrii preventive cu
mãsura controlului judiciar,
formulatã de inculpatul
Blejnar Sorin”, se aratã în
decizia Curþii de Apel Bucu-
reºti. Fostul preºedinte al
Agenþiei Naþionale de
Administrare Fiscalã
(ANAF), Sorin Blejnar, a
fost trimis în judecatã în
decembrie 2016, în stare de
arest preventiv, fiind acuzat
de trafic de influenþã. “În
cursul anului 2011, în
contextul iniþierii unor
proceduri de achiziþii publi-
ce la nivelul A.N.A.F.,
inculpatul Blejnar Sorin, în
calitatea mai sus menþiona-
tã, a acceptat din partea
unui om de afaceri promisi-
unea unui procentaj de 20%
din valoarea unor contracte
ce urmau a fi încheiate la
nivelul instituþiei publice
respective. Banii respectivi
urmau sã-i fie remiºi incul-
patului în schimbul exerci-
tãrii influenþei sale asupra
unui subaltern, pentru ca
acesta sã gestioneze procedu-
rile de atribuire a contracte-
lor respective astfel încât
aceste contracte sã fie
obþinute de firma omului de
afaceri”, potrivit DNA.
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Pistoane noi la motorul european!Pistoane noi la motorul european!Pistoane noi la motorul european!Pistoane noi la motorul european!Pistoane noi la motorul european!
MIRCEA CANÞÃR

Astãzi 25 martie a.c., liderii europeni se în-
tâlnesc la Roma, unde Tratatul ce instituia Pia-
þa Comunã, în 1957 - ce devenea mai târziu
Uniunea Europeanã - convenit de Franþa, Bel-
gia, Luxemburg, Germania Federalã, Italia,
Olanda, împlineºte 60 de ani, prilej de relansa-
re a unei Uniuni Europene, redusã la „27”, în
plinã confuzie. O confuzie alimentatã de „Bre-
xit”, criza zonei euro, afluxul de refugiaþi ºi
migranþi, actele de terorism, dar, mai nou, ºi
de obsesia preºedintelui american Donald
Trump, care nu vede „cu ochi buni” existenþa
UE. S-a ºi exprimat în aceast sens. Iar compli-
citatea sa cu fostul lider al „United Kingdom
Independence Party” (UKIP), eurofobul Ni-
gel Farage, primit la Casa Albã, transmite un
semnal descumpãnitor. Mai ales cã eurofo-
bii au câºtigat deja o primã bãtãlie, compli-
catã, în iunie anul trecut, prin votul de pãrã-
sire a Uniunii Europene de britanici, amenin-
þând demantelarea proiectului european pe
motivul birocraþiei bruxelleze. Vor fi discuþii
„post-divorþ” legate de metoda de negociere.
Riscante rãmân însã divergenþele „celor 27”.
Mai ales pentru cã motorul franco-german este

momentan oprit. Francois Hollande este
deja... plecat, iar cancelarul Angela Merkel îl
va înfrunta la alegerile din septembrie pe chal-
lenger-ul social-democrat, Martin Shultz, fost
preºedinte al Parlamentului European, bine
plasat în sondaje. ªi trebuie sã mai luãm în
calcul faptul cã premierul italian Paulo Gen-
tiloni aºteaptã de asemenea alegeri anticipate
ce pot fi organizate anul acesta, consecinþa
referendumului consituþional pierdut de Mat-
teo Renzi, în timp ce Mariano Rajoy, pre-
mierul spaniol, conduce un guvern minori-
tar. Dupã summitul din Malta, Francois Hol-
lande ne-a sugerat cã viitorul nu este al unei
Europe „unice ºi indivizibile”, ci al unei „Eu-
rope în mai multe viteze”. Pentru cã unitatea
nu este sinonimã cu... uniformitatea. Dar
Uniunea Europeanã are deja mai multe vite-
ze. Fiindcã nu toate „cele 27” sunt în zona
euro, în Schengen, nu toate au acceptat o
politicã unitarã de imigraþie ºi azil ºi aºa mai
departe. Ceea ce se discutã, ar necesita o
modificare a tratatelor europene ºi un acord
unanim al „celor 27”, deziderat nu tocmai
uºor de realizat. Grupul de la Viºegrad (Po-

lonia, Ungaria, Cehia, Slovacia) ºi-a expri-
mat deja punctul de vedere. Nimic nu va mai
fi... cum a fost. Viitorul UE depinde de re-
zultatul alegerilor din Franþa ºi apoi din Ger-
mania, anticipându-se „pistoane noi”, la mo-
torul franco-german. Sãrbãtorirea, la Roma,
a 60 de ani, de la semnarea Tratatului, care
poartã numele Cetãþii Eterne, este o tristã
aniversare. Jean Claude Juncker, preºedin-
tele Comisiei Europene, a publicat deja „car-
tea albã” privind viitorul Europei, menþionând
cinci scenarii posibile. Construcþia europea-
nã, începutã de fapt la 18 aprilie 1951, prin
constituirea, la Paris, a Comunitãþii Econo-
mice a Cãrbunelui ºi Oþelului (CECA), con-
tinuatã prin Tratatul de la Roma (1957),
acordul Schengen (1985), Piaþa unicã
(1986), Tratatul de la Maastricht (1992),
Tratatul de la Amsterdam (1997), Marea ex-
tindere (2004), Tratatul de la Lisabona
(2007), nu poate fi nãruitã. Fiindcã ea repre-
zintã, de fapt, materializarea unui vis. Româ-
nia a avut de câºtigat din procesul de aderare
la Uniunea Europeanã, dar ºi blocul comunitar
nu a ieºit în pierdere deloc. Dimpotrivã.

”Regret foarte mult sã îl vãd
pe domnul Liiceanu persistând
într-o minciunã care nu îi face
deloc cinste. Interpretãrile sale,
potrivit cãrora contextul declara-
þiilor mele ar fi fost altul ºi cã de
fapt nu i-ar fi minþit pe oficialii
europeni, sunt la fel de jenante
precum ale celor care argumen-
teazã cã x% plagiat nu ar fi pla-
giat. Nu, domnule Gabriel Liicea-
nu, o minciunã este o minciunã,
chiar dacã e rostitã de un inte-
lectual de marcã – nu puteþi spu-
ne cã aþi minþit doar puþintel! ªtiþi
mai bine decât mine cã adevãrul
este corespondenþa între vorbe ºi
realitate. Or, între vorbele pe care
le-aþi rostit la Bruxelles despre
declaraþiile mele ºi ceea ce am
declarat în mod real nu existã
nicio corespondenþã”, a apreciat
Liviu Dragnea într-o postare pe
Facebook.

Liderul PSD considerã cã între
a spune cã în România se face prea
mult caz despre funcþiile de ºef la
cele douã parchete ºi afirmaþia
„exactã” cã „trebuie sã ne concen-
trãm pe demiterea procurorului ºef
al DNA” este o uriaºã diferenþã.

Dragnea, în conflict deschis cu Liiceanu
pe tema demiterii ºefei DNA

Preºedintele PSD, Liviu Dragnea, a reacþionat, ieri, la
afirmaþia lui Gabriel Liiceanu cã a dat ”statut de citat (ine-
xact) ideii adevãrate care se ascundea în el”, referitor la o

presupusã dorinþã a liderului PSD de demitere a procurorului
ºef al DNA, apreciind cã ”o minciunã e tot o minciunã”.

”Îmi menþin declaraþia cã vorbim
prea mult despre cele douã func-
þii. Într-adevãr, combaterea corup-
þiei nu ar trebuie sã depindã de o
funcþie sau de o persoanã. Altfel,
înseamnã cã totul este „reversibil”.
Într-un stat de drept, mecanisme-
le ºi instituþiile sunt sau ar trebui
sã fie mai importante decât per-
soanele în sine. De aceea, mã sur-
prinde idolatria pe care o manifes-
taþi faþã de doamna Kovesi. Testul
suprem al aºa-numitei lupte anti-
corupþie se va da abia când dom-
nia sa nu va mai fi în funcþie. Nu

decid eu ºi nici nu mã intereseazã
când va veni acel moment. Dar
abia atunci vom putea stabili ceea
ce vã doriþi ºi dumneavoastrã, anu-
me cã procesul combaterii corup-
þiei este ireversibil, indiferent cine
va conduce vremelnic acea insti-
tuþie dupã doamna Kovesi”, a adã-
ugat Liviu Dragnea.

El mai susþine cã ”bagatelizarea
ghilimelelor false” pe care Gabriel
Liiceanu le-a pus în dreptul sãu este
mai gravã când vine din partea unui
ºef de editurã, de la care se aºtep-
ta la mai multã rigoare când citea-
zã pe cineva. ”Din cauza unor ghi-
limele puse prost, unii ziariºti au
plãtit despãgubiri mari, iar alte per-
soane publice s-au ales cu etiche-
ta de plagiator. Deci nu e, aºa...
doar o eroare de formã, cum în-
cercaþi sã sugeraþi. Neglijenþa în
modul în care vã informaþi cu pri-
vire la evenimentele politice din þarã
nu poate fi nici ea o scuzã. Dim-
potrivã, dacã nu faceþi minimul

efort de a vã informa ºi vã plãs-
muiþi pãrerile doar în cele cinci
minute în care “zapaþi” televiziu-
nile, atunci chiar nu a aveþi cãde-
rea de le explica strãinilor cum stau
lucrurile cu adevãrat în România.
Un singur lucru poate fi afirmat cu
certitudine. Tot acel circ de la Bru-
xelles, toatã acea bãlãcãrealã iste-
ricã despre þara noastrã a fãcut cu
siguranþã mai mult rãu României
ºi românilor decât o declaraþie pe
care nu am rostit-o niciodatã”, a
conchis preºedintele PSD.

Gabriel Liiceanu ºi-a explicat
discursul într-un editorial

”Lucrul pe care mi-l reproºez
este de a fi dat statut de citat (ine-
xact) ideii adevãrate care se as-
cundea în el. Altfel spus, am ex-
primat un adevãr, dându-i însã,
prin folosirea ghilimelelor, preten-
þia de exactitate, lucru pe care l-
am întãrit ºi prin folosirea expre-
siei <declaraþia explicitã>. Acest
lucru mi-l asum în mod public ca
pe o eroare. Nu însã ca pe o min-
ciunã. N-am avut nici o clipã in-
tenþia de a deforma o realitate ºti-
ind foarte bine cã adevãrul e în
altã parte. În acest caz, ºi doar în
acesta, aº fi minþit”, a scris Lii-
ceanu pe contributors.ro.

Liderul PSD Liviu Dragnea a
precizat, miercuri, cã se gândeºte
„serios” sã depunã plângere pena-
lã împotriva lui Gabriel Liiceanu
pentru afirmaþia la adresa sa, fã-
cutã de acesta în cadrul dezbateri-
lor din Comisia LIBE, referitoare
la o presupusã dorinþã de demitere
a procurorului ºef al DNA.
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„Crosul Primãverii” este prima
competiþie care se organizeazã în
Parcul „Nicolae Romanescu” dupã
perioada în care a fost închis pen-
tru lucrãrile de reabilitare ºi moder-
nizare. Organizatorii – Direcþia Ju-
deþeanã pentru Sport ºi Tinerei
(DJTS) Dolj – promit cã este una
dintre cele mai frumoase competiþii
de pânã acum deoarece mulþi spon-
sori au decis sã sprijine sportul ºi,
prin urmare, participanþii sunt aºtep-
taþi ºi cu multe premii tentante.

„Pentru acest eveniment, am
început înscrierile încã de la data
de 1 martie. Timp de aproape o
lunã s-au înscris online 570 de
persoane. Cred cã este cel mai
mare numãr de participanþi, pe cele
trei curse pe care le organizãm.
Este unul din cele mai populare
crosuri pe care le-am organizat
pânã acum, iar lucrul acesta se da-
toreazã probabil ºi numeroºilor
parteneri ºi sponsori pe care îi

Craiovenii au un motiv în plus sã ajungã,
în acest week-end, în Parcul „Nicolae Ro-
manescu”. Cum soarele de afarã ºi specta-
colul naturii care se trezeºte la viaþã fac
aproape obligatorii plimbãrile în aer liber,
duminicã vine ºi cu o surprizã. Începând cu

ora 10.00, se dã startul la „Crosul Primãve-
rii”, la care s-au înscris deja peste 500 de
participanþi de la 2 ani ºi pânã la 60 de ani.
Pe lângã cura de sãnãtate, participanþii no-
rocoºi – fiindcã vor fi mai multe tombole –
vor pleca acasã cu o mulþime de premii.

Zeci  de elevi, unii dintre ei, mai
ales  cei mici, însoþiþi  de pãrinþi,
cadre  didactice  ºi prieteni ai con-
curenþilor  au participat la cea de-
a XXII-a ediþie a „Fete  de la fran-
cophonie”, cu  tema „La franchop-
honie: hier, aujourd’hui, demain”.
Pe holul de  la intrarea în unitatea
de învãþãmânt, elevii au expus lu-
crãri de desen, picturã, colaje, o
expoziþie care a  putut fi  admira-
tã de cãtre toþi cei prezenþi. Într-

Peste  200  de copii ºi adolescenþi
ºi-au arãtat talentele  în limba  francezã

Ieri, la Liceul  de Arte „Marin Sorescu”  s-a desfãºurat concursul judeþean „Fete
de la  francophonie”,  ediþia  a XXII-a, una  care s-a  bucurat  de  un real succes.  Este,

se pare,  manifestarea cu cea mai mare participare, ceea ce aratã  cã elevii  doljeni
se îndreaptã spre învãþarea limbii  franceze.

o  altã  salã,  concurenþii de  la
secþiunea „creaþie  literarã” ºi-au
prezentat lucrãrile în limba fran-
cezã.  Dar, cea mai mare asisten-
þã a  fost  acolo unde copiii ºi  ado-
lescenþii ºi-au arãtat  talentul pe
scenã, în faþa publicului: recitãri,
scenete de teatru,  interpretãri
vocale.  Fiecare participant a pri-
mit  aplauze, a  avut ºi  emoþii,
inerente  la aceste  vârste, ºi  acum
aºteaptã rezultatele, din partea ju-

riului, la  fel cum se  întâmplã ºi
cu cei de la „creaþie literarã”  ºi
„creaþie plasticã”. S-a  observat
cã  fac totul din plãcere, cã iu-
besc franceza ºi cã þin cont de
sfaturile îndrumãtorilor. „Cred cã
este cea  mai importantã partici-
pare, peste 200 de copii ºi ado-
lescenþi din Craiova  ºi  judeþul
Dolj, la aceastã manifestare deve-
nitã tradiþionalã ºi care face  par-
te  din sãrbãtorirea francofoniei.
Scopul acestor acþiuni este acela
de  stimulare a participãrilor ele-
vilor  ºi cadrelor didactice la  ac-
tivitãþi cutural artistice extravur-
riculare, în vederea învãþãrii ºi
promovãrii limbii franceze ºi cu-
noaºterii culturii ºi civilizaþiei fran-
ceze”, a precizat prof. Adriana

Sãlceanu, inspector  de limba
francezã  în cadrul Inspectoratu-
lui ªcolar Judeþean Dolj.  Copiii
vor primi rezultatele  în perioada

27 -  31 martie, fiind premiate lo-
curile I – III, la care se vor adãu-
ga  menþiuni ºi premii speciale.

 CRISTI  PÃTRU

avem ºi cãrora le mulþumim”, a de-
clarat directorul DJTS Dolj, Alina
Ionescu, într-o conferinþã de pre-
sã care a fost organizatã, vineri, la
intrarea în parc.

Trei probe competiþionale
„Crosul Primãverii” este pro-

gramat duminicã dimineaþa, când
se va da startul în trei curse:
„Cros” (6.800 de metri), Family
(400 de metri) ºi Fun (1.400 de
metri). „Cine doreºte sã participe
poate sã vinã sã se înscrie ºi du-
minicã înainte cu 40 de minute de
start, în intervalul 8.30-10.00. Pen-
tru cursa de 6.800 de metri vom
avea startul la ora 10.00, la 10.40
– startul pentru cursa Family ºi la
ora 11.00 – startul pentru cursa
Fun. Cursa de 6.800 de metri în-
seamnã douã ture de parc, pânã în
Valea Fetii, cea de 1.400 de metri
– o turã pânã la Ciobãnaºul ºi îna-
poi ºi cei 400 de metri sunt pentru

cursa Family”, a precizat directo-
rul DJTS Dolj.

Pãrinþii ºi copiii
aleargã împreunã

Proba de Cros s-a bucurat de
mare succes, fiind înscrise deja
169 de persoane – 45 de fete ºi
124 de bãrbaþi. La cursa Fun, erau
înscriºi pânã vineri 253 de persoa-
ne, iar la cursa Family - 61 de fa-
milii înscrise. Organizatorii au
menþionat cã, în cursa Family, se
pot înscrie pãrinþii cu copiii, con-
diþia fiind sã fie maxim trei persoa-
ne în echipã ºi cel puþin un mem-
bru al echipei sã aibã sub 10 ani.
„Avem participanþi mai mici de 2
ani pentru Family ºi pânã la 60 de
ani. Dorim sã face o sãrbãtoare a
sportului din acest eveniment. Vom
amenaja un loc de joacã ºi vom în-
cerca sã creãm o atmosferã foarte
frumoasã ºi sperãm sã avem alã-
turi de noi cât mai mulþi participanþi
dintre cei care s-au înscris”, a
menþionat Alina Ionescu.

