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- ªi ce dacã a înverzit natura,
Popescule, situaþia noastrã tot
albastrã este.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

Conform datelor AN-
SVSA, de la ultima raporta-
re, din data de 10 martie, au
mai fost confirmate încã 19
focare de influenþã aviarã la
pãsãri domestice, în mai
multe judeþe ale României.
Din fericire, Doljul este fe-
rit de incidenþa bolii. Con-
ducerea DSVSA Dolj reco-
mandã oamenilor sã respec-
te câteva mãsuri eficiente
pentru a þine departe gospo-
dãriile de pericolul apari-
þiei vreunui focar de influ-
enþã aviarã la pãsãrile do-
mestice. Îmbucurãtor este
cã, pânã în prezent, nu s-a de-
pistat niciun focar în ex-
ploataþiile comerciale de
pãsãri. De asemenea, dr. An-
drei Butaru, directorul exe-
cutiv al DSVSA Dolj preci-
zeazã cã, sigure pentru con-
sum sunt carnea de pãsãre ºi
ouãle achiziþionate din uni-
tãþile autorizate sau înre-
gistrate sanitar veterinar.

S-au marcat ºi la Craiova…

99 de ani de la Unirea
Basarabiei cu România
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O temãO temãO temãO temãO temã
de discuþie,de discuþie,de discuþie,de discuþie,de discuþie,
din eroare,din eroare,din eroare,din eroare,din eroare,
amânatã...amânatã...amânatã...amânatã...amânatã...

Mai serile trecute, pe un
post de televiziune, unde
era invitat, din câte am în-
þeles „fostul” director al
Administraþiei Naþionale
de Meteorologie (ANM)
Ion Sandu, acesta a preci-
zat – în afara motivelor
personale de demisie – fap-
tul cã vom avea o varã se-
cetoasã, potrivit prognozei
meteo pe termen lung.
Chiar admiþând posibile
corecþii, la mesajul avan-
sat, semnele unui an agri-
col mult mai calic…
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Palatul Cotroceni

a fost iluminat

în mov, de Ziua

Internaþionalã

a Luptei împotriva

Epilepsiei
Palatul Cotroceni a fost

iluminat, ieri, începând cu
ora 20:00, în culoarea mov
pentru a marca Ziua Inter-
naþionalã a Luptei împotri-
va Epilepsiei, a anunþat
Administraþia Prezidenþialã,
într-un comunicat remis
MEDIAFAX, precizând cã,
în lume, aproximativ 50 de
milioane de persoane suferã
de epilepsie. “Administraþia
Prezidenþialã a marchat
duminicã, 26 martie a.c.,
Ziua Internaþionalã a
Luptei împotriva Epilepsiei,
prin iluminarea în culoarea
mov a clãdirii Palatului
Cotroceni, începând cu ora
20:00. Potrivit Organizaþiei
Mondiale a Sãnãtãþii, la
nivel mondial, aproximativ
50 de milioane de persoane
suferã de epilepsie, anual
înregistrându-se circa 2.4
milioane de cazuri noi.
Calitatea vieþii bolnavilor de
epilepsie poate fi asiguratã
atât prin acces la tratament
adecvat, cât ºi prin elimina-
rea discriminãrii ºi a stig-
matizãrii. Dacã în prima
categorie rolul central
revine factorilor de decizie,
lupta împotriva discriminã-
rii este responsabilitatea
fiecãruia dintre noi”, se
aratã în comunicatului de
presã remis MEDIAFAX.
Administraþia Prezidenþialã
se alãturã campaniei inter-
naþionale de conºtientizare
ºi sensibilizare asupra
epilepsiei, „Purple Day for
Epilepsy”, în semn de
solidaritate cu persoanele
afectate de aceastã boalã,
potrivit sursei citate.
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Biroului Politic Central al ALDE s-a reunit,
ieri, la Parlament, formaþiunea fiind scindatã
între vechiul PLR care îl susþine pe Cãlin Po-
pescu Tãriceanu ºi fostul PC, pe al cãrui sprijin
conteazã Daniel Constantin, dupã ce mai multe
voci au cerut ca acestuia sã i se retragã spriji-
nul politic.

Copreºedintele ALDE Cãlin Popescu Taricea-
nu a declarat cã s-ar abþine de la vot dacã s-ar
cere retragerea sprijinului politic pentru Daniel
Constantin, afirmând însã cã nu poate sã nu
observe anumite derapaje. “Eu m-as abþine într-
o astfel de chestiune pentru cã interesul meu a
fost ca ALDE sã fie o construcþie puternicã,
solidã, dar sigur cã în acelaºi timp nu pot sã nu
observ anumite derapaje. Nu pot sã nu constat
cu pãrere de rãu anumite luãri de poziþie care
pe mine mã surprind. Politica nu este fãcutã ca
unii sã obþinã poziþii în Guvern sau alte struc-

Preºedintele Klaus Iohannis a
declarat, sâmbãtã, cã nu îºi do-
reºte ca cetãþenii români din Ma-
rea Britanie sã aibã un statut in-
cert, în contextul Brexit, afir-
mând cã statul român se preo-
cupã “foarte, foarte serios” de
aceast aspect, la fel ºi celelalte
state membre UE care sunt în
aceastã situaþie.