Sportivii de performanþã
îi încurajeazã pe craioveni

Alãturi de craioveni vor alerga
ºi sportivi care fac performanþã,
precum ºi antrenori care vor, îna-
inte de toate, sã dea un imbold cra-
iovenilor ºi tuturor celor care îºi
vor pune tricourile ºi se vor alinia
la start. „Sunt foarte fericitã cã pot
sã particip la acest cros ºi cã fac
parte din Liceul cu Program Spor-
tiv «Petrache Triºcu». ªcoala
noastrã este partener în echipa de
organizare a acestui cros. Aºtep-

tãm un numnãr cât mai mare de
participanþi ºi consider cã sportul
este un bun ambasador pentru þarã,
ne ajutã sã avem un corp sãnãtos
ºi sã arãtãm ºi bine ºi, de ce, sã
facem ºi performanþã. Un copil
care face sport, în ziua de astãzi,
este un copil diferit faþã de alþii care
stau numai în faþa calculatorului.
De aceea consider cã este impor-
tant sã facem sport”, a mãrturisit
Miruna, o tânãrã participantã la
„Crosul Primãverii”.

Mihaela Neacºu, atleta craiovea-
nã care a participat la Jocurile
Olimpice din 2008, va alerga ºi ea
alãturi de craioveni: „M-am înscris
cu mare drag la acest cros ºi sunt
mândrã cã îi insuflu ºi copilului
meu pasiunea pentru atletism. El
are 6 ani ºi a început antrenamen-
tele cu noi. Aºa am început ºi eu,
tot prin înscriere de mic copil, prin
participare la asfel de crosuri ºi
sunt convinsã cã evenimentele de
acest gen sunt un bun prilej de a
face sport ºi un prim pas spre per-
formanþã. Îndemn copiii sã vinã

cãtre sport, mãcar o orã sau douã,
ca sã facã miºcare în aer liber. Ne
aºteptãm la un numãr cât mai mare
de participanþi”.

Premii tentante
Participanþii la „Crosul Primãve-

rii” vor fi rãsplãtiþi de cãtre organi-
zatori ºi cu o mulþime de premii ten-
tante. Acestea se vor acorda în baza
unei tombole, ideea fiind sã se în-
curajeze participarea, ºi nu neapã-
rat câºtigarea acestor curse. Pre-
miile sunt asigurate de sponsori ºi
constã în vouchere pentru sãli de
sport, Spa, bazin de înot, locuri de
joacã Bebeti sau vouchere de cum-
pãrãturi la Mercur Center, în va-
loare de 100 lei fiecare, 5 abona-
mente a câte 5 ºedinþe la fitness,
ºedinþe de masaj. La cursa de Cros,
DJTS acordã premiile pentru pri-
mele trei locuri, constând în echi-
pament sportiv. „Plus Auto” oferã
unui participant norocos o maºinã
cu plinul fãcut, pe care sã o folo-
seascã pe timpul unui week-end.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Se împlinesc, pe 25 martie a.c.,
195 de ani de la înfiinþarea Poliþiei
Române. Aceastã „vârstã”, mai
mult decât respectabilã, plaseazã
Poliþia Românã printre cele mai
vechi instiþutii ale statului român,
dovadã a faptului cã a fost ºi este
consideratã una dintre componen-
tele de bazã ale societãþii româ-
neºti. Tocmai pentru a marca
aceastã sãrbãtoare, la nivelul In-
spectoratului de Poliþie al Judeþu-
lui (IPJ) Dolj au fost desfãºurate
o serie de activitãþi, premergãtor
acestei zile, între care trebuie
amintite Cupa Poliþiei Doljene la
ºah, tir, fotbal, tenis de masã ºi
tenis de câmp, Cupa Presei la Tir,
dar ºi o expoziþie de înscrisuri le-
gate de istoria ºi evoluþia Poliþiei
Române. În plus, tot cu aceastã
ocazie, au fost avansaþi în gradul
urmãtor 186 agenþi ºi 61 ofiþeri din
cadrul IPJ Dolj.

La data de 3 aprilie 2017, Jan-
darmeria Românã împlineºte 167
de ani de la înfiinþare, un moment
deosebit pentru jandarmii doljeni,
un eveniment de o mare încãrcã-
turã emoþionalã, de trãiri nostalgi-
ce ºi de omagiere a gloriosului tre-
cut ºi a impresionantului prezent
al acestei Arme. Cu prilejul acestui
moment deosebit, Inspectoratul de
Jandarmi Judeþean Dolj a progra-

Ziua Veteranilor ºi Rezerviºtilor la IJJ Dolj
Peste câteva zile, mai exact pe 3 aprilie a.c., Jandarmeria

Românã împlineºte 167 de ani în serviciul comunitãþii.
Având în vedere aceastã aniversare, jandarmii Inspectora-
tului de Jandarmi Judeþean (IJJ) Dolj au demarat o serie de
activitãþi, organizând, ieri, la sediul unitãþii, o întâlnire cu
veteranii ºi rezerviºtii.

mat o serie de activitãþi închinate
„Zilei Jandarmeriei Române”. Ast-
fel, vineri, 24 martie a.c., s-a des-
fãºurat „Ziua Veteranilor ºi Rezer-
viºtilor Unitãþii” ocazie cu care ca-
drele militare în rezervã au partici-
pat la o întâlnire cu reprezentanþii
I.J.J. Dolj, la sediul unitãþii. Cu
ocazia acestei întâlniri au fost vizi-
tate spaþiile unde jandarmii îºi des-
fãºoarã activitatea, biserica, Sala

Tradiþiilor, a fost evocat trecutul
glorios al Jandarmeriei Române,
fiind amintite faptele de arme ale
jandarmilor ºi drumul parcurs de
aceºtia, plin de provocãri, dar care
le-a oferit satisfacþia muncii ºi pe
aceea de a fi în serviciul comuni-
tãþii, al legii ºi al þãrii. A devenit
tradiþionalã aceastã întâlnire, emoþi-
onantã mai ales pentru cadrele în
rezervã, pentru cã au ocazia sã-i
vadã pe cei mai tineri, dar ºi sã-ºi
aminteascã momentele plãcute pe-
trecute în uniforma de jandarm.
Activitãþile menite sã marcheze
Ziua Jandarmeriei Române vor
continua ºi pe parcursul sãptãmâ-
nii viitoare, dupã cum au precizat
reprezentanþii IJJ Dolj.

195 de ani de la înfiinþarea Poliþiei195 de ani de la înfiinþarea Poliþiei195 de ani de la înfiinþarea Poliþiei195 de ani de la înfiinþarea Poliþiei195 de ani de la înfiinþarea Poliþiei
Române sãrbãtoriþi la CraiovaRomâne sãrbãtoriþi la CraiovaRomâne sãrbãtoriþi la CraiovaRomâne sãrbãtoriþi la CraiovaRomâne sãrbãtoriþi la Craiova

Pentru a marca împlinirea a 195 de ani de
la înfiinþarea Poliþiei Române, ieri, la sediul
Inspectoratului de Poliþie al Judeþului Dolj
au avut loc o serie de manifestãri la care au
fost prezenþi ºi reprezentanþi ai administra-
þiei publice locale ºi judeþene, dar ºi ai celor-
lalte instituþii de aplicare a legii, parteneri în
lupta împotriva criminalitãþii. A fost un ade-

vãrat show, prezentat, ca de fiecare datã, de
conf. univ. dr. Gabriela Rusu Pãsãrin, iar in-
vitaþii, între care s-au aflat ºi delegaþii din
Serbia ºi Bulgaria, au avut parte de momen-
te surprinzãtoare, de la apariþia „mascaþilor”
pe scenã ºi pânã la un program de cântece
patriotice prezentat de Ansamblul ªcolii Gim-
naziale Nicolae Bãlcescu din Craiova.

Manifestãrile au început la
Monumentul Eroilor

Manifestãrile au început ieri
dimineaþã, la ora 08.00, la Mo-
numentul Eroilor cãzuþi la da-
torie din faþa IPJ Dolj, unde co-
manda Inspectoratului ºi toþi
ºefii de servicii au depus o co-
roanã ºi au þinut un moment de
reculegere în memoria celor
care au pierit la datorie. De alt-
fel, toþi poliþiºtii aflaþi în servi-
ciu ºi toþi ºefii de subunitãþi din
judeþul Dolj au întrerupt activi-
tatea la 08.15 pentru a þine un
moment de reculegere. Activi-
tãþile au continuat, apoi, în Am-
fiteatrul General Ion Eugen
Sandu, unde a avut loc ºedinþa
festivã, la care au participat pre-
fectul de Dolj – Dan Narcis
Purcãrescu, Mihail Genoiu –
primar interimar al Craiovei,

Cosmin Vasile – vicepreºedinte
al Consiliului Judeþean Dolj, ÎPS
Irineu, Mitropolitul Olteniei, dar
ºi reprezentanþii celorlalte insti-
tuþii de aplicare a legii, parte-
neri ai Poliþiei în lupta împotri-
va criminalitãþii. Ca în fiecare
an, alãturi de poliþiºtii doljeni s-
au aflat ºi delegaþiile strãine din-
 Republica Serbia – Regiunea
Zajecar ºi din Republica Bulga-
ria – Regiunea Vidin. Cu toþii i-
au felicitat pe poliþiºtii doljeni
pentru activitatea desfãºuratã ºi
le-au urat „La mulþi ani!”. Pre-
fectul judeþului Dolj, Dan Nar-
cis Purcãrescu, a citit mesajul
ministrului Afacerilor Interne ºi
le-a transmis poliþiºtilor doljeni
mulþumiri pentru modul în care
colaboreazã cu Instituþia Pre-
fectului. „Sãrbãtoriþi astãzi un
moment foarte important pen-
tru Poliþia Românã – 195 de ani

de la înfiinþare, prilej cu care
am deosebita onoare ca în ca-
litate de prefect al judeþului
Dolj sã vã mulþumesc pentru
devotamentul ºi responsabilita-
tea de care daþi dovadã în toa-
te acþiunile dumneavoastrã. Vã
doresc sã obþineþi în continuare
rezultate deosebite în importan-
ta activitate pe care o desfãºu-
raþi ºi vã asigur de tot sprijinul
din parte Instituþiei Prefectului
Judeþului Dolj. La mulþi ani ºi
la cât mai multe realizãri pro-
fesionale ºi personale!”, a spus
Dan Narcis Purcãrescu, prefec-
tul judeþului Dolj.

Momente inedite pregãtite
pentru invitaþi

În semn de apreciere, coman-
dantul IPJ Dolj, comisar ºef de
poliþie Constantin Nicolescu a
acordat plachete aniversare, fi-
ind apoi premiaþi câºtigãtorii
competiþiilor sportive. Invitaþii au
avut parte de mai multe surprize
pe parcursul ºedinþei festive: un
moment de cântece patriotice
susþinut de Ansamblul ªcolii
Gimnaziale Nicolae Bãlcescu din
Craiova, parada uniformelor re-
prezentând armele Ministerului
Afacerilor Interne ºi Ministerul
Apãrãrii, în centru fiind plasaþi
chiar Dorobanþii. De asemenea,
la un moment dat, în amfiteatru
ºi pe scenã ºi-au fãcut apariþia,
ca într-o misiune realã, „masca-
þii” de la Serviciul de Acþiuni
Speciale, ulterior trei dintre aceº-
tia renunþând la cagulele pe care
le poartã zi de zi pentru a dezvã-
lui un matematician, un luptãtor
de arte marþiale ºi un talentat fot-
balist. La final, cu ocazia Zilei
Poliþiei Române, poliþiºtii doljeni
au adresat sincere mulþumiri tu-
turor partenerilor ºi colaborato-
rilor care le-au fost alãturi în fie-
care zi pentru a face din judeþul
Dolj unul dintre cele mai sigure
judeþe din þarã.
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Atentatele teroriste din Franþa,
Germania, Bruxelles ºi Londra,
unde ºi-au pierdut viaþa, din pãca-
te, ºi cetãþeni români, pericolul
migraþiei, populismul exacerbat
coroborat cu extremismul, suspi-
ciunile de atacuri cibernetice ºi
dorinþa unora sau altora de a deþi-
ne puterea, printr-un control al in-
formaþiei, credem noi cã au con-
turat extrem de bine provocãrile
viitoare ºi îndatoririle pe care le va
avea SRI în anii urmãtori. Ca sã
rãspundã la aceste cerinþe, cel mai
important serviciu de informaþii din
România trebuie sã aibã un cadru
legislativ coerent, trebuie sã aibã
legi de funcþionare obiective, tre-
buie sã aibã instrumentele necesa-
re ºi de asemenea trebuiesc recon-
struire anumite protocoale. În
acest context, SRI rãmâne anco-
rat ºi atent la provocãrile de secu-
ritate din est - agresivitatea Rusiei,
instabilitatea Ucrainei sau lipsa de
predictibilitate a Moldovei.  În Eu-
ropa, nu existã serviciu de infor-
maþii infailibil, dar SRI are o repu-
taþie solidã în lumea intelligence-
ului. Ne putem mândri cu un nivel
ridicat de securitate individualã ºi
colectivã. “Acestea sunt fapte, ºi
nu percepþii ºi, totodatã, sunt an-
gajamentul nostru pentru viitor, ca
de la cetãþeni la cetãþeni”, spunea
tot Eduard Hellvig, anul trecut.

Colaborarea serviciilor de intelligenceColaborarea serviciilor de intelligenceColaborarea serviciilor de intelligenceColaborarea serviciilor de intelligenceColaborarea serviciilor de intelligence
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Directorul Serviciului Român de Informaþii, Eduard
Hellvig, declara anul trecut, la bilanþul activitãþii SRI pe
2015, cã “România e o redutã de securitate, dar trebuie sã
avem grijã sã nu ne transformãm într-o insulã între
vecinii noºtri…”. Duminicã, 26 martie, la 27 de ani de la
înfiinþarea Serviciului Român de Informaþii, prioritatea
zero a instituþiei rãmâne securitatea cetãþeanului. Teroris-
mul, crima organizatã ºi infracþiunile cibernetice îl vizeazã
direct pe cetãþean. “Suntem performanþi, dar nu suntem
perfecþi..”, a mai spus  anul trecut, directorul SRI, Eduard
Hellvig. Marþi, 28 martie, se va prezenta bilanþul activitã-
þii SRI pe 2016, în prezenþa preºedintelui României, Klaus
Iohannis. Recitit ºi reanalizat cu creionul în mânã, astãzi,
discursul ºefului SRI, este radiografia perfectã a eveni-
mentelor ce au urmat bilanþului.

Se mizeazã pe sprijinul parte-
nerilor instituþionali

Gestionarea migraþiei rãmâne în
continuare o mare provocare.
Subiectul se regãseºte pe agenda
Summit-ului de la Roma, din 25
martie 2017 dar ºi  pe agenda Con-
gresului EPP de la Malta. Existã o
mare îngrijorare la nivel de state
ºi guverne.  Migraþia devine un
risc în condiþiile degradãrii conti-
nue a stãrii de securitate din Ori-
entul Mijlociu ºi a modificãrilor ru-
telor balcanice. România a dove-
dit cã este pregãtitã sã gestioneze
acest risc, dar provocãrile vor
continua ºi în anii urmãtori. Lu-
crurile nu vor rãmâne aici, vor
veni momente ºi mai dificile. Mi-
graþia este strâs legatã de amenin-
þarea atacurilor teroriste, iar dacã
vorbim de terorism, vorbim de fi-
nanþarea acestui flagel, iar banii
provin din acþiuni de vânzare ile-
galã de arme, droguri, prostituþie,
într-un cuvânt din criminalitate
organizatã. Reþelele sunt bine puse
la punct, nu de puþine ori, cuprind
oameni politici, oameni din Justi-
þie, oameni din Poliþie, oameni din
sistemul bancar. Automat, vorbim
de corupþie, evaziune fiscalã ºi
spãlare de bani. Ce vrem sã spu-
nem de fapt…cã existã o legãturã
între toate aceste ameninþãri. Fluc-

tuaþiile economice resimþite rapid
în plan social continuã sã preo-
cupe SRI-ul în condiþiile în care

sunt intrinsec legate de nivelul de
corupþie ºi de evaziu-
nea fiscalã, respectiv
de volatilitatea unor
pieþe externe. Dar SRI
nu-ºi poate asuma sin-
gur aceste responsabi-
litãþi. Recent, directo-
rul SRI a denunþat
anumite protocoale,
dar a vorbit de întãri-
rea altor tipuri de re-
laþii, adicã se mizeazã
în continuare pe spri-
jinul partenerilor insti-
tuþionali. Nici nu s-ar
putea altfel.
O atitudine
mai deschisã

ªi totuºi SRI nu a
fost ocolit de scanda-
luri.  Aºa zisele dezvã-
luiri ale fostului depu-

tat, membru în Comisia de Con-
trol a SRI, Sebastian Ghiþã, trimis
în judecatã în mai multe dosare

penale de Direcþia Naþionalã Anti-
corupþie ºi urmãrit de Interpol, în
acest moment, a pus instituþia într-
o situaþie uºor sensibilã.  Genera-
lul Florian Coldea, a fost nevoit
sã demisioneze din SRI pentru a
evita orice prejudiciu de imagine
posibil, adus instituþiei,  acþiunea
mediaticã fiind concentratã pe per-
soanã ºi nu pe instituþie, astfel cã
SRI  a dovedit încã o datã cã este
o instituþie solidã. Cu o pepinierã
de cadre foarte bine instruite ºi  cu
o capacitate extraordinarã de a
continua,  SRI nu s-a lãsat dobo-
rât ºi asta pentru cã în centrul
atenþiei stã nevoia cetãþeanului de
a fi protejat. Constatãm o atitudi-
ne mai deschisã a SRI în raport
cu Comisia de control parlamen-
tar ºi în raport cu societatea. Este
semnalul clar cã Serviciul respectã
rigorile unui stat democratic ºi ac-
þioneazã în acord cu principiile lui.