„Nu dorim sã lãsãm cetãþenii
noºtri undeva suspendaþi, cu un
statut incert. Mi-am luat acest
angajament. Avem un guvern nou
ºi acest guvern nou a înþeles ºi a
luat tot acest angajament. În acest
sens, am discutat cu toþi parte-
nerii cu care am avut ocazia, ºi
cu doamna Prim-ministru May,
ºtiþi cã am avut recent ºi o dis-
cuþie telefonicã, am reiterat
aceastã temã, dar ºi de partea
europeanã cu negociatorul Uniu-
nii am discutat in extenso aceste
chestiuni. Pot sã-i asiguri pe ro-
mânii care trãiesc în Marea Bri-

Retragerea sprijinului politic pentruRetragerea sprijinului politic pentruRetragerea sprijinului politic pentruRetragerea sprijinului politic pentruRetragerea sprijinului politic pentru
Daniel Constantin, în discuþieDaniel Constantin, în discuþieDaniel Constantin, în discuþieDaniel Constantin, în discuþieDaniel Constantin, în discuþie

turi, este fãcutã de oameni care au împreunã o
credinþã în valori ºi principii”, a declarat copre-
ºedintele ALDE Cãlin Popescu Tãriceanu, la Digi
24, întrebat cum ar vota dacã s-ar propune re-
tragerea sprijinului politic pentru Daniel Con-
stantin.

Cãlin Popescu Tãriceanu a afirmat cã a existat
o propunere pentru a i se retrage sprijinul poli-
tic lui Daniel Constantin ºi cã ALDE a avut în
cursul zilei de ieri “o discuþie mai largã într-un
organism statutar”. Tãriceanu a mai spus cã
existã un proiect ca nemulþumiþii din ALDE ºi
cei din PSD sã creeze un partid care sã funcþi-
oneze dupã modelul vechiului UNPR. “Da, l-
am avut în vedere ºi îl am ºi am ºi spus cã
existã, se pare, un proiect nu ºtiu dacã mai mult
sau mai puþin evoluat de a crea o grupare care
sã funcþioneze dupã modelul UNPR, din perioa-
da Guvernului domnului Ponta, când principa-

lul argument politic era ºantajul”, a rãspuns
Tãriceanu, întrebat dacã a calculat ce s-ar în-
tâmpla dacã nemulþumiþii din ALDE ºi PSD ar
face un partid naþionalist. Copreºedintele ALDE
a precizat cã nu exista pericolul punerii în difi-
cultate a Guvernului sau a majoritãþii, dacã acest
lucru s-ar întâmpla.

Copreºedintele ALDE Daniel Constantin a
pãrãsit, duminica trecutã, ºedinþa Delegaþiei
convocatã pentru a stabili data Congresului,
despre care a spus cã nu respectã prevederile
Statutului ºi cã o va contesta în instanþã. “În
statutul ALDE se spune cã Delegaþia perma-
nentã convoacã Congresul în doua variante: la
solicitarea Biroului Executiv Central, sau ju-
mãtate plus unu din delegaþiile permanente te-
ritoriale. Delegaþiile permanente teritoriale nu
sunt statutare. În protocolul de fuziune PC-
PLR se spune foarte clar cã pânã la organiza-
rea Congresului, forurile de conducere la ni-
vel judeþean sunt Biroul Executiv ºi Biroul Te-
ritorial, nicidecum Delegaþia Permanentã.
Aceste decizii teritoriale au fost atacate în in-
stanþã, iar miercuri dacã nu mã înºel o sã avem
un prim termen într-un judeþ. ªi instanþa este
cea care va hotãrî ce se va întâmpla, la fel
cum ºi în cazul eventualei convocãri a Con-
gresului de azi”, a declarat copreºedintele ALDE
Daniel Constantin.

Formaþiunea s-a schindat, iar lideri ALDE din
teritoriu au cerut retragerea sprijinului lui Da-
niel Constantin, în timp ce alþii au spus cã este
“nefiresc” sã se discute despre aºa ceva. Vice-
preºedintele ALDE Andrei Gerea spus ca Da-
niel Constantin “ºi-a achiziþionat un bilet doar
dus prin tot ceea ce a fãcut, prin mesajele pe
care le-a dat el ºi apropiaþii sãi în aceste zile”,
afirmând cã “ALDE înseamnã la vârf, în pri-
mul rând, Cãlin Popescu Tãriceanu”. La rândul
sãu, vicepreºedintele ALDE Mircea Banias a
afirmat cã este un moment delicat, dar este
„nefiresc” sã se discute despre retragerea spri-
jinului politic pentru Daniel Constantin la douã
luni de la intrarea la guvernare, în condiþiile în
care motivele pentru care se solicitã aceastã
sancþiune nu îi sunt „foarte clare”.

Iohannis, despre Brexit: Nu ne dorim
sã lãsãm cetãþenii noºtri cu un statut incert

tanie cã nu este doar o formulã
de politeþe, este o preocupare
foarte, foarte serioasã pentru noi
cum vor fi ei poziþionaþi acolo”,
a declarat preºedintele Klaus Io-
hannis, întrebat în ce mod cetã-
þenii români aflaþi în Marea Bri-
tanie, în contextul Brexit, de sta-
tul român.

Klaus Iohannis a afirmat cã
cei implicaþi vor avea grijã sã ne-
gocieze în aºa fel încât chestiu-
nea cetãþenilor Uniunii Europe-
ne în Marea Britanie sã fie re-
zolvatã bine „Eu am spus de la
început cã, în situaþia Brexit-
ului, tema cea mai importantã
pentru noi sunt români care trã-
iesc acolo. Nu suntem singuri.
Polonia are 800.000 de cetãþeni
acolo ºi alþii, ºi alþii. Trebuie sã
ºtiþi cã ºi Marea Britanie are o
preocupare foarte puternicã faþã
de cetãþenii ei care trãiesc în alte
state. Sunt destul de mulþi care
trãiesc în România, de exemplu.

Practic, în toate statele europe-
ne sunt cetãþeni britanici. ªi
atunci, aceastã temã cu siguranþã
va fi în atenþia tuturor ºi noi o
sã avem grijã sã negociem îm-

preunã cu celelalte state mem-
bre în aºa fel încât chestiunea
cetãþenilor Uniunii Europene în
Marea Britanie sã fie rezolvatã
bine”, a spus Klaus Iohannis.
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Autoritãþile locale au anunþat cã pentru
înscrierea în lista de prioritãþi din anul 2018
solicitanþii de locuinþe sociale sau din fon-
dul de stat trebuie sã îºi actualizeze dosa-
rul de locuinþã pânã la data de 30 iunie.
Comisia Socialã, constituitã la nivelul Con-
siliului Local Craiova, va analiza apoi toa-
te datele declarate de fiecare solicitant în

Craiovenii care deþin cereri pentru acordarea unei locuinþe sociale
trebuie sã-ºi actualizeze documentele pânã la sfârºitul lunii iunie.

Autoritãþile locale vor verifica datele declarate de cãtre aceºtia ºi vor
întocmi noua listã de prioritãþi pânã la data de 1 noiembrie.

parte pânã la 1 noiembrie. În urma verifi-
cãrilor, se va întocmi noua listã de priori-
tãþi care va fi prezentatã spre aprobare con-
silierilor municipali.

Lista este valabilã pentru anul viitor
Potrivit municipalitãþii, lista va cuprinde

solicitanþii care sunt îndreptãþiþi sã primeas-

cã o locuinþã socialã, în anul urmãtor. „Re-
partizarea unei locuinþe sociale/sociale-familii
evacuate/din fondul de stat se face în ordi-
nea listei de prioritãþi aprobate anual de Con-
siliul Local, în funcþie de numãrul ºi struc-
tura locuinþelor devenite disponibile în anul
respectiv”, se precizeazã în comunicatul au-
toritãþii locale. Solicitanþii înscriºi în lista de
prioritãþi care nu pot beneficia de repartiza-
rea unei locuinþe în limita fondului disponibil
în anul respectiv pot primi repartiþii în anii
urmãtori, dar „în limita fondului disponibil
din anul respectiv ºi în noua ordine de prio-
ritate stabilitã”.

Actele necesare
Cererile de actualizare sau completare a

dosarului de locuinþã trebuie sã fie însoþite de
documente justificative ºi vor fi depuse la com-
partimentul care asigurã registratura Primã-
riei Municipiului Craiova, dupã o verificare

prealabilã la sediul Serviciului Administrare
Locuinþe din Strada A.I.Cuza, (nr.1, et. 3, în
zilele de marþi ºi joi între orele 9.00 – 12.00).

Documentele în vederea actualizãrii do-
sarelor sunt mai multe: acte doveditoare pri-
vind venitul net realizat în ultimele 12 luni,
pentru titularul cererii de locuinþã ºi dupã caz,
soþie/soþ, copii majori - se anexeazã actul
corespunzãtor categoriei de venit realizat;
certificatul fiscal eliberat de Primãria Muni-
cipiului Craiova - Direcþia Impozite ºi Taxe;
declaraþie notarialã, datã în nume propriu,
de titularul cererii în sensul cã nu deþine în
proprietate o locuinþã; o copie a actelor de
deþinere a locuinþei de la adresa de domiciliu
ºi reºedinþã, precum ºi orice alte documente
justificative care privesc modificãri ale si-
tuaþiei familiei solicitante (locative, de stare
civilã, etc.) survenite pânã la data actualizã-
rii efective a dosarului.

LAURA MOÞÎRLICHE

Razia a avut loc sãptãmâna trecutã, când
poliþiºti locali, împreunã cu funcþionari ai RAT
Craiova ºi ai Regiei Autonome de Adminis-
trare a Domeniului Public ºi Fond Locativ Cra-
iova, au organizat acþiuni pe raza municipiu-
lui Craiova, în vederea depistãrii
vehiculelor cu tracþiune animalã care
se deplaseazã pe strãzile municipiu-
lui. „În timpul acestei acþiuni, care
a avut loc pe 22 ºi 23 martie, au
fost depistate 17 vehicule cu tracþi-
une animalã ce se deplasau în mu-
nicipiul Craiova. Au fost aplicate un
numãr de 17 sancþiuni contravenþi-
onale pentru proprietarii ºi utilizato-
rii acestora, în valoare totalã de 8.500
lei”, a precizat Octavian Mateescu,
directorul Poliþiei Locale Craiova,
Octavian Mateescu.

 Raziile continuã
Dintre acestea, 12 cãruþe au fost

ridicate ºi depozitate pe platforma

Cãruþaºii, pe lista neagrã a Poliþiei Locale
Deºi au interzis sã circule pe strãzile din Craiova, cãruþaºii continuã

sã se tranziteze oraºul. Poliþiºtii locali au depistat, în numai douã zile,
17 cãruþaºi care circulau printre maºini, toþi fiind amendaþi.

RAT Craiova, de unde pot fi
ridicate de cãtre proprietari,
în condiþiile stabilite prin re-
gulament, în schimbul achi-
tãrii unei taxe de 150 lei. Ani-
malele, în schimb, au rãmas
în posesia proprietarilor.
Restul de cinci cãruþe nu au
fost ridicate întrucât proprie-
tarii au prezentat documente
de înregistrare a vehiculului
la primãriile învecinate. „Ast-
fel de acþiuni vor continua ºi
în zilele urmãtoare, scopul

nostru fiind de a-i determina pe proprietarii
de cãruþe sã respecte regulamentul instituit
de CLM Craiova care interzise un astfel de
transport cu tracþiune animalã pe strãzile din
municipiu”, a menþionat Octavian Mateescu.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reamintim cã, pe 20 mai 2015
s-a înregistrat la Tribunalul Dolj
dosarul în care procurorii Direc-
þiei Naþionale Anticorupþie (DNA)
– Serviciul Teritorial Craiova i-au
trimis în judecatã pe Cristian Ba-
dea, administrator al S.C. Silvorna-
mental S.R.L., acuzat de folosire
sau prezentare cu rea-credinþã de
documente sau declaraþii false, ine-
xacte sau incomplete dacã fapta are
ca rezultat obþinerea pe nedrept de
fonduri europene, în formã conti-
nuatã (4 acte materiale), înºelãciune
în formã continuatã (4 acte mate-
riale), participaþie improprie la in-
fracþiunea de fals intelectual (pa-