Partener respectat
ºi credibil în comunitatea
de informaþii euroatlanticã

Recent, au avut loc
schimbãri ºi la vârful
instituþiei. Rãzvan Mar-
cel Ionel, general de
brigadã cu o stea este
noul prim-adjunct al
Serviciului Român de
Informaþii. Are 45 de
ani ºi de profesie fizi-
cian, fiind absolvent al
Facultãþii de Fizicã din
cadrul Universitãþii Bu-
cureºti. A urmat cursu-
rile postuniversitare cu
specializarea Geopoliti-
cã ºi Geostrategie din
cadrul Academiei de
Studii Economice, a

absolvit masterul NATO Senior
Executive din cadrul SNSPA, a
absolvit cursurile seminarului
Combaterea Armelor de Distruge-
re în Masã ºi Terorismului din
cadrul Centrului European pentru
Studii de Securitate George C.
Marshall din Germania. Ce aºtep-
tãri avem de la SRI… Cetãþenii
vor ca aceastã instituþie sã-ºi facã
datoria cu eficienþã ºi cu seriozi-
tate, aºa cum ne-a obºinuit.  Ofi-
þerii SRI, prin profesionalismul
lor, fac România mai sigurã într-
o perioadã cu multe probleme ºi
riscuri. La 27 de ani de activitate,
SRI rãmâne un partener respec-
tat ºi credibil în comunitatea de
informaþii euroatlanticã ºi contri-
buie la profilarea României ca fur-
nizor de securitate în regiune, ca
urmare a rolului jucat de SRI în
zona de cyber intelligence. La
mulþi ani, SRI!

SRI, 27 de ani de activitate…
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Evenimentul este în cea mai mare
parte rezultatul implicãrii unui om de
carte. Ghidat de convingerea cã vi-
sele devin realitate atunci când sunt
dublate de credinþã ºi perseverenþã,
prof. univ. dr. Doru Buzducea, reu-
ºeºte sã motiveze atât studenþii din
cadrul Facultãþii de Sociologie ºi
Asistenþã Socialã din Bucureºti, ca
decan, cât ºi asistenþii sociali din în-
treaga þarã, în calitate de preºedinte
al Colegiului Naþional al Asistenþilor
Sociali din România.

A patra ediþie,
organizare la fel
de remarcabilã

Unul dintre visele sale devenite
realitate este Gala Naþionalã a Exce-
lenþei în Asistenþã Socialã, o poves-
te frumoasã, despre asistenþi sociali

Pe 21 martie a fost sãrbãtoritã Ziua Mondialã
a Asistenþei Sociale, un eveniment promovat de
Naþiunile Unite ºi Federaþia Internaþionalã a
Asistenþilor Sociali. Tot atunci, începând cu ora
18:00, la Ateneul Român a fost apreciatã în mod
oficial munca celor mai buni asistenþi sociali,
dar ºi a personalitãþilor care susþin asistenþa
socialã în cadrul Galei Naþionale a Excelenþei
în Asistenþã Socialã. Au fost oferite 18 premii,

dintre care trei au fost câºtigate de doljeni. O
organizaþie din Craiova a fost desemnatã “In-
stituþia anului” în cadrul Galei Naþionale de
Excelenþã în Asistenþã Socialã. Echipa ACCES
Oltenia a fost prezentã la evenimentul de marþi
searã, din Bucureºti, pentru a primi distincþia
oferitã. Premii au mai primit ºi lect. univ. dr.
Emilia-Maria Sorescu, preºedinte al CNASR
Dolj, dar ºi Ramona ªurlea.

În România 1.100 de persoane mor anual de
TB ºi alte 16.000 sunt diagnosticate, majoritatea
din rândul populaþiei tinere ºi active. În aceste
condiþii, tuberculoza reprezintã una din proble-
mele prioritare de sãnãtate publicã, iar obiectivul
major al autoritãþilor sanitare îl constituie oprirea
cât mai rapidã a rãspândirii infecþiei în rândul po-
pulaþiei, prin diagnosticarea cât mai promptã a
tuberculozei la persoana simptomaticã ºi tratarea
ei pânã la vindecare. România continuã Progra-
mul Naþional de Control al Tuberculozei aliniin-
du-se obiectivelor ºi strategiei OMS ºi Stop TB.

Progrese în controlul TBC
În ultimii ani, România a înregistrat progrese

importante în controlul acestei boli: rata de de-
pistare a cazurilor TB este de peste 70% de cel
puþin 8 ani (79% din anul 2010; în Regiunea Eu-
ropeanã a OMS rata de depistare este de 76%);

Peste 500 de cazuri noi de tuberculozã, într-un an
În doar un an, în judeþul Dolj, s-au înregistrat 514 ca-

zuri noi de tuberculozã, numãrul celor aflaþi în evidenþã
cu aceastã afecþiune ajungând la 738. În plus, 11 persoa-
ne au decedat din cauza acestei boli. În 2016, România a

avut cea mai mare incidenþã a tuberculozei din Uniunea
Europeanã (de cinci ori peste media UE), cu aproxima-
tiv 20% din cazurile de TB raportate în UE, în condiþiile
în care deþine doar 4% din populaþia UE.

incidenþa globalã a scãzut cu 49,8%
(de la 142,2%ooo în 2002 la 71,7%ooo
în 2015); incidenþa globalã a tubercu-
lozei la copii a scãzut cu 55,7% (de la
48,1%ooo în 2002 la 21,3%ooo în
2015); prevalenþa TB a scãzut cu 39,3%
(de la 200,2%ooo în 2004 la 121,5%ooo
în 2014); mortalitatea TB a scãzut cu
47,2% (de la 10,8%ooo în 2002 la

5.7%ooo în 2013); rata de succes terapeutic a
cazurilor noi pulmonare confirmate bacteriolo-
gic a depãºit 85% din anul 2006, valoare net su-
perioarã celei de 67% din Regiunea Europeanã
OMS (85,4% – 2012 România).

Cele mai multe cazuri noi au fost înregistrate
în 2015 în judeþele Constanþa - 505 cazuri (530
cazuri în 2014), Dolj - 598 cazuri (616 cazuri în
2014), Iaºi - 617 cazuri (586 cazuri în 2014), Bu-
cureºti - 942 (1.037 cazuri în 2014), conform
buletinului informativ al Institutului Naþional
de Sãnãtate Publicã.

Tot mai mulþi pacienþi se confruntã
cu rezistenþa la tratament

Pacienþii ºi medicii deopotrivã se confruntã
însã cu o nouã provocare, reprezentatã de tu-
berculoza multidrog rezistentã (TB-MDR) ºi de
tuberculoza extrem de rezistentã la tratament (TB-

XDR), numãrul de cazuri noi de TB-MDR în
România fiind estimat de Organizaþia Mondialã
a Sãnãtãþii la aproximativ 1.000, în fiecare an.Tu-
berculoza multirezistentã la medicamente (MDR)
este una dintre formele cele mai agresive de TBC
ºi se instaleazã atunci când organismul bolna-
vului nu mai rãspunde la medicaþie. În majorita-
tea cazurilor MDR apare din cauza abandonului
sau a medicaþiei incomplete. Este cel mai negru
scenariu pentru orice pacient care suferã de
aceastã boalã, dar ºi pentru medicul care îl îngri-
jeºte. Pe de-o parte, terapia devine multa mai
complicatã, pe de altã parte costurile cresc de
câteva zeci de ori. În România trãiesc aproxima-
tiv 1.500 de pacienþi cu tuberculozã rezistentã la
tratament. În situaþia în care pacientul abando-
neazã tratamentul ºi revine atunci când simpto-
matologia este mult mai gravã, acesta riscã sã
nu mai rãspundã la medicaþie, adicã sã dobân-
deascã multidrog rezistenþã. În plus, costurile
cresc de zece ori, întrucât medicamentele sunt
mai puþin eficiente, mult mai scumpe iar trata-
mentul poate sã dureze ºi doi ani. În aceste con-
diþii, specialiºtii spun cã pentru bolnavii de tu-
berculozã care refuzã sã facã tratamentul ar tre-
bui poate sã se introducã o serie de mãsuri care
sã-i oblige sã urmeze medicaþia la timp ºi în mod
corect, adicã sub supravegherea medicului.

OMS estimeazã ca în România ar trebui dia-
gnosticate, în fiecare an, între 800 ºi 1000 de
cazuri noi de TB-MDR. În realitate, din cauza
lipsei echipamentelor necesare, România iden-
tificã anual doar 600 de cazuri de tuberculozã
rezistentã ºi extrem de rezistentã la tratament.
La ora actualã, la nivel mondial existã metode
de diagnostic rapid care scad timpul de dia-
gnosticare de la 6 luni la 2 ore. În România,
accesul la aceste metode de diagnostic rapid
este disponibil prin proiecte cu finanþare inter-
naþionalã, pentru un numãr limitat de pacienþi.

RADU ILICEANU

de succes, aflatã deja la cea de a pa-
tra ediþiei. Alãturi de Gala Naþionalã
a Excelenþei în Asistenþa Socialã,
Andreea Marin a transformat fiecare
ediþie a acestui eveniment într-o sea-
rã Magicã. Anul acesta i s-au alãtu-
rat maeºtrii teatrului Ion Caramitru ºi
Horaþiu Mãlãele, violoncelistul Ale-
xandru Naidin, ultimul dac liber, meº-
terul olar Daniel Leº ºi Holograf. A
fost un eveniment emoþionant ºi im-
presionant, dedicat celor care, prin
profesia lor practicatã cu dãruire ºi
pricepere, au o contribuþie esenþialã
în comunitate: asistenþii sociali.

Doljenii, printre
câºtigãtori

Au fost oferite 18 premii, dintre
care trei au fost câºtigate de dol-
jeni. La ediþia din acest an, Doljul a

avut patru finaliºti: Tamara Piele –
Asistentul social din domeniul in-
cluziunii persoanelor fãrã adãpos-
t, Cãldãraru Ramona Adina (ªurlea)
– Asistentul social din domeniul
combaterii discriminãrii/minoritãþi-
lor, ACCES OLTENIA - Instituþia
anului,  - Personalitatea anului în
promovarea educaþiei ºi formãrii în
asistenþã socialã.

Cele trei premii au fost obþinute
de: Ramona ªurlea, ACCES Oltenia
ºi lect. univ. dr. Emilia-Maria So-
rescu, preºedinte al CNASR Dolj.

Toþi participanþii la Galã meritã
felicitaþi, toþi asistenþii sociali, pen-
tru cã fiecare este un premiant în
lupta de zi cu zi cu faþa mai puþin
plãcutã a vieþii semenilor noºtri ºi

meritã preþuirea ºi recunoºtinþa în-
tregii comunitãþi. Premiul obþinut de
dna. lect. univ. dr. Emilia-Maria So-
rescu, dupã cum ne-a mãrturisit,
este un premiu pentru Facultatea
de ªtiinþe Sociale, Universitatea din
Craiova ºi pentru învãþãmântul cra-
iovean de Asistenþã socialã.

În mijlocul societãþii,
zi de zi

În ultimii ani, Gala Naþionalã a
Excelenþei în Asistenþã Socialã s-
a dovedit a fi un eveniment orga-
nizat de cãtre Colegiul Naþional al
Asistenþilor Sociali ce îºi propune
sã promoveze performanþa în do-
meniul social. Ca ºi la ediþiile tre-
cute, Gala a celebrat astfel, în Ro-
mânia, Ziua Mondialã a Asisten-
þei Sociale prin premierea celor mai
sârguincioºi asistenþi sociali dar
ºi a celor ce cu drag au contribuit
la promovarea asistenþei sociale.
Asistenþii sociali sunt în mijlocul
celor mai grave ºi complexe pro-
bleme cu care se confruntã socie-
tatea – sãrãcie, boli mentale, ra-
sism, discriminare, protecþia drep-
turilor copilului, familie ºi comu-
nitãþi, încercând sã gãseascã so-
luþii pozitive. Gala a fost despre ºi
pentru ei. Felicitãri câºtigãtorilor,
dar mai ales celor ce ne-au repre-
zentat judeþul!

VALENTIN CEAUªESCU
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Dedicate împlinirii a 139 de ani de
la naºterea poetei Elena Farago, scrii-
toare, traducãtoare ºi Cetãþean de
onoare al oraºului Craiova, precum
ºi directoarea Fundaþiei „Aman”,
Zilele „Elena Farago”  vor atrage ºi
în acest an, ca de obicei, sute de ºco-
lari ºi preºcolari, însoþiþi de cadre di-
dactice. Pe parcursul acestor zile, ei
vor putea vizita Casa Memorialã „Ele-

Sute de copii din Dolj ºi Olt,Sute de copii din Dolj ºi Olt,Sute de copii din Dolj ºi Olt,Sute de copii din Dolj ºi Olt,Sute de copii din Dolj ºi Olt,
aºteptaþi la Zilele „Elena Farago”aºteptaþi la Zilele „Elena Farago”aºteptaþi la Zilele „Elena Farago”aºteptaþi la Zilele „Elena Farago”aºteptaþi la Zilele „Elena Farago”

În fiecare lunã martie, printr-o tradiþie de pes-
te trei decenii, Biblioteca Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman” organizeazã Zilele „Elena Fara-
go”, cu scopul, pe de o parte, de a omagia perso-
nalitatea Elenei Farago – poeta copiilor, iar pe de
altã parte, de a atrage cãtre opera acesteia nu-
meroasele grupuri de preºcolari ºi ºcolari care

pot vizita, în aceastã perioadã, Casa Memorialã
„Elena Farago”, aflatã în aceeaºi curte cu insti-
tuþia. ªi în acest an, biblioteca a pregãtit un pro-
gram de manifestãri culturale, pe care îl va de-
rula în perioada 27-30 martie, în parteneriat cu
mai multe grãdiniþe, ºcoli gimnaziale ºi licee din
Craiova ºi judeþul Dolj, dar ºi din Olt.

Elena Farago s-a nãscut la 29 martie 1878, în Bârlad, iar în 1907 s-
a stabilit la Craiova. A fost numitã directoare a Fundaþiei „Alexandru
ºi Aristia Aman” (muzeu, bibliotecã ºi pinacotecã) în 1921 ºi a con-
dus aceastã instituþie peste trei decenii. În aceastã calitate a locuit în
casa lãsatã de testatori pentru personalul bibliotecii. A publicat în zia-
rele ºi revistele timpului încã din 1898. Încurajatã de N. Iorga, a
publicat primul sãu volum de poezii, „Versuri” (Ed. „Luceafãrul”,
1906). A scris poezii, a tradus din operele unor scriitori francezi ºi a
colaborat la reviste literare. Laureatã a Academiei Române, a Comite-
tului Franco-Român „Femina”, decoratã de regele României, Carol al
II-lea, a obþinut Premiul Naþional pentru Literaturã în 1938. A fost
declaratã Cetãþean de Onoare al municipiului Craiova în anul 1947,
recunoscându-i-se astfel meritele literare ºi culturale, fiind conside-
ratã „o mândrie a oraºului nostru, o parte din gloria sa se rãs-
frânge ºi asupra oraºului nostru, unde a creat toatã opera sa”,
potrivit Deciziei 6000/21 aprilie 1947, emisã de Primãria Craiova.

na Farago”, aflatã în
centrul oraºului, în
aceeaºi curte cu se-
diul central al biblio-
tecii. În camerele lo-
cuite cândva de poe-
tã se gãsesc 396 de
exponate: cãrþi, re-
viste, documente ori-
ginale, fotocopii, fo-
tografii ale familiei,
scrisori, piese de
mobilier ºi alte obiec-
te care au aparþinut

scriitoarei ºi familiei sale.
Opera Elenei Farago va fi pusã în

valoare, cu acest prilej, atât printr-o
expoziþie de carte, prin recitaluri pre-
zentate de elevi, vizionarea filmului
documentar „Personalitãþi craiove-
ne: Elena Farago (1878 – 1954)”,
cât ºi prin concursul cu tema „Ele-
na Farago – prietena copiilor”.
Ajunsã la cea de-a XIII-a ediþie, com-

petiþia este organizatã în colaborare
cu ªcoala Gimnazialã nr. 22 „Mir-
cea Eliade” ºi se va desfãºura mier-
curi, 29 martie, de la ora 13.30, la
Ludotecã, sub coordonarea prof. Ele-
na Gavrilã.

Între instituþiile de învãþãmânt
care s-au arãtat interesate de pro-
gramul Zilelor „Elena Farago” se
numãrã Grãdiniþa „Elena Farago”,
ªcoala Gimnazialã „Mihai Viteazul”,
ªcoala Gimnazialã Coþofenii din Dos
(luni, 27 martie), ªcoala Gimnazialã
„Alexandru Macedonski”, Grãdiniþa
„Dumbrava Minunatã”, ªcoala Gim-
nazialã „Pan M. Vizirescu” Bîrza-Olt,
ªcoala Gimnazialã „Eliza Opran”
Iºalniþa, Colegiul Naþional „ªtefan
Velovan” (marþi, 28 martie), Grãdi-
niþa Ethos, ªcoala Gimnazialã „Sfân-
tul Gheorghe” (miercuri, 29 martie),
ªcoala Gimnazialã Bobiceºti Olt, Li-
ceul „Matei Basarab”, Colegiul Naþi-
onal „Carol I” (joi, 30 martie).