Poliþiºti din cadrul Serviciului de Investi-
gare a Criminalitãþii Economice au organizat,
la sfârºitul sãptãmânii trecute, mai exact, în
perioada 23 – 25 martie a.c., o serie de acþi-
uni pe linia prevenirii ºi combaterii faptelor
de evaziune fiscalã ºi activitãþilor ilicite din
domeniul „comercializãrii peºtelui ºi produ-
selor din peºte”. Poliþiºtii craioveni au efec-
tuat verificãri ºi controale la 21 de societãþi

Societatea comunã româno-
bulgarã Danube Bridge Vidin Ca-
lafat ad Bulgaria, care se ocupã
de administrarea podului Calafat
- Vidin, a informat Inspectoratul
Teritorial al Poliþiei de Frontierã
cu privire la faptul cã, marþi, 28
martie a.c. ºi joi, 30 martie a.c.,
între orele 13.00 ºi 14.00, circu-
laþia pe podul Calafat - Vidin va
fi întreruptã, pentru lucrãri de
întreþinere ºi reparaþie. În inter-
valul orar specificat, Poliþia de Frontierã Dolj
recomandã participanþilor la trafic sã folo-
seascã celelalte puncte de frontierã din apro-
piere, astfel: pe raza judeþului Dolj (graniþa
cu Bulgaria) - P.T.F. Bechet - Orjahovo; pe
raza judeþului Mehedinþi (graniþa cu Serbia) -
P.T.F. Porþile de Fier II.

Totodatã, la reluarea circulaþiei pe pod,

Funcþionarã APIA Dolj condamnatãFuncþionarã APIA Dolj condamnatãFuncþionarã APIA Dolj condamnatãFuncþionarã APIA Dolj condamnatãFuncþionarã APIA Dolj condamnatã
definitiv pentru fapte de corupþiedefinitiv pentru fapte de corupþiedefinitiv pentru fapte de corupþiedefinitiv pentru fapte de corupþiedefinitiv pentru fapte de corupþie

Judecãtorii de la Curtea de Apel Craiova
au pronunþat, vineri, sentinþa definitivã într-un
dosar în care procurorii DNA – Serviciul Teri-
torial Craiova au trimis în judecatã trei doljeni
pentru infracþiuni de corupþie. Este vorba de-
spre administratorul unei firme din Dolj, un
consilier superior al APIA – Centrul Judeþean
Dolj, care a primit ºpagã de la administrator, ºi
de un inspector agricol de la Primãria Lipovu,
cel din urmã atestând în mod fals cã firma res-
pectivã utilizeazã o suprafaþã de teren mai mare

decât în realitate. În acest fel, administratorul
a obþinut nejustificat peste 400.000 lei. Ma-
gistraþii craioveni au admis apelul administra-
torului firmei ºi i-au redus pedeapsa de la 3
ani,7 luni ºi 10 zile închisoare cu executare, la
2 ani ºi 10 luni închisoare cu suspendare, ºi au
redus amenda aplicatã societãþii sale, în timp
ce funcþionarii au rãmas cu 3 ani, respectiv 2
ani ºi 4 luni închisoare cu suspendare ºi câte
90 de zile de muncã în folosul comunitãþii, pe-
depsele primite pe fond.

tru infracþiuni), participaþie impro-
prie la infracþiunea de fals material
în înscrisuri oficiale (douã in-
fracþiuni); Ioana Florina Pãun,
consilier superior în cadrul APIA
– Centrul Judeþean Dolj, la data
faptelor, acuzatã de abuz în servi-
ciu în formã continuatã (trei acte
materiale), luare de mitã în formã
continuatã (trei acte materiale),
ºi Cornel Vãtau, inspector în ca-
drul Primãriei comunei Lipovu –
Compartimentul Agricol, la data
faptelor acuzat de complicitate la
infracþiunea de folosire sau prezen-
tare cu rea-credinþã de documente
sau declaraþii false, inexacte sau

incomplete dacã fapta are ca re-
zultat obþinerea pe nedrept de fon-
duri europene, complicitate la in-
fracþiunea de înºelãciune ºi fals
intelectual. În cauzã a fost incul-
patã ºi firma Silvornamental.

A obþinut ilegal suma
de 400.761,90 lei

În rechizitoriul întocmit la fina-
lizarea cercetãrilor, procurorii an-
ticorupþie au reþinut faptul cã, în
perioada 2010-2013, inculpatul
Cristian Badea, în calitate de ad-
ministrator al S.C. Silvornamental
S.R.L., a solicitat ºi a obþinut de la
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pen-

tru Agriculturã (APIA) – Cen-
trul Judeþean Dolj, acordarea
de sprijin financiar în cadrul
schemelor de platã unicã pe
suprafaþã, folosind documen-
te false ºi inexacte. Între aces-
tea se afla ºi o adeverinþã fal-
sificatã cu bunã ºtiinþã de Cor-
nel Vãtau, inspector în cadrul
Primãriei comunei Lipovu –
Compartimentul Agricol, pen-
tru campania din anul
2010. „În cuprinsul acestui
document, inculpatul Vãtau
Cornel a atestat în mod ne-
real faptul cã S.C. Silvorna-
mental S.R.L. utilizeazã o su-
prafaþã totalã de 276,50 ha
teren arabil, deºi din eviden-
þele primãriei figura cu o su-
prafaþã mai micã”, se aratã

în comunicatul DNA. Cât despre
angajata APIA Dolj, aceasta a fost
acuzatã cã a cerut ºpagã pentru a
aproba cererea administratorului
S.C. Silvornamental S.R.L. de
acordare a subvenþiilor, ºtiind cã
nu toate sumele i se cuvin: „În
perioada 2011 – 2013, inculpata
Pãun Ioana-Florina, în calitate de
consilier superior în cadrul APIA
– Centrul Judeþean Dolj, a pre-
tins ºi primit, în mod repetat sume
de bani ºi alte foloase materiale,
în valoare totalã de 14.700 lei, de
la inculpatul Badea Cristian, pen-
tru ca, prin îndeplinirea defectu-
oasã a atribuþiilor de serviciu, sã
soluþioneze cererile unice de platã
formulate de S.C. Silvornamental
SRL, cu consecinþa obþinerii de
cãtre aceasta de sume de bani mai
mari decât cele care i se cuve-
neau”, dupã cum au mai precizat
anchetatorii. Agenþia de Plãþi ºi In-
tervenþie pentru Agriculturã s-a
constituit parte civilã în procesul
penal cu suma totalã de 400.761,90
lei, echivalentul a 91.498 euro. În
cauzã s-a instituit sechestrul asi-
gurãtor asupra bunurilor imobile
aparþinând inculpaþilor Badea Cris-
tian ºi Pãun Ioana-Florina.

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj

au pronunþat sentinþa pe fond anul
trecut, pe 26 aprilie, cei trei in-
culpaþi, dar ºi societatea comer-
cialã fiind gãsiþi vinovaþi. Astfel,
Cristian Badea a fost condamnat
la 3 ani, 7 luni ºi 10 zile închisoa-
re, Ioana Florina Pãun a primit 3
ani de închisoare cu suspendare
pe durata unui termen de supra-
veghere de 4 ani, iar Cornel Vã-
tãu a primit 2 ani ºi 4 luni închi-
soare cu suspendare de 4 ani. Fir-
ma SC Silvornamental SRL a pri-
mit o amendã penalã de 120.000
lei, inculpaþii fiind obligaþi ºi la
achitarea prejudiciului.

Atât inculpaþii, cât ºi procuro-
rii DNA au declarat apel, iar vi-
neri, 24 martie a.c., Curtea de Apel
Craiova a soluþionat cauza. In-
stanþa a admis apelurile adminis-
tratorului Cristian Badea ºi pe al
firmei sale. Astfel, bãrbatul s-a ales
cu pedeapsa redusã la 2 ani ºi 10
luni închisoare cu suspendare pe
durata unui termen de supraveghe-
re de 4 ani ºi 90 de zile de muncã
neremuneratã în folosul comuni-
tãþii la Primãria Cioroiaºi, iar
amenda penalã a societãþii comer-
ciale a fost redusã la 100.000 lei,
restul dispoziþiilor din hotãrârea
Tribunalului fiind menþinute.

conducerea Inspectoratului Teritorial al Po-
liþiei de Frontierã Giurgiu, în subordinea cã-
ruia se aflã Serviciul Teritorial al Poliþiei de
Frontierã Dolj anunþã cã va dispune toate
mãsurile necesare pentru asigurarea unui
control eficient ºi operativ menþinând con-
tactul permanent cu autoritãþile de frontierã
bulgare în acest sens.

Amenzi de peste 57.000 lei pentruAmenzi de peste 57.000 lei pentruAmenzi de peste 57.000 lei pentruAmenzi de peste 57.000 lei pentruAmenzi de peste 57.000 lei pentru
nereguli la comercianþii de peºtenereguli la comercianþii de peºtenereguli la comercianþii de peºtenereguli la comercianþii de peºtenereguli la comercianþii de peºte

comerciale, 17 persoane fizice, precum ºi în
9 mijloace de transport. Astfel, ca urmare a
abaterilor constatate au fost aplicate 7 sanc-
þiuni contravenþionale, valoarea amenzilor fi-
ind de peste 57.000 lei, totodatã fiind confis-
cate 585 kg. peºte, dupã cum au declarat re-
prezentanþii Inspectoratului de Poliþie al Ju-
deþului (IPJ) Dolj. În urma controlului efec-
tuat într-un complex comercial din Craiova 
s-a constatat cã reprezentanþii unui agent eco-
nomic deþineau în vederea comercializãrii 500
kg baby hering, pentru care nu au putut pre-
zenta documente de provenienþã. Agentul
economic a fost sancþionat contravenþional
cu suma de 20.000 lei conform Legii 12/
1990, dispunându-se totodatã confiscarea
cantitãþii de 500 kg baby hering în valoare de
2000 lei, pentru care nu s-au prezentat docu-
mente de provenienþã, dupã cum au mai pre-
cizat reprezentanþii IPJ Dolj.
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O temã de discuþie, din eroare, amânatã...O temã de discuþie, din eroare, amânatã...O temã de discuþie, din eroare, amânatã...O temã de discuþie, din eroare, amânatã...O temã de discuþie, din eroare, amânatã...
MIRCEA CANÞÃR