Societatea Culturalã Româno-Italianã
„Dante Alighieri”, Comitet Local al Societãþii
„Dante Alighieri” din Roma, ºi Secþia de Lim-
ba ºi Literatura Italianã a Facultãþii de Litere a
Universitãþii din Craiova organizeazã astãzi,
25 martie, ora 12.00, la Lectoratul Italian al
amintitei instituþii de învãþãmânt superior, a
XVII-a ediþie a sesiunii de comunicãri cu ge-
nericul „Creatori ai culturii italiene”.

Douã comunicãri vor fi prezentate de stu-
dentele Elena Mãdãlina Sãnduriu (anul II,
secþia francezã-italianã) – despre Francesco
De Sanctis” (critic literar, 1817-1883; 200
de ani de la naºtere), ºi Daniela Roxana
Bãrboianu (anul II, secþia francezã-italianã)
– despre Carlo Cassola (scriitor ºi eseist,
1917-1987; 100 de ani de la naºtere). Alte
patru comunicãri vor fi prezentate de profe-
sorii Carmen Fãgeþeanu (Liceul Adventist
Craiova) – despre Luigi Pirandello (roman-
cier ºi dramaturg, 1867-1936; 150 de ani de
la naºtere), Paula Mladin (Liceul Voltaire
Craiova) – despre Claudio Monteverdi (com-

Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri”
continuã seria evenimentelor care celebrea-
zã scena în „Sãptãmâna Teatrului” (20-27
martie). Astãzi, 25 martie, la ora 10.00,
Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret
Dolj dã startul probei de teatru în cadrul
Competiþiei Tinereþii, iar de la ora 18.00, pe
aceeaºi scenã a instituþiei vor evolua
„Prietenii Motanului Încãlþat”, într-un
spectacol cu scenariul ºi regia semnate de
actriþa Iulia Cârstea. Alãturi de colegii de
scenã Daniel Mirea, Oana Stancu, Alis
Ianoº, Emanuel Popescu prezintã isprãvile
unei trupe amatoare de teatru de pãpuºi ºi
admiratoare a vestitului motan.

Duminicã, 26 martie, la ora 11.00, îºi
spun povestea „Frumoasa ºi Bestia”, în
spectacolul cu regia ºi scenariul de Valentin
Dobrescu dupã o poveste englezã, sceno-
grafia Eustaþiu Gregorian, muzica Alin
Macovei-Moraru, cu actorii Ionica Dobres-
cu, Adriana Ioncu, Alla Cebotari, Oana
Stancu, Daniel Mirea, Cosmin Dolea, Iulia

Sesiunea de comunicãri „Creatori
ai culturii italiene”, la a XVII-a ediþie

pozitor, 1567-1643; 450 de ani de la naºte-
re), Aurelian Velea (Liceul de Arte Plastice
„Nicolae Tonitza” Bucureºti) – despre Ca-
millo Sbarbaro (poet ºi prozator, 1888-1967;
50 de ani de la moarte), ºi traducãtorul Carla
Manuela Buicã – despre Arturo Toscanini
(compozitor, 1867-1957; 150 de ani de la
naºtere).

Coordonatorul programului este prof. univ.
dr. Elena Pîrvu, preºedinte executiv al Socie-
tãþii Culturale Româno-Italiene „Dante Ali-
ghieri”, Comitet Local al Societãþii „Dante Ali-
ghieri” din Roma.

Cinci zile cu cinci spectacole
ºi o expoziþie, la „Colibri”

Cârstea ºi Costel Ionescu (voce).
Luni, 27 martie (Ziua Mondialã a

Teatrului), la ora 10.30, la Teatrul „Colibri”
va avea loc vernisajul expoziþiei „Costumul
– plastica personajului”. Va urma, la ora
11.00, spectacolul „Vrãjitorul din OZ”, un
musical pentru copii, adaptare dupã L.
Frank Baum, scenariul ºi regia Cristian
Mitescu, scenografia Eugenia Tãrãºescu-
Jianu, muzica Alexandru Berehoi, coregrafia
Ionuþ Sergiu Anghel. În distribuþie îi
regãsim pe actorii Mugur Prisãcaru, Alis
Ianoº, Cosmin Dolea, Emanuel Popescu,
Daniel Mirea, Ionica Dobrescu, Rodica
Prisãcaru, Adriana Ioncu, Alla Cebotari.
Marþi, 28 martie, ºi miercuri, 29 martie, la
ora 19.00, este programat spectacolul
„Furtuna”, de William Shakespeare, cu
Marcel Iureº, Oana Stancu, Geo Dinescu,
Mugur Prisãcaru ºi Marin Fagu, regia
Cristian Pepino, decoruri Remus Alexandru
Gabor, costume Raluca Aioniþoaie, muzica
Marin Fagu.

În perioada 27-31 martie, la Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman” se desfãºoarã cea de-a
VIII-a ediþie a campaniei „Hai pe Net!”. Aceasta este
o versiune a campaniei europene Get Online Week,
fiind implementatã în România de Fundaþia EOS, în
parteneriat cu Asociaþia Naþionalã a Bibliotecilor Pu-
blice din România, împreunã cu o comunitate activã
de telecentre, biblioteci publice, ºcoli, Puncte de Ac-
ces Public la Informaþie (PAPI) ºi alte organizaþii ºi
instituþii dedicate alfabetizãrii digitale în Romania.

La biblioteca doljeanã, campania va avea loc în tim-
pul programului de funcþionare cu publicul, în secþiile
Depozit General ºi Sãli de Lecturã, American Corner,
dar ºi Periodice ºi Legislaþie, ºi va propune publicului
mai multe activitãþi. Aºa este „Primul clic” – încura-
jarea persoanelor care nu au utilizat niciodatã un cal-
culator sau nu au accesat vreodatã internetul sã facã
primul clic alãturi de bibliotecarii implicaþi. „Indife-
rent dacã aceºtia se familiarizeazã pentru prima datã

„Hai pe Net!”, sãptãmâna viitoare, la Biblioteca „Aman”!
cu un calculator sau un dispozitiv mobil (tabletã, tele-
fon etc.) sau dacã pur ºi simplu învaþã sã caute infor-
maþii utile pe internet, îi aºteptãm!”, este invitaþia bi-
bliotecarilor.

De asemenea, aceºtia îi vor sprijini pe tineri sã îºi
identifice competenþele ºi abilitãþile pe care nici mã-
car nu ºtiau cã le au. „Cu ajutorul unei platforme, îi
vom ajuta sã-ºi creeze un CV demn de atenþia institu-
þiilor educaþionale sau ale angajatorilor! Totodatã, îi
încurajãm sã acceseze o aplicaþie de analizã a compe-
tenþelor TIC pentru tineri”, precizeazã reprezentanþii
instituþiei. În plus, competenþele digitale ale elevilor
sau studenþilor pot fi testate, în aceastã perioadã, prin
simularea unui examen: 45 de întrebãri în 45 de mi-
nute, cu rezultatul de punctaj afiºat imediat! Tot în
cadrul campaniei „Hai pe net!”, Biblioteca „Aman”
oferã cursuri online de perfecþionare pentru cadre di-
dactice, acestea putând sã se înregistreze pe portalul
educaþional al Microsoft dedicat acestui scop.
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GEORGE POPESCU

Nu ºtim prea multe detalii despre reuniunea
aniversarã a celor ºaizeci de ani care au trecut de la
parafarea, la Roma, în 25 martie 1957 a primului
Tratat ce-avea sã deschidã drumul,  anevoios, si-
nuos ºi nelipsit de momente riscante, cu care de
altfel se confruntã ºi în prezent, al Europei Unite.
Nu ºtiu nici dacã, în capitala cândva imperialã de-
pãºind hotarele bãtrânului continent, vor fi pre-
zenþi toþi cei 27 de ºefi de state ºi de guverne (cu
referire la Marea Britanie, îndeosebi, deja angajatã
pe calea abandonãrii Uniunii), însã nu aceasta e
unica incertitudine a acestei întâlniri pe care mulþi
s-au grãbit s-o califice ca fiind una de rãscruce.
Mai ales în contextul noilor iniþiative, declanºate
de Junker mai întâi ºi resetate de cei patru „muº-
chetari” adepþi ai unei schimbãri de vitezã, repre-
zentând, cu excepþia Spaniei, pe atunci franchistã,
statele fondatoare ale structurii de mai târziu.

Cu siguranþã, ca în oricare astfel de întâlniri, spi-
ritul protocolar ºi diplomatic va triumfa, lãsând într-
o suspensie probabil ºi nedeclaratã ca atare dispu-
tele cu care se confruntã, cu atât mai mult cu cât, în
aceeaºi notã a „politicii corecte”, s-a evitat, printr-
un oficiu de temperanþã, posibilul conflict cu unele
dintre þãrile estice, îndeosebi cu cele din grupul „Vi-
segrad”. Nu ºi cu noi, fireºte, cãci nu era cazul,
cuminþei ai pãmântului cum suntem ºi de care ne
înstrãinãm pe zi ce trece, sub spectrul dizgraþios ale
unei slugãrnicii ancestrale.

Prin urmare, dacã mâine, la Roma, nu se va dis-
cuta – decât probabil într-o surdinã prin ea însãºi
îngrijorãtoare – despre disocieri de viteze ºi, deci,
despre o restructurare cu nuclee mai tari ori mai
mãrginaºe, precaritatea UE, realã ºi plinã de necu-
noscute, va rãmâne în stand by.

Iarãºi, nu ºtiu ce poziþie – ºi mai ales dacã va
avea vreuna – va adopta ºi va profera preºedintele
României (ori doar al unei pãrþi al ei !?), dar mai mult
ca sigur cã, fie cã va citi, didacticeºte, vreun dis-
curs pregãtit, fie se va mulþumi cu câteva fraze pro-
tocolare, ne va informa, la final, laconic, cum îl ºtim,
cã totul e în regulã ºi cã Uniunea va merge înainte
cu toate vitezele imaginabile.

Asta ca sã nu supere pe nimeni, chiar dacã, aºa

Europa, în ajunul unei aniversãriEuropa, în ajunul unei aniversãriEuropa, în ajunul unei aniversãriEuropa, în ajunul unei aniversãriEuropa, în ajunul unei aniversãri

cum subliniam ºi cum ºtim cu toþii, starea actualã a
Uniunii Europene se aflã la rãscruce cu adevãrat is-
toricã. O confirma alaltãieri, într-un discurs þinut în
faþa Parlamentului de la Roma (aºa cum ar fi fost
normal sã procedeze ºi Johannis), preºedintele þãrii
gazde a importantului summit, fie el ºi aniversat.

Sergio Mattarella, cãci de el e vorba, a vorbit, pe
larg despre UE reparcurgându-i premisele cu rãdã-
cini în propria sa þarã datorate unor vizionari, conti-
nuând cu momentul inaugural de acum ºaizeci de ani
accentuând un lucru rareori relevat la dimensiunea
sa realã: „Pãrinþii Europei, a spus el, cei ne-au oferit
Tratatul, cu consensul democratic al þãrilor lor, nu
erau niºte vizionari, ci mai curând oameni politici con-
ºtienþi de sfidãri ºi de riscuri capabili sã le înfrunte.
Ceea ce i-a împins la început a fost o condiþie inter-
naþionalã de o puternicã instabilitate, caracterizatã
de o competiþie bipolarã pe toate fronturile…”

El reamintea actul de divizare a continentului, tã-
iat la mijloc, prin demarcaþia de la Berlin, apoi miºcã-
rile de independenþe anticoloniale din Algeria ºi din
Maroc, invadarea Ungariei, în 1956, criza  Canalului
de la Suez. O situaþie de o fragilitate apãsatã ce impu-
nea exigenþa restituirii unei noi perspective conti-
nentului european. Era nevoie – atunci ca ºi acum –
de curaj ºi de clarviziune, cãci azi Europa pare mai
curând retrasã asupra ei înseºi, chiar dacã ºi con-

ºtientã de nevoia unor noi ºi importanþi paºi de
fãcut ºi, totuºi, nesigurã în a depãºi rãscrucea în
care a ajuns. Drumul spre integrare nu e deloc
uºor, însã, atunci când s-a dorit, în ciuda atâtor
dificultãþi, s-a reuºit, asumând un rol semnifica-
tiv ºi în evoluþia relaþiilor internaþionale.

Cert, întoarcerea la suveranitate naþionalã,
ca unic scenariu, nu va conduce la pace, nici
nu va aduce mai multã prosperitate ºi siguran-
þã cetãþenilor europeni. Fiindcã – iar aici survi-
ne de fapt poziþia-cheie, fireascã, raþionalã a
unui ºef de stat responsabil – nicio þarã euro-
peanã singurã ºi nici doar trei-patru nu pot
garanta efectiva prosperitate ºi siguranþã a pro-
priilor cetãþeni. Ca ºi acum ºaizeci de ani, e ne-
voie de o Europã Unitã, în integralitatea ei, fi-
indcã exigenþele dezvoltãrii, ale prosperitãþii

continentului nostru sunt legate într-un mod indi-
solubil de capacitatea colectivã de a avea dreptul la
propria voce pe scena politicii internaþionale, afir-
mându-ºi propriile valori, propriile identitãþi, pro-
priile interese ale cetãþenilor lor.

În fapt, aniversarea Tratatului de la Roma se în-
scrie în rândul întâlnirilor cu Istoria ºi care nu pot fi,
fãrã riscuri, niciodatã amânate. Ori ratate. Ne sim-
þim, de-acum, cu toþii europeni, însã ceea ce a rãmas
de fãcut este Europa însãºi. Ca tare, nici nu se pune
problema unor separaþii ºi, cu atât mai puþin, a unor
amputãri. Un refuz categoric al unor definiri groso-
lane e genul Nord vs Sud, ori Vest vs Est, nu sunt
de dorit:

„Soluþia potrivit cãreia criza unor debite suverane
ºi a acelei încetiniri a economiei nu poate fi un act de
înþelegere a drepturilor sociale în þãrile membre. Asta
nu înseamnã cã nu se impune o reformã a tratatelor,
însã e cât se poate de limpede cã ea nu poate sã se
facã decât cu toþi ºi pentru toþi”.

Un discurs nu doar de pe poziþia unei gazde ospi-
taliere, ci ºi a unui politician, în linia acelor pãrinþi
fondatori, pe deplin conºtient ºi raþional de ºansa
unei relansãri, optime ºi nepartizane, a unei noi eta-
pe, mai profunde ºi mai juste, a Europei Unite. Ceea
ce, la fel de firesc, ne dorim cu toþii, lãsând populiºtii
de toate culorile ºi neamurile sã latre în pustiu.

Hosni Mubarak, fost preºedinte egip-
tean, a fost eliberat din detenþie la ºase ani
dupã ce a fost înlãturat de la putere. Mu-
barak a pãrãsit spitalul militar din sudul
oraºului Cairo ºi s-a îndreptat spre casa
din suburbia Heliopolis, potrivit avocatu-
lui sãu. El a fost condamnat la închisoare
pe viaþã pentru acuzaþiile de complicitate
la crimã, dupã moartea a sute de manifes-
tanþi în timpul revoltei din 2011 care a înlã-
turat regimul sãu de la putere dupã 30 de
ani. În urma unui proces care a avut loc în
mai 2015, judecãtorul a dispus eliberarea
lui Mubarak din detenþie. Fostul preºedin-
te a fost de asemenea achitat de acuzaþiile
de corupþie formulate împotriva sa într-un
alt dosar. El a rãmas însã în continuare în
detenþie pentru a ispãºi o pedeapsã de trei

Francois Fillon

îl acuzã pe Francois

Hollande

cã ar fi orchestrat

campania de presã

împotriva

candidaturii sale
Candidatul conservator

Francois Fillon îl acuzã pe
preºedintele francez Fran-
cois Hollande cã ar fi
orchestrat scurgerea de
informaþii cãtre presã despre
ancheta ce îl vizeazã, cu
scopul discreditãrii sale,
informeazã site-ul postului
France 24. Într-un interviu
pentru un post francez de
televiziune, Fillon a declarat
cã Hollande a coordonat o
“celulã secretã” care se face
responsabilã pentru divulga-
rea de informaþii cãtre presã
ºi a descris aceastã presupu-
sã situaþie drept “un scandal
în care este implicat statul”.
“Au trecut deja douã luni de
când presa aruncã cu noroi
în mine”, a declarat candi-
datul pentru postul France
2, adãugând cã de multe ori
s-a gândit la fostul premier
socialist Pierre Beregovoy
care a fost anchetat pentru
implicare într-un presupus
caz de corupþie ºi s-a sinucis
dupã pierderea alegerilor.
Reacþia Preºedinþiei franceze
a fost una promptã, într-un
comunicat dat publicitãþii se
afirmã cã Hollande “con-
damnã cu cea mai mare
fermitate afirmaþiile false
fãcute de Francois Fillon”.
“Executivul nu a intervenit
niciodatã în nicio procedurã
judiciarã”, se mai precizeazã
în comunicat. François
Fillon, candidatul partidului
Republicanii (centru-dreap-
ta) în scrutinul prezidenþial
din Franþa, a fost pus sub
acuzare, sãptãmâna trecutã,
pentru deturnare de fonduri
publice, în investigaþia
privind angajarea fictivã a
unor rude apropiate ca
asistenþi, iar ulterior anche-
ta a fost extinsã la suspi-
ciuni de escrocherie agrava-
tã, fals ºi uz de fals. Consi-
derat la un moment dat
favorit în sondajele de
opinie privind cursa prezi-
denþialã, ºansele lui Fillon
de a fi ales în fruntea
Franþei s-au prãbuºit în
urma scandalului privind
angajarea fictivã a unor
rude apropiate ca asistenþi.