Mai serile trecute, pe un post de televi-
ziune, unde era invitat, din câte am înþe-
les „fostul” director al Administraþiei Na-
þionale de Meteorologie (ANM) Ion San-
du, acesta a precizat – în afara motivelor
personale de demisie – faptul cã vom avea
o varã secetoasã, potrivit prognozei me-
teo pe termen lung. Chiar admiþând posi-
bile corecþii, la mesajul avansat, semnele
unui an agricol mult mai calic, decât pre-
cedentul, datorate unei neconcludente re-
zerve de apã în sol, ar putea fi avute în
vedere. Deocamdatã nu se vorbeºte de aºa
ceva, prin pãrþile locului ºi producãtorii
agricoli urmãresc asiduu miºcarea nori-
lor aducãtori de ploaie. An de an, discuþii-
le despre reabilitarea infrastructurii prin-
cipale de irigaþii este reluatã, cu precãde-
re în momentele de secetã ºi abandonatã,
totalmente, când se reface capacitatea de
câmp a solului. Adicã atunci când plouã

consistent. Pe hârtie lucrurile nu ar sta
rãu. Ele stau neavantajos în realitate. Din
cauza costurilor apei. Deºi Doljul e tra-
versat de un fluviu ºi mai multe râuri.
Apoi, nu trebuie scos din discuþie preþul
energiei. Anul trecut, preºedintele Klaus
Iohannis a promulgat Legea prin care pro-
gramul naþional de reabilitare a infrastruc-
turii principale de irigaþii ar urma sã pri-
meascã, în perioada 2016-2020, suma de
1,015 miliarde euro, necesarã refacerii
sistemelor de irigaþii. ªi actualul program
de guvernare este generos în aceastã pri-
vinþã. Mai ales cã þine seama de o realita-
te avutã în vedere de guvernul Victor Pon-
ta. Potrivit Legii 269/2015 privind apro-
barea OUG nr. 4/25martie 2015 pentru
modificarea OUG nr. 82/2011 privind une-
le mãsuri de organizare a activitãþii de îm-
bunãtãþiri funciare, MADR trebuie sã pri-
meascã în perioada 2016-2020, cum spu-

neam, suma de 1,015 miliarde euro, de-
falcatã dupã cum urmeazã: 145 milioane
euro în 2016, iar în urmãtorii 4 ani aug-
mentarea acestui fond cu 17%. Problema
este complexã ºi oricum ar fi ea întoarsã,
chiar de oameni care au habar de impor-
tanþa irigaþiilor, rezolvarea nu este deloc
facilã. An de an se ronþãie însemnate fon-
duri publice pentru a nu se rezolva... mare
lucru. Concepþia avutã în vedere la ame-
najarea sistemelor de irigaþii existente este
depãºitã, consumul de apã exagerat ºi în
bunã mãsurã nevalorificat integral. Pe de
altã parte dezideratul „livrãrii gratuite a
apei pânã la staþiile de pompare” ar veni
în sprijinul asociaþiilor de udãtori care ezitã
în a încheia contracte cu ANIF. Cadrul
instituþional de livrare a apei cãtre utiliza-
torii acesteia rãmâne unul discutabil, atât
în privinþa modului de calcul a tarifului de
apã, cât ºi în general al colaborãrii OUAI

– ANIF. Ministrul Agriculturii ºi Dezvol-
tãrii Rurale, Petre Daea, care a fãcut „pro-
ducþie” la viaþa lui, ºtie spre deosebire de
predecesori de-ai sãi, nu sã vorbeascã
extrem de îngrijit, dar oricum, are habar
de ceea ce înseamnã un sistem de irigaþii
ºi în ce condiþii doresc sã lucreze atât fer-
mele comerciale, cât ºi micii producã-
tori. La Dolj, unde dacã nu plouã 10 zile,
atât primãvara cât mai ales vara, se poa-
te vorbi de secetã, atât noul prefect, Dan
Narcis Purcãrescu, cât ºi directorul fi-
lialei judeþene a Agenþiei naþionale de îm-
bunãtãþiri funciare, Dumitru Ghinea, vin
„politic” din partea... ALDE. Garantaþi în
planul competenþei. Nu este deloc pre-
matur sã discute, de pe acum, fiindcã se
cunosc, despre combaterea secetei, care
s-ar putea instala, ceva mai târziu, când
în zadar va suna toaca pãmântului. ªi
nimeni nu le va cere justificãri.

Colegiul  Naþional  Militar „Tu-
dor  Vladimirescu”  din  Craiova
a organizat,  sâmbãtã,  25 martie,
de   „Bunavestire”, la  Cercul
Militar Craiova,  manifestarea
cultural-ºtiinþificã  „Eroul martir
Tudor   Vladimirescu”, care  a
cuprins ºi  lansarea  cãrþii-docu-
ment  -  Album istoric  „Eroul
martir Tudor  Vladimirescu  ºi
cronica  Revoluþiei  române   din
1821”  -  autori prof.   Ionel
Turcin,  prof.   Ionela  Nori
Cadea  ºi  grl.mr. (r)  prof.univ.dr.
Ion  Pâlºoiu.  Acþiunea face  parte
dintr-un cadru  mai amplu -  sãr-
bãtorirea a 75  de  ani  a  Coman-
damentului  de  comunicaþii ºi in-
formaticã   ºi  a 126  de ani de
învãþãmânt militar la Craiova.
Comandantul Brigãzii 2 Infante-
rie „Rovine”,  grl. de  brigadã dr.
Daniel  Petrescu,  veteran  al
teatrelor  de operaþiuni  din Irak
ºi  Afganistan, implicat  în mai
multe acþiuni  umanitare  în zone-

Sâmbãtã,  25  martie, de  „Bunavestire”,
la Cercul Militar  Craiova a  avut  loc  un
eveniment  important, organizat de  Cole-
giul  Naþional Militar  „Tudor  Vladimires-
cu” (CNMTV) din Craiova: o  lansare  de
carte-document, despre  Tudor  Vladimires-
cu,   dar,  ceea  ce este mai  presus de toate,

s-a vorbit  despre ceea ce înseamnã istoria
naþionalã ºi  apartenenþa  noastrã, a  tutu-
ror,  la ea. În cadrul aceleiaºi acþiuni, a  avut
loc  un  moment emoþional:  o  donaþie  fã-
cutã de cãtre  un urmaº al  unui cãpitan al
lui Tudor Vladimirescu   pentru CNMTV
Craiova.

le  de  rãzboi, a precizat:  „Este  o
onoare pentru  mine  sã  aprticipe
la  astfel  de  eveniment. Este un
moment  dedicat,  special,  tineri-
lor  de  la  Colegiul  militar, dar
nu numai.  Avem nevoie de mo-
dele în viaþã, iar Tudor  Vladimi-
rescu este unul dintre  ele. Copiii
care sunt, acum, la acest  colegiu
sunt norocoºi  cã  se  formeazã
aici.   Albumul  care  este  lansat
se constituie  într-un  îndemn   la
acordarea respectului  cuvenit
înaintaºilor” . La  rândul  sãu,
col.dr.   Gheorghe Dincã,  di-
rector al  CNMTV  Craiova, a
menþionat: „Sunt  onorat  ºi mul-
þumit de  rezultatele obþinute de
aceºti copii ai noºtri ºi  sunt  con-
vins  cã în  maximum  trei  ani
vom  avea  cea mau  bunã bazã
de  pregãtire teoreticã  ºi  practi-
cã  în  domeniu,  pentru  tinerii
liceeni. În ceea  ce  priveºte  car-
tea, este  un document prin care
tinerii  învaþã  istoria   ºi este  doar

o  primã parte  dintr-o monogra-
fie.  Nu  putem decât  sã  le  mul-
þumim  autorilor”.

Apel la conºtiinþa  naþionalã
La  un  asemenea moment, nu

puteau lipsi  declaraþiile  autorilor:
„Cu  ajutorul  colaboratorilor, am
reuºit  sã punem  în pagini  frag-
nente din  istoria  noastrã  ºi  vrem
sã  menþinem  treaz  sentimentul
naþional. Vom  merge  în  continua-
re  cu  demersurile noastre.  Mai
vreau  sã spun  ceva:  aºa  cum
este scris  ºi la început, acest vo-
lum  se difuzeazã  non-profit, iar
elevii  noºtri  vor  primi  câte un
exemplar” -  prof.  Ionela Nori
Cadea;  „Reînfiinþarea  învãþã-
mântului militar  la  Craiova  a
fost un pas  important  în ceea
ce   priveºte  securitatea  sta-
tului  român. Aici nu vorbesc
despre instituþiile specializate,
ci de ceea  ce þine strict  de
domeniile de  educaþie  ºi  sã-
nãtate,  iar  politicienii trebuie
sã  þinã cont de  ele. Peste  90%
din  generalii  Armatei  române
au  fost  sau sunt  absolvenþi
de licee  militare.  Procentul de
promovabilitate  la  Bacalaureat
a  depãºit 99,...  ceva, doar un
accident pe undeva  nu a dus
la procentaj  maxim.   Reve-
nind  la  carte, ne-am  dorit  sã
retrezim   sentimentul datoriei,
pe care  alþii  îl  au,  chiar  aliaþii
noºtri din structurile  euro-
atlantice,  dar  pe care noi  am
început sã-l  pierdem.  Trebu-
ie  sã avem  grijã de  unitatea,

suveranitatea ºi independenþa  sta-
tului  român” – grl.mr.  (r)  dr. Ion
Pâlºoiu.  L-am  lãsat  la  urmã, dar
nu  nejustificat,  pe  prof.  Ionel
Turcin.

Tablouri istorice
Prof.  Ionel  Turcin a venit  la

microfon,  dar  nu  a  þinut  sã  vor-
beascã   despre  volum, ci  despre
cu totul  altceva,  un  eveniment
deosebit  în viaþa  CNMTV: „Nu
mai  amintesc  de cele  scrise în
carte, ci cu totul  altceva  vreau  sã
aduc  în discuþie. În  urmã  cu  foar-

te  puþine  zile,  am  luat  legãtura
cu  un  urmaº  al unei familii  din
timpul lui  Tudor  Vladimirescu ºi
am obþinut  acceptul  de donaþie  a
unor  tablouri.  Actul  se va  semna
chiar acum. Donatorul este  dom-
nul   ing. Constantin  Caletzea-
nu,  urmaº  al cãpitanului de tunari
din oastea  lui  Tudor Vladimires-
cu,  maior  Ion  (Ianache) Caca-
leþeanu.   Este vorba despre  trei
tablouri pictate  la , 1921, de  Pe-
trache  Roºianu, dupã  frescele  din
biserica  de la Tîmbureºti.  Din  par-
tea  Colegiului, va  semna col.dr.
Gheorghe Dincã”.  Aºa  s-a ºi  în-
tâmplat, dar este nevoie de  câteva
rânduri  de istorie...  Ion Cacale-
þeanu, în acei  ani Ion   Cacalicea-
nu, dar numele  s-a  schimbat  de-
a  lungul anilor, a fost unul  dintre
oamenii  de  nãdejde ai Domnului
Tudor.  El a preluat  stindardul re-
voluþiei, sabia ºi inelul  sigilar.  Dupã
bãtãlia de  la  Zãvideni, din mai/iu-
nie 1821, cade prizonier la  turci,
dar,  conform  obiceiurilor  timpu-
lui,  îºi rãscumpãrã libertatea. Stin-
dardul  Revoluþiei de  la 1821  a
fost pãstrat cu sfinþenie, iar, la
1882, fiul  sãu,  mr. George Ca-
caleþeanu , din  Garda  Civicã  a
Craiovei,  l-a  donat  Statului  ro-
mân, la  cererea  Regelui  Carol  I,
iar acum se  aflã  la Muzeul  Militar
„Ferdinand” .  Cei doi  sunt pre-
zenþi  în  tablourile donate, cea de-
a  treia  persoanã fiind  Ana  Caca-
leþeanu,  soþia   lui George.