Brexit este un eºec ºi o tragedie, voi fi la fel de
trist ca atunci când a avut loc referendumul din
Marea Britanie, pentru mine este o dramã, a de-
clarat Jean-Claude Juncker, preºedintele Comisiei
Europene. Preºedintele Comisiei Europene a pro-
mis cã Bruxellesul va aborda negocierea ieºirii
Marii Britanii din UE într-un mod “prietenos” ºi
corect, dar a avertizat cã instituþiile europene nu

Hosni Mubarak eliberat din detenþie dupã ºase ani
ani în cadrul unui alt dosar de corupþie. O
parte din acuzaþiile de corupþie care îl vi-
zau pe Hosni Mubarak erau legate de un
caz de vânzare de gaze naturale egiptene
Israelului, realizatã sub preþul pieþei. Mu-
barak, în vârstã de 88 de ani, a devenit pre-
ºedinte în anul 1981, dupã asasinarea lui
Anwar Sadat. El se afla în detenþie în spita-
lul militar Maadi încã din 2013, când a fost
transferat pe cauþiune din închisoare To-
rah. Peste 846 de persoane au fost ucise în
timpul revoltei populare din 2011, care a
durat 18 zile ºi în timpul cãreia manifestan-
þii care cereau plecarea lui Mubarak au în-
fruntat poliþia ºi au incendiat secþii de po-
liþie. Brutalitatea poliþiei ºi abuzurile forþe-
lor de securitate au reprezentat una dintre
cauzele revoltei.

Jean-Claude Juncker, preºedintele Comisiei
Europene: Brexit este un eºec ºi o tragedie

au fost “naïve” cu privire la procedu-
rã. Acesta a confirmat cã Marii Britanie
îi vor fi prezentate obligaþiile financiare
restante, care nu reprezintã o pedeap-
sã pentru ieºirea din Blocul comunitar,
ci achitarea obligaþiilor aferente apar-
tenenþei la Uniunea Europeanã timp de
43 de ani. “Aceastã notã de platã va
reflecta fostele angajamente ale Guver-
nului ºi Parlamentului britanic. Nu vor
exista sancþiuni, nici pedepse, nimic de
genul acesta”, a adãugat Juncker. “Nu
am o poziþie ostilã atunci când vine vor-

ba de Marea Britanie. Vom negocia într-un mod
prietenos, corect, nu suntem naivi”, a mai spus
acesta. Marea Britanie va plãti aproape 50 de mi-
liarde de lire când va pleca din Uniunea Europea-
nã, a avertizat preºedintele Comisiei Europene,
Jean-Claude Juncker, în contextul în care prim-
ministra Marii Britanii, Theresa May, se pregã-

teºte sã declanºeze oficial Brexitul, scrie Bloom-
berg. Deºi nu existã o dorinþã de a pedepsi Marea
Britanie pentru ieºirea din blocul comunitar, Uni-
unea Europeanã trebuie sã descurajeze alte þãri
sã facã acelaºi lucru, a declarat liderul Comisiei
Europene într-un interviu pentru BBC, ieri. Între-
bat dacã suma pe care Marea Britanie o va plãti
va fi în jur de 50 de miliarde de lire (58 de miliarde
de euro), Junker a susþinut cã suma se apropie de
estimare. May intenþioneazã sã înceapã procesul
de negociere pentru a ieºi din Marea Britanie pe
29 martie, declanºând articolul 50. Suma pe care
Marea Britanie va trebui sã o plãteascã va fi primul
subiect de discuþie, miniºtrii britanci sugerând cã
ei nu cred cã Marea Britanie ar trebui sã plãteascã
o sumã atât de mare. Cele 27 de þãri din Uniunea
Europeanã se pregãtesc sã celebreze, sâmbãtã, a
60-a aniversare a Tratatului de la Roma, documen-
tul fondator al blocului european, fãrã participarea
Marii Britanii.
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DISPOZIÞIA NR.2931
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 ºi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republi-
catã, privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:
Art.unic:  Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Craiova în ºedinþã

ordinarã, în data de 30.03.2017, ora 10,00, în Sala Mare a Primãriei Munici-
piului Craiova

     ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1.  Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economicã, socialã ºi
de mediu a municipiului Craiova, în anul 2016.

2. Proiect de hotãrâre privind validarea mandatului de consilier municipal al dom-
nului Costin Alexandru.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al muni-
cipiului Craiova, pe anul 2017.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al fondu-
rilor externe nerambursabile, pe anul 2017.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli la Spita-
lul Clinic de Boli Infecþioase ºi Pneumoftiziologie „Victor Babeº” Craiova, pe anul
2017.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli la Spita-
lul Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2017.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli la Spita-
lul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2017.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli la Poliþia
Localã a Municipiului Craiova, pe anul 2017.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli la Sport
Club Municipal Craiova, pe anul 2017.

10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli la Cãmi-
nul pentru Persoane Vârstnice din Craiova, pe anul 2017.

11.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli pentru
activitãþile finanþate integral din venituri proprii ale unitãþilor de învãþãmânt preuniversi-
tar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2017.

12.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al acti-
vitãþilor finanþate integral sau parþial din venituri proprii al municipiului Craiova, pentru
anul 2017.

13.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului general consolidat al munici-
piului Craiova, pe anul 2017.

14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli la S.C.
Pieþe ºi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2017.

15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al R.A.T.
SRL Craiova, pe anul 2017.

16. Proiect de hotãrâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al
Municipiului Craiova în Adunarea Generalã a S.C. Salubritate Craiova SRL sã voteze
bugetul de venituri ºi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova SRL, pe anul 2017.

17. Proiect de hotãrâre privind aprobarea ordonatorilor terþiari de credite ai buge-
tului municipiului Craiova, pe anul 2017.

18. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale Po-
liþiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2017.

19. Proiect de hotãrâre privind privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii
ale Filarmonicii „Oltenia” Craiova, pentru anul 2017.

20. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale S.C.
Pieþe ºi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2017.

21. Proiect de hotãrâre privind privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii
ale Cãminului pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2017.

22. Proiect de hotãrâre privind aprobarea contractului de administrare al dlui.Tãnã-
sescu Marcel, administrator al S.C. R.A.T. SRL.

23. Proiect de hotãrâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Muni-
cipiului Craiova ºi a membrilor în Consiliul de Administraþiei al Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova.

24. Proiect de hotãrâre privind aprobarea scrisorii de aºteptãri pentru ocuparea
postului vacant de director tehnic în cadrul Regiei Autonome de Administrare a Dome-
niului Public ºi Fondului Locativ Craiova.

25. Proiect de hotãrâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al
Municipiului Craiova, sã voteze în Adunarea Generalã a Asociaþiei de Dezvoltare In-
tercomunitarã „Salubris Dolj”, ordinea de zi a ºedinþei din data de 04.04.2017.

26. Proiect de hotãrâre privind mandatarea reprezentantului  Consiliului Local al
Municipiului Craiova, sã voteze în Adunarea Generalã a Asociaþiei de Dezvoltare In-
tercomunitarã „Oltenia” majorarea cotizaþiei anuale a municipiului Craiova.

27. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului de Ordine ºi Siguranþã Publicã al
Municipiului Craiova, pentru anul 2017.

28. Proiect de hotãrâre privind constituirea structurii cu rol de Autoritate Urbanã la
nivelul Polului de creºtere Municipiul Craiova.

29. Proiect de hotãrâre privind acordarea de gratuitãþi pe mijloacele de transport în
comun precum ºi stabilirea cuantumului gratuitãþii pentru persoanele cu handicap ac-
centuat ºi grav, cât ºi pentru însoþitorii ºi asistenþii personali ai acestora din municipiul
Craiova pentru luna aprilie 2017.

30. Proiect de hotãrâre privind aprobarea contractului de parteneriat între munici-
piul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi Asociaþia „Împreunã Pro-
Educaþie, Sãnãtate, Oameni ºi Economie Socialã (E.S.O.E.S.) Craiova”, în vederea
susþinerii evenimentului „Ziua Internaþionalã a Romilor”, în data de 8 aprilie 2017.

31. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.57/2016 referitoare la desemnarea reprezentanþilor Consiliului Local
al Municipiului Craiova în consiliile de administraþie ale unitãþilor de învãþãmânt preuni-
versitar de stat ºi particular cu personalitate juridicã din municipiul Craiova.

32. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere ce
au ca obiect locuinþe pentru tineri destinate închirierii, aflate în administrarea Consiliului
Local al Municipiului Craiova.

33. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune
având ca obiect suprafeþe de teren proprietatea municipiului Craiova, pe care sunt
amplasate construcþii cu destinaþia de locuinþe, situate în municipiul Craiova, zona Ha-
nul Roºu, Tarlaua 51, Parcelele 12 ºi 13.

34. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având
ca obiect terenuri ocupate de construcþii provizorii, cu destinaþia de spaþii comerciale,
producþie ºi prestãri servicii, situate în pieþele din municipiul Craiova.

35. Proiect de hotãrãre privind darea în administrare, cãtre Liceul Teoretic ,,Henri
Coandã”Craiova, a bunului atelier-ºcoalã care aparþine domeniului public al munici-
piului Craiova, situat în str.Henri Coandã, nr.48.

36. Proiect de hotãrãre privind transmiterea în folosinþã gratuitã, cãtre Distribuþie
Energie Oltenia  S.A., a unui bun care aparþine domeniului public al municipiului Cra-
iova, situat în zona Aeroport, str.Calea Bucureºti, nr.162.

37. Proiect de hotãrãre privind scoaterea la licitaþie publicã, în vederea închirierii, a
unor terenuri aparþinând domeniului public al municipiului Craiova, administrate de
ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Bibescu”, situate în municipiul Craiova, str.Dr.Nicolae
Ionescu-Siseºti, nr.3.

38. Proiect de hotãrâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros,
în favoarea dlui. Cameniþã Dan, asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Prin-
cipatele Unite, nr.6.

39. Proiect de hotãrãre privind concesionarea unor bunuri cãtre S.C. Pieþe ºi Târ-
guri Craiova S.R.L.

40. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþinând dome-
niului privat al Municipiului Craiova.

41. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþinând dome-
niului public al Municipiului Craiova.

42. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.138/2012 referitoare la aprobarea componenþei Comisiei de Siste-
matizare a Circulaþiei Rutiere ºi Pietonale în municipiul Craiova.

43. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.207/2016 referitoare la aprobarea tarifelor pentru activitatea de în-
treþinere ºi reparare a strãzilor cu îmbrãcãminte din pavaj de piatrã brutã, piatrã spartã
ºi amestec optimal, în municipiul Craiova.

44. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei de avizare a lucrãrilor de
intervenþii pentru obiectivul de investiþii „Modernizare strada Braºov”.

45. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei de avizare a lucrãrilor de
intervenþii pentru obiectivul de investiþii „Modernizare strada Artileriei”.

46. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei de avizare a lucrãrilor de
intervenþii pentru obiectivul de investiþii „Modernizare strada Infanteriei”.

47. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei de avizare a lucrãrilor de
intervenþii pentru obiectivul de investiþii „Modernizare strada Plopului”.

48. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei de avizare a lucrãrilor de
intervenþii-servicii de reproiectare pentru conversie de la categoria V, la categoria III
pentru obiectivul de investiþii „Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 locuri”.

49. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la re-
considerarea funcþionalã a zonei Calea Bucureºti, între bd.Decebal-str.Grigore Pleºo-
ianu, generat de investiþia privind construirea unui imobil, cu regim de înãlþime S+P+4-
5 retras, cu destinaþia de locuinþe colective ºi spaþii comerciale la parter.

50. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la re-
considerarea funcþiunilor în zona aferentã str.Parîngului (latura vesticã), între intersec-
þiile cu str.Drumul Corneºului ºi Aleea 1 Parîngului.

51. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la re-
configurarea urbanã zona cuprinsã între str.Tomis, str.Câmpia Islaz ºi str.Rîului.

52. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la
construirea unui depozit ºi gestionare arhivã, cu regim de înãlþime P+1, str.Drumul
Industriilor, nr.64A.

53. Întrebãri ºi interpelãri.

                                                                         Emisã azi 24.03.2017

         PT. PRIMAR,     PT. SECRETAR,
  VICEPRIMAR,              Ovidiu MISCHIANU
 Mihail GENOIU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Diana DÃRAC



10 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 25 martie 2017publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul art. 94 alin. (1) art.104 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.a) ºi art.106

din Legea nr. 215/2001, privind administraþia publicã localã, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în
data de 30.03.2017, ora 14.00 la sediul consiliului judeþean.

        ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltu-

ieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2017.
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltu-

ieli al Spitalului Orãºenesc ”Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni pe anul
2017.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltu-
ieli ale unitãþilor de asistenþã medico-sociale pe anul 2017 ºi estimãrile pe
anii 2018 – 2020.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltu-
ieli ale unitãþilor de asistenþã medico – sociale, finanþate din sumele alocate
de la bugetul de stat, prin Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj, pe anul 2017.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltu-
ieli ale Direcþiei Publice Comunitare de Evidenþã a Persoanelor Dolj, Cen-
trului Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj,
Muzeului Olteniei Craiova, Muzeului de Artã Craiova, ªcolii Populare de
Arte ºi Meserii ”Cornetti”, Clubului Sportiv Judeþean ªtiinþa ”U” Craiova ºi
Direcþiei Judeþene de Pazã ºi Servicii Dolj pe anul 2017 ºi estimãrile pe anii
2018 – 2020.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltu-
ieli ale ªcolii Gimnaziale Speciale ”Sfântul Mina”, ªcolii Gimnaziale Spe-
ciale ”Sfântul Vasile”, Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”, ªcolii Pro-
fesionale Speciale Craiova ºi Centrului Judeþean de Resurse ºi Asistenþã
Educaþionalã Dolj pe anul 2017 ºi estimãrile pe anii 2018 – 2020 ºi bugetu-
lui de venituri ºi cheltuieli pentru activitatea autofinanþatã a Centrului Jude-
þean de Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltu-
ieli al R.A. Aeroportul Internaþional Craiova pe anul 2017.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltu-
ieli al fondurilor externe nerambursabile primite de Biblioteca Judeþeanã
”Alexandru ºi Aristia Aman”, pe anul 2017.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltu-
ieli al Centrului Judeþean pentru Protecþia Naturii, Turism ºi Dezvoltare
Ruralã Durabilã Dolj pentru anul 2017.

10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea utilizãrii sumei de 49.302 mii
lei din excedentul bugetar al anului 2016 pentru finanþarea cheltuielilor sec-
þiunii de dezvoltare în anul 2017.

11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei creditului intern pe
anul 2016 ºi a bugetului de venituri ºi cheltuieli al creditului intern pe anul
2017.

12. Proiect de hotãrâre privind alocarea sumei de 9.728 mii lei reprezen-
tând plata contribuþiei pentru personalul neclerical angajat în unitãþile de
cult din judeþul Dolj, pe anul 2017 ºi estimãrile sumelor pe anii 2018, 2019,
2020.

13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea actului adiþional la Protocolul
de cooperare între Consiliul Judeþean Dolj ºi Mitropolia Olteniei – Arhie-
piscopia Craiovei privind realizarea Proiectului ”Catedrala Ortodoxã – Sfântul
Ioan Botezãtorul” – Craioviþa Nouã, Craiova.

14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetului propriu al
judeþului Dolj pe anul 2016 ºi a execuþiei bugetului instituþiilor publice ºi a
activitãþilor finanþate integral sau parþial din venituri proprii pe anul 2016.

15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului propriu al judeþului
Dolj, pe anul 2017 ºi estimãrile pe anii 2018 – 2020.

16. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii
pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna.

17. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii
pentru Spitalul Orãºenesc ”Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni.

18. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii
pentru Muzeul Olteniei Craiova.

19. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii
pentru Unitatea de Asistenþã Medico – Socialã Pleniþa.

20. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii
pentru Unitatea Medico – Socialã Sadova.

21. Proiect de hotãrâre privind încredinþarea serviciului de interes econo-
mic general Regiei Autonome Aeroportul Internaþional Craiova, pentru anul
2017.

22. Proiect de hotãrâre privind includerea în domeniul public al judeþului
Dolj a Staþiei de epurare ape menajere Cetate ºi darea acesteia în adminis-
trarea Unitãþii de Asistenþã Medico – Socialã Cetate.

23. Proiect de hotãrâre privind modificarea elementelor de identificare
ale clãdirii C1 – Aleea Gheþiºoarei, situatã în municipiul Craiova, Aleea
Gheþiºoarei, nr.5.

24. Proiect de hotãrâre privind prelungirea contractului de închiriere
nr.7643/27.05.2013 încheiat de Consiliul Judeþean Dolj cu S.C. Pharma
S.R.L. pentru spaþiul situat la parterul Policlinicii Pleniþa.

25. Proiect de hotãrâre privind aprobarea închirierii prin licitaþie publicã
a unui spaþiu situat în Centrul Medical Brazda lui Novac din Craiova.

26. Proiect de hotãrâre privind închirierea prin licitaþie publicã a unui spa-
þiu situat în incinta dispensarului medical din str. Siretului, nr.11, Craiova în
vederea desfãºurãrii de activitãþi medicale sau activitãþi conexe serviciilor
medicale.

27. Proiect de hotãrâre privind darea în administrarea Centrului Regional
pentru Finanþarea Investiþiilor Rurale 4 Sud – Vest Oltenia a spaþiului subsol
ºi etaj din Corpul B, situat în incinta fostei ªcoli Speciale ”Regina Maria”
din Craiova, str. Nicolae Titulescu nr.22.

28. Proiect de hotãrâre privind instituirea unui drept de superficie asupra
unui teren în suprafaþã de 3.278 m.p, situat în zona Aeroportului Internaþio-
nal Craiova pentru S.C. Dedalus Tech S.R.L.

29. Proiect de hotãrâre privind încetarea aplicabilitãþii Hotãrârii nr.230/
24.08.2016 a Consiliului Judeþean Dolj referitoare la podurile amplasate pe
drumul judeþean DJ 552 Craiova - Cetate (DN 56A).

30. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Protocolului de colaborare în-
tre Serviciul de Telecomunicaþii Speciale ºi Consiliul Judeþean Dolj

31. Proiect de hotãrâre pentru aprobarea Normelor specifice privind rea-
lizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes judeþean a panou-
rilor publicitare, a oricãror construcþii sau activitãþi comerciale, cãi de ac-
ces, amenajãri sau instalaþii în orice scop.

32. Proiect de hotãrâre privind aprobarea documentaþiei tehnico – econo-
mice – faza SF pentru obiectivul de investiþii: ”Reþele exterioare de utilitãþi
ºi drumuri de acces – Parc Industrial High – Tech Industry Park Craiova”.

33. Proiect de hotãrâre privind aprobarea documentaþiei tehnico – econo-
mice – faza DALI pentru obiectivul de investiþii: ”Creºterea eficienþei ener-
getice, a rezistenþei ºi stabilitãþii la clãdirea publicã ªcoala de Arte ºi Mese-
rii Cornetti, Corp A+E, str. Jieþului nr.19-21 Craiova”.

34. Proiect de hotãrâre privind mandatarea reprezentantului Judeþului Dolj
în Adunarea Generalã a Asociaþilor Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunita-
rã ”Oltenia” sã susþinã ºi sã voteze unele mãsuri.

35. Proiect de hotãrâre privind desemnarea reprezentanþilor Consiliului
Judeþean Dolj în comisiile tematice de lucru ale Adunãrii Regiunilor Euro-
pene.

36. Proiect de hotãrâre privind aprobarea valorii actualizate a devizului
general pentru obiectivul de investiþii: ”Reparaþii capitale ºi extindere la
Clinica de oncologie ºi Clinica de dermatologie – Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova”.

37. Proiect de hotãrâre privind modificarea denumirii ªcolii Profesiona-
le Speciale Craiova în Liceul Tehnologic Special ”Pelendava” Craiova.

38. Informare privind procedura de achiziþie a firmei de recrutare resurse
umane pentru selecþia membrilor consiliilor de administraþie ale societãþi-
lor comerciale ºi regiei autonome aflate sub autoritatea Consiliului Jude-
þean Dolj.

39. Diverse – interpelãri.

ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã
Direcþia Juridicã Administraþie Localã, Secretariat.

          NR. 308                                       Emisã astãzi, 24.03.2017

                                            Contrasemneazã,
 P R E ª E D I N T E,              SECRETAR,

    ION PRIOTEASA             GHEORGHE BARBÃRASÃ
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SOCIETATE COOPERATIVÃ DE

CONSUM MELINEªTI C16/32/2005,
CUI 17292465 CONVOCATOR ADU-
NARE GENERALÃ ORDINARÃ ªI
EXTRAORDINARÃ din data de
11.04.2017. Consiliul de administra-
þie al Societãþii Cooperative de Meli-
neºti, în temeiul art. 34 din Legea nr.1/
2005, ºi al Actului Constitutiv al so-
cietãþii cooperative de consum con-
voacã Adunarea Generalã Ordinarã
a membrilor cooperatori ai societãþii
cooperative la data de 11 aprilie 2017
la ora 10,00 la sediul societãþii coo-
perative din comuna Melineºti str.
Principalã nr. 267, jud.Dolj, ºi Adu-
narea Generalã Extraordinarã  la data
de 11 aprilie ora 12,00 la aceeaºi lo-
caþie, având urmãtoarea ordine de
zi: I. Pentru Adunarea generalã ordi-
narã 1. Prezentarea, discutarea ºi
aprobarea raportului Consiliului de
Administraþie pe anul 2016. 2. Prezen-
tarea, discutarea ºi aprobarea rapor-
tului cenzorului. 3. Discutarea situa-
þiei financiare anuale ºi stabilirea mo-
dului de repartizarea profitului. 4.
Descãrcarea de gestiune a adminis-
tratorilor. 5. Alegerea cenzorului plin
ºi a cenzorului supleant. 6. Adopta-
rea bugetului de venituri ºi cheltu-
ieli pe anul 2017 ºi mãsurile de reali-
zare a acestuia. 7. Stabilirea indem-
nizaþiei pentru membrii Consiliului de
Administraþie ºi cenzor pe anul 2017.
8. Aprobarea cuantumului cotizaþiei
lunare cãtre U.J.C.C Dolj. 9. Primirea
sau retragerea unor membrii coope-
ratori. 10. Alegerea delegaþilor pen-
tru adunãrile generale ale U.J.C.C
Dolj ºi mandatarea persoanei care
sã reprezinte societatea la O.R.C.
Dolj. 11. Diverse. II Pentru Adunarea
generalã extraordinarã. 1. Aprobarea
bunurilor aparþinând societãþii coo-
perative care pot face obiectul ipo-
tecãrii, gajãrii, închirierii sau înstrãi-
nãrii pe parcursul anului 2017. 2. În-
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fiinþarea / desfiinþarea unor puncte
de lucru, actualizarea acestora la
O.R.C. Dolj. 3.Modificarea actului
constitutiv raportat la cele hotãrâte
la pct. 10 din ordinea de zi a adunãrii
ordinare ºi la pct.3 din ordinea de zi
a adunãrii extraordinare. 4. Aproba-
rea virãrii unui procent de 10% din
vânzãrile de active edificate din fon-
dul centralizat în contul U.J.C.C. Dolj.
5. Mandatarea Consiliului de .Admi-
nistraþie cu îndeplinirea demersuri-
lor necesare executãrii operaþiunilor
de la pct.1,2 ºi mandatarea persoa-
nei care sã reprezinte societatea la
ORC Dolj. 6. Diverse. În cazul în care
la data ºi ora stabilitã nu se întru-
neºte cvorumul de ºedinþã cerut de
lege pentru desfãºurarea adunãrilor,
acestea se reconvoacã pentru data
18.04.2017 la aceeaºi orã, în acelaºi
loc, ºi cu aceeaºi ordine de zi.
CONVOCATOR. Preºedintele Consi-
liului de Administraþie al TEXIND SA
cu sediul în Craiova, str. Caracal, nr.
172B, judeþul Dolj, înmatriculatã în
Registrul Comerþului sub nr.J16/1042/
1991, având CUI 2313667 atribuit fis-
cal RO, pentru aplicarea prevederi-
lor art.111, 117 ºi art.118 din Legea 31/
1990, republicatã, privind societãþile
comerciale, CONVOACÃ ADUNA-
REA GENERALÃ ORDINARÃ a AC-
ÞIONARILOR   TEXIND SA pentru data
de  20.04.2017,  ora 11,00 care va avea
loc la  sediul TEXIND  SA  din  Craio-
va,  str.  Caracal, nr. 172B, pentru toþi
acþionarii cu data de referinþã
01.04.2017 cu urmãtoarea Ordine de
zi: 1. Aprobarea situaþiilor financiare
aferente anului 2016 pe baza: - ra-
portului de gestiune al Preºedinte-
lui Consiliului de Administraþie pen-
tru exercitiul financiar 2016; - rapor-
tul Auditorului Financiar Extern pen-
tru exerciþiul financiar 2016; - rapor-
tul cenzorilor interni pentru exerci-
þiul financiar 2016; 2. Descãrcarea de
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gestiune a Preþedintelui Consiliului
de Administraþie pentru  exerciþiul
financiar 2016. 3. Aprobarea datei de
înregistrare. Propunerea pentru data
de înregistrare prin care urmeazã sã
se identifice acþionarii care urmea-
zã a beneficia de alte drepturi ºi asu-
pra cãrora se rãsfrâng efectele ho-
tãrârilor  Adunãrii Generale  este
12.05.2017. 4. Menþionarea STRUC-
TURII SINTETICE  a ACÞIONARIATU-
LUI   transmisã  de R.I.T  S.R.L. la
data de 01.04.2017, în procesul-ver-
bal de þedintã þi implicit în hotãrârile
A.G.O.A. 5. Aprobarea gajãrii, închi-
rierii þi vânzãrii unor active ale so-
cietãþii ºi împuternicirea Preºedinte-
lui Consiliului de Administraþie de a
întocmi ºi semna documentele ºi
contractele aferente. Dacã la prima
convocare nu se întruneste cvoru-
mul legal necesar, a doua A.G.O.A
se va þine în ziua de 21.04.2017, ora
11,00 tot la sediul menþionat al TE-
XIND SA, iar hotãrârea se va adapta
potrivit dispoziþiilor legale. Preºedin-
tele Consiliului de Administraþie
BARBULESCU MIHAIL DANIEL

PRIMÃRIA Valea Stanciului
anunþã publicul interesat asupra luã-
rii deciziei etapei de încadrare de
cãtre APM Dolj pentru proiectul „Mo-
dernizare drumuri comunale în co-
muna Valea Stanciului, judeþul Dolj”,
propus a fi amplasat în comuna Va-
lea Stanciului, judeþul Dolj. 1.Proiec-
tul deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi consul-
tate la sediul APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr.1, în zilele de L-V, între ore-
le 9.00-14.00, precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet: www.ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat poa-
te înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare (în
termen de 5 zile de la data publicãrii
prezentului anunþ, 25.03.2017) pânã
la data de 30.03.2017.
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PRIMÃRIA Valea Stanciului

anunþã publicul interesat asupra luã-
rii deciziei etapei de încadrare de cãtre
APM Dolj pentru proiectul „Moder-
nizare drumuri de exploatare agri-
colã în comuna Valea Stanciului, ju-
deþul Dolj”, propus a fi amplasat în
comuna Valea Stanciului, judeþul
Dolj. 1.Proiectul deciziei de încadra-
re ºi motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr.1, în zilele de
L-V, între orele 9.00-14.00, precum ºi
la urmãtoarea adresã de internet:
www.apmdj.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/obser-
vaþii la proiectul deciziei de încadra-
re (în termen de 5 zile de la data pu-
blicãrii prezentului anunþ, 25.03.2017)
pânã la data de 30.03.2017.

Anunþ public privind depune-
rea solicitãrii de emitere a acordu-
lui de mediu COMUNA BRATOVO-
EªTI COMUNA BRATOVOEªTI cu
sediul în comuna BRATOVOEªTI,
nr. 67 anunþã publicul interesat asu-
pra depunerii solicitãrii de emitere
a acordului de mediu pentru pro-
iectul “CONSTRUIRE REÞEA PU-
BLICÃ DE APÃ ªI APÃ UZATÃ IN
COMUNA BRATOVOEªTI, SATELE
PRUNET ªI BÃDOªI, JUDEÞUL
DOLJ”propus a fi amplasat în co-
muna Bratovoeºti, satele Prunet ºi
Bãdoºi. Informaþiile privind proiec-
tul propus pot fi consultate la se-
diul autoritãþii competente pentru
protecþia mediului  la sediul APM
Dolj din Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1, în zilele de L-V,orele 9-14 ºi la
sediul  Primãriei Bratovoeºti, în zi-
lele de L-V, orele 9-14. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la se-
diul autoritãþii competente pentru
protecþia mediului APM Dolj.



Cu aceeaºi durere în suflete ºi
consternaþi de lipsa dragului nos-
tru ªTEFAN NICU (APROZARU)
ne amintim cu pioºenie cã în data
de 26 martie ar fi împlinit 63 de
ani. Ne lipsesc toate momentele
frumoase petre-
cute alãturi de el
ºi îl vom regreta
ºi pomeni mereu!

Familia veºnic
îndoliatã!

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

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri 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 na-
þional, asfalt, puþ
american. Telefon:
0722/266.718, 0251/
522.579.
Vând vilã str. Princi-
palã la 6 km de Cra-
iova. Telefon: 0753/
120.090.
Vând casã 5 camere
toate utilitãþile. Telefon:
0745/589.825.
Vând casã în judeþul
Dolj, comuna Calopãr,
sat Dîlga din cãrãmidã,
anexe gospodãreºti ºi
beci, grãdinã, vie. Te-
lefon: 0735/923.982;
0351/410.383.

Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãl-
zire centralã, reabilita-
tã termic sau schimb
cu apartament 3 ca-
mere. Telefon: 0746/
498.818.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul
construcþiei: 1967), 3
camere (cu sobe de
teracotã, parchet ºi
mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gos-
podãreºti ºi beci; te-
ren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-
de-vie ºi pomi fructi-
feri; fântânã în curte ºi
posibilitate de racor-
dare la reþeaua publi-
cã de alimentare cu
apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren 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 intravilan la
10 km de Craiova, fi-
ind zonã metropolita-
nã, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/ 846.895;
0727/ 884.205.
Vând teren comuna
Bucovãþ - Dolj. Tele-
fon: 0745/936.321.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Te-
lefon: 0770/107.765.
Vând teren intravilan
cu construcþie începu-
tã în Cârcea, Aleea
Podului Nr. 11. Telefon:
0721/995.405.
Vând teren Podari, in-
travilan Craiova, str. Ni-
colae Romanescu. Te-
lefon: 0722/943.220.
Proprietar, vând tere-
nuri la 1000 m Cârcea
ºi la Gara Pieleºti, lân-
gã Fabrica Q FORT.
Telefon: 0752/641.487.
Vând 10 ha pãdure
90-110 ani comuna
Bãrbãteºti- Gorj. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând pãdure salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni - Gorj, 7000 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi- la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.

Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.

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 distri-
buþie ºi pompã de apã
nouã, km 216.000.
1700 E negociabil. Te-
lefon: 0768/440.441.
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.
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Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând gropi la Cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/ 846.895; 0727/
884.205.
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 motosapã MAT
Craiova. Telefon 0745/
589.825.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon:
0771/558.572.
Vând toc fereastrã so-
lid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu giur-
giuvele duble. Telefon:
0351/809.908.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã ex-
tensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând loc de veci, Si-
neasca - douã gropi
suprapuse, polizor un-
ghiular, ( flex) D125/
850W, canistre alumi-
niu 20 litri noi, arzãtoa-
re  gaze sobã D 600,
reductor oxigen sudu-
rã, alternator 12V. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând presã hidrauli-
cã mase plastice,
ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, cârli-
ge 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.
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 fon-
tã cu 5 elemenþi, 50
lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scau-
ne tapiþate, pat dublu,
comodã, masã, saltea
relaxa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color
cu telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTAGE,
1 bibliotecã, 1 vitrinã
micã unde poþi pune
un aparat de radio cu
picup ºi o noptierã
pentru telefon. Preþuri
mici. Telefon: 0729/
684.222.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã te-
racotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Calorifere fontã, aspi-
rator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstrare
armament mic ºi car-
tuºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzi-
calã Stereo 205, pan-
tofi, bocanci noi. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2 cu
toc negociabil, 3 arzã-
toare gaze sobã- 150
w.  Telefon: 0351/
809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619;
0351/410.383.
Vând baloþi lucernã,
uruitoare cereale, ca-
zan þuicã  ºi bicicletã
copii pentru vârsta de
7 ani. Telefon: 0764/
779.702.

Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, canapea,
fotolii, scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Apartament 2 camere,
excepþional, etaj 2, de-
comandat, ultracentral
(Primãrie), complet do-
tat ºi mobilat, microcen-
tralã, aer condiþionat,
balcoane închise ter-
mopan, igienã ºi liniºte
deplinã, 220 E. Telefon:
0722/956.600.
MULÞUMIRI

Familia îndoliatã mul-
þumeºte tuturor celor
care l-au condus pe
ultimul drum pe cel
care a fost procuror
ªERBAN POPESCU,
om de mare spirit ºi þi-
nutã profesionalã.

MATRIMONIALE
Domn vãduv fãrã
obligaþii caut doamnã
serioasã vârsta 60
ani. Telefon: 0765/
435.444.
Pensionar nefumãtor
fãrã obligaþii doresc
doamnã fãrã obligaþii,
nefumãtoare, pensio-
narã. Telefon: 0351/
181.202.

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

PIERDERI
Pierdut certificate
c o n s t a t a t o a r e
n r . 3 4 3 9 9 /
14.07.2014, nr.
32087/ 30.06.2014
ºi nr. 32939/ 2005 la
firma S.C. TOM CON-
STRUCT SRL , cu se-
diul în Filiaºi, str. 24
Ianuarie Aleea C nr.
7A, judeþul Dolj. Se
declarã nule.

Pierdut certificat con-
statator nr. 23750
AMZA MÃDÃLIN COR-
NEL I.I.. Se declarã nul.
CONDOLEANÞE
Familiile  Bercã ºi Bu-
din sunt alãturi de fa-
miliile  Stoian ºi Pã-
troi la plecarea dra-
gei lor mame ºi bu-
nici spre cele veºni-
ce. Dumnezeu sã o
odihneascã!
COMEMORÃRI

Familia Dan Negrea
ºi Violeta Popescu
anunþã comemora-
rea scumpilor nostri
pãrinþi, GEORGE ªI
EUFROSINA NEGREA
dispãruþi prea devre-
me dintre noi.
Familiile Viorica ºi
Doru Nancu, Geta ºi
Adrian Enuca anun-
þã comemorarea a
10 ani de la dece-
sul mamei respec-
tiv soacrei MARINA
BAZÃVERDE la ci-
mitirul Sineasca.
Flori ºi lacrimi pe
tristul mormânt!
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Neînvinsã în primele trei run-
de ale returului, în care a strâns
ºapte puncte, echipa secundã a
Universitãþii încearcã sã-ºi conti-
nue parcursul excelent astãzi,
când dã piept, în deplasare, cu
FCM Alexandria.

Alb-albaºtrii mici se prexintã la
acestã partidã dupã un succes la
scor de neprezentare (3-0), pe
“Extensiv”, în compania celor de
la Mioveni II, timp în care opo-
nenta sa se înclina cu 2-1 în fie-
ful Stelei II.

În disputa din tur, Alexandria
a plecat cu toate punctele din
Bãnie, obþinând o victorie “scur-
tã”: 1-0.

Meciul de pe “Municipalul” te-

“Satelitul” cautã sã-ºi“Satelitul” cautã sã-ºi“Satelitul” cautã sã-ºi“Satelitul” cautã sã-ºi“Satelitul” cautã sã-ºi
extindã seria pozitivãextindã seria pozitivãextindã seria pozitivãextindã seria pozitivãextindã seria pozitivã

leormãnean va fi arbitratã de o bri-
gadã condusã de târgoviºteanul
Mihai Motan, ajutat la cele douã
margini de ploieºtenii Cãtãlin Po-
povici ºi ªtefan Dumitrache.

Alt regal ofensiv între Podari
ºi Steaua II?

Tot în aceastã dupã-amiazã,
Podariul, fãrã punct ºi gol mar-
cat de la reluarea campionatu-
lui, întâlneºte, “acasã”, pe Stea-
ua II. “Directul” din toamnã s-a
soldat cu o ploaie de goluri, for-
maþia gazdã reuºind sã se impu-
nã cu 4-3.

Dacã, cum deja am notat, bu-
cureºtenii s-au impus, runda tre-
cutã, cu 2-1 împotriva Alexan-
driei, oamenii lui Victor Naicu ce-

dau, la precedenta apariþie în iar-
bã, fãrã echivoc, 0-3 cu Aninoa-
sa, chiar la Podari.

La partida de azi a fost de-
semnat sã oficieze un trio arge-
ºean, compus din Dragoº Piriu
– Romicã Bîrdeº ºi Cristian Cos-
mescu.

Sâmbãtã, ora 15:00: FCM
Alexandria – CS “U” CRAIOVA
II, CS PODARI – Steaua Bucu-
reºti II, FC Voluntari II – Con-
cordia Chiajna II, Flacãra Moreni
– SCM Piteºti, Sporting Roºiori
– FC Aninoasa. Vineri au avut loc
meciurile CS Mioveni II – Atletic
Bradu 0-1 ºi ACS ªirineasa – Ur-
ban Titu 1-1. CSO FILIAªI stã
în aceastã rundã.

Sâmbãtã: Arena Bulls Preajba – Recolta
Ostroveni, Progresul Segarcea – ªtiinþa
Danubius Bechet, Metropolitan Iºalniþa –
Dunãrea Calafat, Unirea Leamna – ªtiinþa
Malu Mare (toate ora 11:00), Ajax Dobro-
teºti – Tractorul Cetate (ora 16:00).
Partida Luceafãrul Craiova – Viitorul
Cârcea s-a jucat vineri searã.

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

SERIA 1 – Etapa a 17-a
Duminicã: Vânãtorul Desa – Ciupercenii

Vechi, SC Poiana Mare – Ciupercenii Noi, Avân-
tul Rast – Recolta Cioroiaºi, Flacãra Moþãþei –
Victoria Periºor, Fulgerul Maglavit – Viitorul
Dobridor (toate ora 11:00). Partidele Voinþa Ca-
raula – Galicea Mare ºi Victoria Pleniþa – Avân-
tul Giubega nu se disputã. Spicul Unirea stã.

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

SERIA 2 – Etapa a 17-a
Sâmbãtã: Progresul Bãileºti – Seaca de

Câmp (ora 16:00).
Duminicã: Gloria Catane – Aktiv Padea,

Mãceºu de Sus – Dunãrea Gighera, Mãceºu
de Jos – Viitorul Giurgiþa, ªtiinþa Calopãr – Pro-
gresul Cerãt, Viitorul Þuglui – Trimf Bârca, Vi-

LIGA A IV-A –
ETAPA A 19-A

LIGA A V-A
itorul Afumaþi – Unirea Goicea, Recolta Urzi-
cuþa – Fulgerul Întorsura (toate ora 11:00).

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

SERIA 3 – Etapa a 13-a
Duminicã: AS Rojiºte – Victoria Cãlãraºi,

Fulgerul Mârºani – Inter Secui, Tricolor Dãbu-
leni – Amãrãºtii de Sus, Progresul Castranova
– Amãrãºtii de Jos, Voinþa Puþuri – Unirea Tâm-
bureºti, Avântul Daneþi – Avântul Dobreºti (toa-
te ora 11:00).

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

SERIA 4 – Etapa a 13-a
Sâmbãtã: City Leu – Viitorul Teasc, Viito-

rul Coºoveni – Progresul Mischii, Viitorul Ghin-
deni – Viitorul II Cârcea, Torentul Secui – Lu-
ceafãrul Popânzãleºti, Energia Radomir – ªtiinþa
Celaru (toate ora 16:00), Flacãra Drãgoteºti –
Avântul Pieleºti (ora 16:30).

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

SERIA 5 – Etapa a 16-a
Duminicã: AS Scãieºti – Jiul Bâlta, Rapid

Potmelþu – Valea Fântânilor, Voinþa Raznic –
ªtiinþa Craiova, Vulturul Cernãteºti – Betis Cra-
iova, CS Sopot – AS Greceºti (toate ora 11:00).
Partida Jiul Breasta – Viitorul Craiova nu se dis-
putã. Voinþa Belcin stã.

Clasament (primele 5): 1. Potmelþu 25p
(12j), 2. Belcin 25p (12j), 3. Bâlta 20p (11j), 4.
Sopot 19p (11j), 5. Scãieºti 19p (12j).

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
8:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu

al Australiei: calificãri / 11:30 – FOTBAL
– Liga a II-a: Sepsi Sf. Gheorghe – Olim-
pia Satu Mare / 19:00, 21:45 – FOTBAL
– Preliminarii Cupa Mondialã 2018: Elve-
þia – Letonia, Portugalia – Ungaria.

DIGI SPORT 2
16:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþio-

nalã: Mãgura Cisnãdie – CSM Bucureºti /
17:45 – POLO – Superliga Naþionalã:
CSM Digi Oradea – Steaua / 19:00, 1:00,
4:30 – TENIS (F; M) – Turneul de la
Miami, în Statele Unite.

DIGI SPORT 3
16:30 – VOLEI (F) – Divizia A1: CSM

Târgoviºte – Alba-Blaj / 19:00, 21:45 –
FOTBAL – Preliminarii Cupa Mondialã
2018: Suedia – Belarus, Belgia – Grecia /
23:45 – TENIS (M) – Turneul de la
Miami, în Statele Unite.

DIGI SPORT 4
17:00 – TENIS (M) – Turneul de la

Miami, în Statele Unite / 19:00 – SPOR-
TURI DE CONTACT – Kickboxing: Gala
“Glory 39 – Superfight Series” / 21:45 –
FOTBAL – Preliminarii Cupa Mondialã
2018: Bulgaria – Olanda.

DOLCE SPORT 1
8:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu

al Australiei: calificãri / 11:30 – FOTBAL
– Liga a II-a: Sepsi Sf. Gheorghe – Olim-

pia Satu Mare / 14:00 – RUGBY – Su-
perliga Naþionalã: CS U Cluj – Steaua /
16:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:
Mãgura Cisnãdie – CSM Bucureºti /
21:45 – HANDBAL (M) – Liga Campio-
nilor: Nantes – Paris SG / 1:30 – BAS-
CHET NBA: Cleveland Cavaliers – Wa-
shington Wizards.

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

Miami, în Statele Unite.
EUROSPORT 1
10:45 – SÃRITURI CU SCHIURILE –

Cupa Mondialã, la Planica, în Slovenia /
17:00, 17:45, 18:45 – MOTOCICLISM –
Marele Premiu al Qatarului: calificãri Moto
3, Moto 2 ºi Moto GP / 20:00, 22:00 –
FOTBAL SUA/Canada – MLS: New En-
gland Revolution – Minnesota United,
New York RB – Real Salt Lake.

EUROSPORT 2
14:30 – SNOWBOARD – Cupa Mondia-

lã, la Veysonnaz, în Elveþia.
TVR 1
16:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã:

CSM Focºani – Dinamo.
TVR 2
11:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã:

Steaua – HC Vaslui
LOOK TV
21:00, 23:00 – FOTBAL Argentina – Pri-

mera Division: Banfield – Union Santa Fe,
San Lorenzo – Quilmes.

Duminicã
DIGI SPORT 1
8:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu

al Australiei: cursa / 12:00 – FOTBAL –
Liga a II-a: Academica Clinceni – Juven-
tus Bucureºti / 19:00, 21:45 – FOTBAL
– Preliminarii Cupa Mondialã 2018: An-
glia – Lituania, Muntenegru – Polonia.

DIGI SPORT 2
16:15 – HANDBAL (M) – Liga Naþi-

onalã: CSM Bucureºti – CSU Suceava /
18:00, 2:30, 4:00 – TENIS (F; M) –
Turneul de la Miami, în Statele Unite.

DIGI SPORT 3
12:00 – POLO – Superliga Naþionalã:

CSM Digi Oradea – Steaua / 17:00 –
BASCHET (M) – Liga Naþionalã: BCMU
Piteºti – U-BT Cluj Napoca / 19:00 –
FOTBAL – Preliminarii Cupa Mondialã
2018: Azerbaidjan – Germania.

DIGI SPORT 4
18:00 – TENIS (M) – Turneul de la

Miami, în Statele Unite.
DOLCE SPORT 1
8:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu

al Australiei: cursa / 12:00 – FOTBAL –
Liga a II-a: Academica Clinceni – Ju-
ventus Bucureºti / 18:00 – HANDBAL
(M) – Liga Campionilor: Montpellier –
Kielce.

DOLCE SPORT 2
16:15 – HANDBAL (M) – Liga Naþio-

nalã: CSM Bucureºti – CSU Suceava /
18:00 – TENIS (M) – Turneul de la
Miami, în Statele Unite.

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

pionilor: Brest – Flensburg / 22:30 –
BASCHET NBA: Houston Rockets – Ok-
lahoma City Thunder.

EUROSPORT 1
10:45 – SÃRITURI CU SCHIURILE

– Cupa Mondialã, la Planica, în Slovenia
/ 13:30 – CICLISM – Turul Cataloniei,
în Spania / 15:45, 18:00, 19:15, 20:45–
MOTOCICLISM – Marele Premiu al Qa-
tarului: sesiunea de încãlzire ºi cursele
Moto 3, Moto 2 ºi Moto GP /

EUROSPORT 2
10:00 – CURLING (F) – Campionatul

Mondial, la Beijing, în China / 13:00 –
SNOWBOARD – Cupa Mondialã, la Ve-
ysonnaz, în Elveþia.

TVR 1
16:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþio-

nalã: SCM Craiova – Dunãrea Brãila /
21:45 – FOTBAL – Preliminarii Cupa
Mondialã 2018: România – Danemarca.

TVR 2
11:00 – POLO – Superliga Naþionalã:

Dinamo – Sportul Studenþesc.
LOOK TV
22:30, 0:30 – FOTBAL Argentina – Pri-

mera Division: San Martin – Boca Juniors,
River Plate – Belgrano.

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 19-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 19-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 19-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 19-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 19-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 19-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 19-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 19-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 19-A

Clasament
1. Piteºti 45 (17j) 9. Alexandria   22 (16j)
2. Bradu 29 (18j) 10. Steaua II   22 (16j)
3. Voluntari II 28 (17j) 11. Mioveni II   22 (18j)
4. Roºiori 25 (17j) 12. CRAIOVA II   19 (17j)
5. Moreni 24 (17j) 13. ªirineasa   16 (18j)
6. Aninoasa 24 (17j) 14. Titu   13 (18j)
7. Chiajna II 23 (17j) 15. PODARI   13 (16j)

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Final de sãptãmânã cu o super “dublã”
la Polivalentã. Mai întâi, astãzi de la ora
18:00, echipa masculinã de volei, învinsã
cu un identic 3-2 în primele douã meciuri
din play-off (cu Galaþi ºi Ploieºti), are ne-
voie urgentã de-o victorie de trei puncte în
faþa Stelei, pentru a se menþine cu ºanse în
cursa de apãrare a titlului.

“Din pãcate, în aceastã parte a campio-
natului nu am început prea bine. Aº vrea sã
nu mai repetãm greºelile din partidele ante-
rioare ºi suntem obligaþi ca în meciul cu
Steaua sã obþinem o victorie de trei punc-
te. Sper ca bãieþii sã fi învãþat din aceste
douã eºecuri ºi sã facem un meci bun.
Avem nevoie de suportul publicului, sã ne
încurajeze pentru obþinerea unui nou suc-
ces”, a declarat, ieri, în cadrul unei confe-
rinþe de presã, tehnicianul Dan Pascu.

“Ne aºteaptã un meci foarte greu cu
Steaua Bucureºti ºi aºteptãm sã vinã su-
porterii sã ne susþinã în numãr cât mai
mare. Se anunþã un joc disputat ºi fiecare
echipã va lupta sã obþinã cât mai multe
puncte. Luãm fiecare meci pas cu pas ºi
vom vedea la final pe ce loc vom fi. În
acest sezon nivelul a crescut ºi vrem sã
ne luptãm tot sus”, a afirmat ºi echiperul
SCM-ului, Bogdan Ene.

În sezonul regulat, fiecare ºi-a valorifi-
cat avantajul parchetului propriu, 3-1 la Bu-
cureºti ºi 3-0 în Bãnie.

Cealaltã încleºtare vizeazã echipa femi-
ninã de handabal, care, dupã insuccesul la
limitã de acum douã zile, 24-25 pe terenul
lui CSM Roman, întâlneºte mâine, de la ora

Douã meciuri de importanþã majorã la Polivalentã!Douã meciuri de importanþã majorã la Polivalentã!Douã meciuri de importanþã majorã la Polivalentã!Douã meciuri de importanþã majorã la Polivalentã!Douã meciuri de importanþã majorã la Polivalentã!
VOLEI (M) – DIVIZIA A1 – PLAY-OFF – ETA-

PA A 3-A: SCM “U” CRAIOVA – Steaua Bucureºti
(sâmbãtã, ora 18:00, meci netelevizat), Arcada Ga-
laþi – Tricolorul Ploieºti, Municipal Zalãu – CSM
Bucureºti

Clasament
1. Zalãu 58 4. Galaþi 54
2. Steaua 57 5. Ploieºti 46
3. CRAIOVA 54 6. CSM Buc. 34

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA
A 22-A: SCM CRAIOVA – Dunãrea Brãila (dumini-
cã, ora 16:00, în direct la TVR 1), Mãgura Cisnãdie –
CSM Bucureºti, Corona Braºov – Unirea Slobozia,
HCM Rm. Vâlcea – Danubius Galaþi, “U” Cluj –
CSM Roman. CSM Bistriþa ºi HC Zalãu stau.

Clasament
1. CSM Buc. 51 7. Braºov 22
2. Brãila 40 8. Bistriþa 21
3. Zalãu 35 9. “U” Cluj 18
4. CRAIOVA 32 10. Cisnãdie* 17
5. Roman 28 11. Galaþi 11
6. Vâlcea* 28 12. Slobozia 8
* - un joc mai puþin

*
16:00, revelaþia Dunãrea Brãila.

“Dupã rezultatul de la Roman am cãzut de
pe podium, însã luptãm pânã în ultima etapã ºi
sperãm sã revenim pe o poziþie, care sã ne
permitã obþinerea unei medalii. Dacã nu vom
reuºi acest lucru, este obligatoriu sã terminãm
pe locul 4, care asigurã prezenþa în Cupa EHF.
Vrem sã mulþumim fanilor pentru suportul pe
care ni l-au acordat în acest sezon ºi îi aºtep-
tãm sã vinã în numãr mare ºi la ultimele douã
partide de pe teren propriu, cu Dunãrea Brãila
ºi Corona Braºov. Vor fi douã jocuri decisive,
care ne pot duce spre o medalie, evident, dacã

le vom câºtiga. Le promit suporterilor cã vor
asista la un spectacol handbalistic”, a spus an-
trenorul Bogdan Burcea.

“Venim dupã o înfrângere la Roman ºi tre-
buie sã ne revanºãm. Aºteptãm sã fim susþi-
nute în numãr cât mai mare în partida cu
Dunãrea Brãila. Va fi un meci foarte greu ºi
trebuie sã facem tot posibilul sã ne impu-
nem”, a declarat ºi Andreea Ianaºi, comple-
tatã de coechipiera Jelena Trifunovic: “Vom
întâlni o echipã foarte puternicã în acest se-
zon, dar trebuie sã facem tot posibilul sã ne
impunem în faþa propriilor suporteri. Avem

un grup valoros ºi spectatori numeroºi, care
ne pot duce spre un nou succes acasã.”

În turul de la Brãila s-a consemnat o re-
mizã, la 24.

VOLEI (F) – DIVIZIA A1 – PLAY-OUT – ETA-
PA A 3-A: Penicilina Iaºi – SCM “U” CRAIOVA
(sâmbãtã, ora 14:00), SCM Piteºti – CSU Galaþi, Me-
dicina Tg. Mureº – Unic Piatra-Neamþ.

Clasament
1. Iaºi 35 4. Piteºti 23
2. Piatra N. 32 5. Galaþi 5
3. Tg. Mureº 30 6. CRAIOVA 3

Liderul Brazilia a repurtat un suc-
ces la scor, 4-1, ieri-noapte, pe tere-
nul principalei urmãritoare, Uruguay,
ºi s-a distanþat la ºapte puncte în frun-
tea ierarhiei, luând astfel o opþiune
aproape decisivã pentru accederea la
Cupa Mondialã. Paulinho, jucãtorul
chinezilor de la Guangzhou Evergran-
de a dat recital pe “Centenario” din
Montevideo, mijlocaºul trecându-ºi
în cont un hat-trick. Într-un alt “ºoc”
al acestei runde, Argentina a revenit
pe loc direct calificabil dupã ce a dis-
pus la limitã, 1-0, la Buenos Aires, de
reprezentativa statului Chile. Leo
Messi a adus victoria “pumelor”, star-
tul Barcei transformând un penalty,
în minutul 16. O izbândã extrem de
importantã a obþinut ºi Columbia, þi-
nutã în ºah de modesta Bolivia, chiar
“acasã”, pânã în minutul 83, când Ja-
mes Rodriguez a deblocat tabela.

GRUPA D: Georgia (2p) – Serbia (8p), Aus-
tria (4p) – Moldova (1p), Irlanda (10p) – Þara
Galilor (6p).

GRUPA G: Italia (10p) – Albania (6p), Liech-
tenstein (0p) – Macedonia (0p), Spania (10p) –
Israel (9p).

GRUPA I: Turcia (5p) – Finlanda (1p),
Croaþia (10p) – Ucraina (8p), Kosovo (1p) –
Islanda (7p).

FOTBAL – PRELIMINARII CM 2018 AMERICA DE SUD

Brazilia se impune autoritar în derby-ul
cu Uruguay ºi e ca ºi calificatã la turneul final

Rezultate: Columbia – Bolivia 1-0 (J. Rodriguez 83),
Paraguay – Ecuador 2-1 (Valdez 12, Alonso 65 / Caicedo
70 pen.), Uruguay – Brazilia 1-4 (Cavani 9 pen. / Paulinho
19, 52, 90+2, Neymar 74), Argentina – Chile 1-0 (Messi 16
pen.), Venezuela – Peru 2-2 (Villanueva 24, Otero 40 / Car-
rillo 46, Guerrero 64).

Clasament
1. Brazilia 30 6. Chile 20
2. Uruguay 23 7. Paraguay 18
3. Argentina 22 8. Peru 15
4. Columbia 21 9. Bolivia 7
5. Ecuador 20 10. Venezuela 6

În urmãtoarea etapã (marþi searã/noapte): Bolivia –
Argentina, Ecuador – Columbia, Chile – Venezuela, Brazi-
lia – Paraguay, Peru – Uruguay.

La Cupa Mondialã, gãzduitã de Rusia, se calificã di-
rect primele patru clasate, iar echipa care va încheia pe
locul cinci va susþine un baraj inter-continental.

FOTBAL – PRELIMINARII CM 2018 EUROPA – ETAPA A 5-A
Sâmbãtã

GRUPA A: Suedia – Belarus (19:00), Bulga-
ria – Olanda (21:45), Luxemburg – Franþa
(21:45).

Clasament

1. Franþa 10 4. Bulgaria 6

2. Olanda 7 5. Belarus 2

3. Suedia 7 6. Luxemburg 1

GRUPA B: Andorra – Insulele Feroe (19:00),
Elveþia – Letonia (19:00), Portugalia – Ungaria
(21:45).

Clasament

1. Elveþia 12 4. Feroe 4

2. Portugalia 9 5. Letonia 3

3. Ungaria 7 6. Andorra 0

GRUPA H: Cipru – Estonia (19:00), Bosnia –
Gibraltar (19:00), Belgia – Grecia (21:45).

Clasament

1. Belgia 12 4. Cipru 3

2. Grecia 10 5. Estonia 3

3. Bosnia 7 6. Gibraltar 0

Duminicã
GRUPA C: Azerbaijan – Germania (19:00),

San Marino – Cehia (19:00), Irlanda de Nord –
Norvegia (21:45).

Clasament

1. Germania 12 4. Cehia 5

2. Irlanda N. 7 5. Norvegia 3

3. Azerbaijan 7 6. San Marino 0

GRUPA E, din care face parte ºi România,
este inseratã pe larg în pagina 16.

GRUPA F: Anglia – Lituania (19:00), Malta
– Slovacia (21:45), Scoþia – Slovenia (21:45).

Clasament

1. Anglia 10 4. Lituania 5

2. Slovenia 8 5. Scoþia 4

3. Slovacia 6 6. Malta 0

Vineri dupã închiderea
ediþiei

La turneul final se calificã reprezentativele clasate pe primul loc în cele nouã grupe, în
vreme ce opt dintre selecþionatele clasate pe poziþiile secunde vor susþine “duble” de baraj,

câºtigâtoarele urmând sã aceeadã ºi ele la Cupa Mondialã, gãzduitã de Rusia.
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Palmaresul întâlnirilor directe cu
Danemarca ne este favorabil. Ast-
fel, dintr-un total de 10 meciuri, “tri-
colorii” s-au impus de cinci ori, scan-
dinavii în trei rânduri, iar douã dis-
pute s-au încheiat la egalitate. O re-
mizã dureroasã a fost în 2003, la
Copenhaga, 2-2, când gazdele ne-
au egalat în ultimul minut de prelun-
giri, suflându-ne calificarea la Euro-
pene. O amintire plãcutã este din

Doar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la MondialeDoar cu victorie mai sperãm la Mondiale
Un prim „11” al României ar costa cât vedeta nordicilor,

Eriksen, însã în ultimul meci direct, acum un doi ani
ºi jumãtate, tricolorii au învins Danemarca, scor 2-0,

prin dubla lui Keºeru

România trebuie sã câºtige du-
minicã, meciul de la Cluj, cu Da-
nemarca (ora 21.45), pentru a mai
spera la locul de baraj pentru Mon-
diale ºi nici în cazul unei victorii
ºansele nu ar fi prea mari, þinând
cont de programul dificil.

Luaþi individual, danezii au mai
mare calitate decât tricolorii, deºi
în ultima disputã directã, amicalul
de acum doi ani ºi jumãtate, de pe
Arena Naþionalã, România s-a im-
pus fãrã probleme cu 2-0, prin
dubla lui Keºeru. Dincolo de ca-
racterul jocului de atunci, unul de
verificare, danezii nu i-au avut pe
teren pe Eriksen, Delaney sau
Schmeichel, jucãtori cu cotã în
Europa. În plus, nordicii au dove-
dit cã ºi campionatul intern este
superior celui de la noi, dupã ce
campioana lor, FC Copenhaga, a
spulberat-o în vara trecutã pe As-
tra Giurgiu, în preliminariile Cham-
pions League.

Un prim „11” al denezilor ar fi
aproximat undeva în jurul a 100 de
milioane de euro, în timp ce titula-
rii lui Christoph Daum ar fi eva-
luaþi cam la 35 de milioane de euro,
tot atât cât valoreazã vedeta oas-
peþilor, Christian Eriksen, coordo-
natorul lui Tottenham Hotspur,
unul dintre cei mai buni pasatori
din Premiere League. Cel mai bine
cotat jucãtor român este Nicuºor
Stanciu, vândut de FCSB cu 10
milioane de euro. Stanciu are cea
mai bunã medie de goluri dintre cei
care vor fi pe teren duminicã sea-
ra, el marcând cam o datã la douã
meciuri pentru echipa naþionalã.

La portari, danezii au superio-
ritate. Chiar dacã Tãtãruºanu este
titular la Fiorentina, echipã de Eu-
ropa League, el a comis periodic
gafe la naþionalã, inclusiv în ac-
tualele preliminarii. În schimb,
Kasper Schmeichel, fiul legenda-
rului Peter Schmeichel, este mult
mai constant ºi apãrã poarta cam-
pioanei Angliei, Leicester, califica-
tã în sferturile Champions League
datoritã portarului danez, care a
apãrat 2 penalty-uri în dubla cu
FC Sevilla.

Ca fundaº dreapta, Benzar este
mai bine cotat pe hârtie decât An-
kersen, însã dacã vorbim de repre-

zentare europeanã, danezul a fost
printre cei mai buni jucãtori de la
FC Copenhaga în grupele Cham-
pions League, în timp ce Benzar a
fost eliminat în preliminariile Eu-
ropa League cu Viitorul, dupã un
0-5 cu Gent.

ªi perechea de stoperi a Dane-
marcei este una de valoare, indife-
rent dacã Bjelland sau Vestergaard
ar face pereche cu Kjaer. La noi,
Chiricheº este rezervã la Napoli,
Grigore joacã într-un campionat
modest ºi e greu de crezut cã va fi
titular, dupã prestaþia dezastruoa-
sã cu Polonia. Ar putea fi ales Toº-
ca, însã acesta are dezavantajul
staturii în duelul cu masivii atacanþi
danezi. Dacã Toºca îi va fi prefe-
rat lui Latovlevici în bandã, atunci
ambii fundaºi stânga de pe teren
ar fi de la Betis Sevilla, fostul ste-
list fiind coleg la formaþia andalu-
zã cu Riza Durmisi, jucãtor cu ori-
gini albaneze.

La mijloc, cuplul Sãpunaru-
Marin nu ar fi departe de perechea
Kvist-Delaney, deºi fostul cãpitan
de la FC Copenhaga s-a impus ra-
pid ºi în Bundesliga, la Werder Bre-
men, în timp ce Rãzvan Marin are
dificultãþi de adaptare la Standard,
formaþie de play-out în Belgia.

Danezii fac diferenþa net prin
cei 4 jucãtori de atac, care evolu-
eazã la cel mai înalt nivel. Erik-
sen, Braithwaite, Cornelius ºi Jor-
gensen valoreazã împreunã aproa-
pe aproximativ 60 de milioane de
euro, iar în acest sezon au mar-
cat 44 de goluri în cele mai puter-
nice campionate. ªi asta în con-
diþiile în care lipseºte marea spe-
ranþã a lui Ajax, Kasper Dolberg,
vârful de 19 ani marcând nu mai
puþin de 17 goluri în acest sezon
pentru „lãncieri”. E adevãrat, ºi noi
avem o absenþã de marcã, Florin
Andone fiind suspendat pentru
meciul de duminicã seara.

În schimb, singurul tricolor cu
peste 10 goluri marcate în acest
sezon este Claudiu Keºeru, care
vine dintr-un campionat mai slab
decât Liga I. Oricum, eroul ami-
calului de acum un an nu este fa-
vorit la postul de titular în faþa lui
Alibec. La danezi, Jorgensen este
golgheterul Eredivisie ºi lider cu

locul 2 în Turcia, 19 meciuri, 1
gol. 66 de selecþii, 4 goluri. Cotã:
11,5 milioane de euro.

Stoper stânga

Toºca – Titular la Betis, locul 13
în La Liga. 4 selecþii. Cotã: 1,8
milioane de euro.

Vestergaard – Titular la Mon-
chengladbach, locul 10 în Bundes-
liga, 25 de meciuri, 1 gol. 12 se-
lecþii, 1 gol. Cotã: 10 milioane de
euro.

Închizãtor

Sãpunaru – Cãpitan la Astra,
locul 5 în Liga I, 5 goluri. Cotã: 1
milion de euro.

Kvist - Titular la FC Copenha-
ga, liderul Danemarcei. 68 de se-
lecþii, 2 goluri. Cotã: 500.000 de
euro.

Mijlocaº box to box

R. Marin – Titular la Standard
Liege, locul 8 în Belgia, 1 assist. 4
selecþii, 1 gol. 20 de selecþii. Cotã:
2,5 milioane de euro.

Delaney – Titular la Werder Bre-
men, locul 13 în Bundesliga, 7 go-
luri. 14 selecþii. Cotã: 4,5 milioane
de euro.

Decar

Stanciu – Titular la Anderlecht,
lider în Belgia, 4 goluri, 3 assist-

uri. 11 selecþii, 5 goluri. Cotã: 10
milioane de euro.

Eriksen – Titular la Tottenham,
locul 2 în Anglia, 6 goluri, 10 as-
sist-uri. 66 de selecþii, 12 goluri.
Cotã 35 de milioane de euro.

Atacant dreapta

Ad. Popa – Rezervã la Reading,
locul 5 în Liga a II-a englezã, 1
gol. 23 de selecþii, 4 goluri. Cotã:
1,5 milioane euro.

N. Jorgensen – Titular la Feye-
noord, lider în Olanda, 19 goluri,
12 pase de gol. 22 de selecþii, 6
goluri. Cotã: 9 milioane de euro.

Atacant stânga

Alex Chipciu – Titular la Ander-
lecht, lider în Belgia, 3 goluri, 8
assist-uri. 26 de selecþii, 4 goluri.
Cotã: 2,5 milioane de euro.

Braithwaite – Titular la Toulou-
se, locul 9 în Franþa, 10 goluri, 6
assist-uri. Cotã: 7.5 milioane de
euro.

Vârf

Alibec – Cãpitan la FCSB, locul
2 în Liga I, 5 goluri, 3 assist-uri în
sezon. 6 de selecþii, 1 gol. Cotã:
2,5 milioane de euro.

Cornelius - Titular la FC Copen-
haga, liderul Danemarcei, 9 goluri,
6 assist-uri. 11 selecþii, 3 goluri.
Cotã: 2 milioane de euro.

1. Polonia 4 3 1 0 10-5 10
2. Muntenegru 4 2 1 1 9-4 7
3. Danemarca 4 2 0 2 7-5 6
4. România 4 1 2 1 6-4 5
5. Armenia 4 1 0 3 4-10 3
6. Kazahstan 4 0 2 2 3-11 2
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  grupa E

Celelalte meciuri: Armenia – Kazahstan (duminicã, ora 19),
Muntenegru – Polonia (duminicã, ora 21.45)

Avem palmares favorabil cu nordicii
1989, când tricolorii au câºtigat cu
3-1 la Bucureºti ºi s-au calificat la
Coppa del Mondo 1990. Povlsen
deschidea scorul, iar Balint, cu o
dublã, ºi Sabãu au adus victoria. Ul-
timul meci direct a fost în toamna
lui 2014, pe Arena Naþionalã, ºi a fost
câºtigat de tricolori cu 2-0, prin du-
bla lui Claudiu Keºeru. Echipa utili-
zatã atunci de Anghel Iordãnescu:
Pantilimon - Papp (Luchin 80), Chi-

richeº (Moþi 70), Gardoº, Raþ - Ho-
ban, Prepeliþã (Pintilii 84) - Enache
(Ad. Popa 46), Maxim (Bicfalvi 64),
Sânmãrtean (Chipciu 46) - Keºeru.

Danezii au evoluat în formula: S.
Andersen - Jacobsen, Kjaer (Vester-
gaard 46), Bjelland, Boilesen (S. Poul-
sen 79) - Christiansen (Bech 46),
Jorgensen (Hansen 70), Thomsen -
Vibe (Y. Poulsen 73), Bendtner, L.
Andersen (Wurtz 28).

Feyenoord, în timp
ce omologul sãu,
Adi Popa, nu prin-
de primul „11” la
Reading, în liga a
doua din Albion. Un
echilibru ar exista
între Braithwaithe
ºi Chipciu, deºi pri-
mul este golgheter
la Toulouse, fostul
stelist este titular
de drept la Ander-
lecht, lidera în Bel-
gia ºi sfertfinalistã
în Europa League.

Portar

Tãtãruºanu – Este titular la Fio-
rentina, locul 8 în Serie A. 42 de
selecþii. Cotã: 4,5 milioane de euro.

K. Schmeichel – Titular la Lei-
cester, campioana Angliei. 24 de
selecþii. Cotã: 8 milioane de euro.

Fundaº dreapta

Benzar – Cãpitan la Viitorul, li-
derul Ligii I, are 1 gol ºi 6 assist-
uri. 4 selecþii. Cotã: 1,6 milioane
de euro.

Ankersen – Titular la FC Copen-
haga, liderul Danemarcei, 1 gol, 8
assist-uri. 18 selecþii, 1 gol. Cotã:
1,5 milioane de euro.

Fundaº stânga

Latovlevici – Titular la Karabuk,
locul 9 în Turcia, 3 goluri, 3 as-
sist-uri. 10 selecþii. Cotã: 600.000
de euro.

Durmisi – Titular la Betis, locul
13 în La Liga, 1 gol, 2 assist-uri.
17 selecþii. Cotã: 2 milioane de
euro.

Stoper dreapta

Chiricheº – Rezervã la Napoli,
locul 3 în Serie A, 12 meciuri, 2
goluri. 44 de selecþii. Cotã: 6,5
milioane de euro.

Kjaer – Titular la Fenerbahce,