CRISTI PÃTRU

Tudor  Vladimirescu,
mai  actual  ca oricând
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Focarele de gripã aviarã evo-
lueazã, în prezent, ºi în: Cehia,
Finlanda, Franþa, Grecia, Irlan-
da, Israel, Spania, Olanda, Po-
lonia, Rusia, Ungaria, Elveþia,
Danemarca, Croaþia, Germania,
Austria, Serbia, Slovacia, Slove-
nia, Regatul Unit al Marii Brita-
nii ºi Ucraina, þãri care au noti-
ficat Organizaþia Mondialã a Sã-
nãtãþii Animalelor – OIE de exis-
tenþa focarelor de gripã aviarã
pe teritoriul lor, la pãsãri din me-
diul domestic ºi sãlbatic.

Primele mãsuri
dipuse de autoritãþi

Având în vedere situaþia na-
þionalã ºi internaþionalã sub as-
pectul evoluþiei influenþei avia-
re ANSVSA a dispus mai multe
mãsuri pentru împiedicarea rãs-
pândirii bolii pe teritoriul Româ-
niei. Printre acestea ºi monito-
rizarea în permanenþã a statu-
sului de sãnãtate la pãsãri do-
mestice ºi sãlbatice pe întreg
teritoriul României.

De asemenea autori tãþ i le
acordã o atenþie deosebitã ºi o
înãsprire a controalelor trans-
porturilor intracomunitare cu
pãsãri vii ºi ouã de incubat pro-
venite din þãrile unde au evoluat
focare de influenþã aviarã în ul-
tima perioadã. A fost dispus pe
întreg teritoriul României ca, în
cazul exploataþiilor comerciale
de pãsãri autorizate/înregistrate
sanitar-veterinar cu sistem de
creºtere ºi exploatare a pãsãri-
lor free-range ºi ecologic, toate

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Conform datelor ANSVSA, de la ul-
tima raportare, din data de 10 martie,
au mai fost confirmate încã 19 focare
de influenþã aviarã la pãsãri domesti-
ce, în mai multe judeþe ale României.
Din fericire, Doljul este ferit de inci-
denþa bolii. Conducerea DSVSA Dolj
recomandã oamenilor sã respecte câ-
teva mãsuri eficiente pentru a þine de-
parte gospodãriile de pericolul apari-

þiei vreunui focar de influenþã aviarã
la pãsãrile domestice. Îmbucurãtor
este cã, pânã în prezent, nu s-a depistat
niciun focar în exploataþiile comercia-
le de pãsãri. De asemenea, dr. Andrei
Butaru, directorul executiv al DSVSA
Dolj precizeazã cã, sigure pentru con-
sum sunt carnea de pãsãre ºi ouãle achi-
ziþionate din unitãþile autorizate sau
înregistrate sanitar veterinar.

pãsãrile sã fie þinute închise în
adãposturi fãrã acces la luciuri
de apã sau alte amenajãri hidro-
logice ºi fãrã a avea contact cu
pãsãrile sãlbatice. A fost solici-
tatã întãrirea tuturor mãsurilor
de biosecuritate în exploataþiile
comerciale avicole de pe terito-
riul României.

Un focar
în Mehedinþi

Ultimele date despre numãrul
focarelor la nivel naþional aratã
cã situaþia este destul de com-
plicatã. De la ultima raportare,
din data de 10 martie, au mai fost
confirmate încã 19 focare de in-
fluenþã aviarã la pãsãri domesti-
ce, în judeþele Constanþa – 2,
Bucureºti – 1 ºi Teleorman 16,
numãrul lor ajungând la 37. Ju-
deþul vecin, Mehedinþi, se con-
fruntã cu un focar activ în lo-
calitatea Husnicioara, focar ce
a fost confirmat încã din 23 fe-
bruarie a.c.

Trebuie menþionat cã, de la
data confirmãrii primului focar
(30 decembrie 2016), 9 au fost
stinse. Numãrul pãsãrilor do-
mestice afectate de boalã se ri-
dicã la 2.042. De asemenea, ca-
zurile de influenþã aviarã, de-
pistate la pãsãri sãlbatice, au în-
registrat o creºtere, de la 149 la
160. Cazurile au fost înregistra-
te în: Constanþa – 50 de cazuri,
Ialomiþa – 2 cazuri, Galaþi – 17
cazuri, Tulcea – 1 caz, Neamþ –
55 cazuri, Giurgiu – 3 cazuri,
Iaºi – 1 caz, Bacãu – 13 cazuri,

Teleorman – 3 cazuri, munici-
piul Bucureºti – 13 cazuri, Ilfov
– 1, Arad – 1.

Totodatã au mai fost notifi-
cate alte 5 suspiciuni de influ-
enþã aviarã la pãsãri sãlbatice ºi
domestice pentru care se aº-
teaptã confirmarea din partea
Laboratorului Naþional de Refe-
rinþã pentru Influenþa Aviarã –
Institutul de Diagnostic ºi Sãnã-
tate Animalã, acestea fiind în sta-
diul de suspiciune.

Achiziþionaþi carne
ºi ouã din unitãþi
autorizate

Pânã la acestã datã nu a fost
depistatã prezenþa virusului in-
fluenþei aviare în exploataþii co-
merciale de pãsãri. “Carnea de
pãsãre ºi ouãle, achiziþionate din
unitãþile autorizate sau înregis-
trate sanitar veterinar, sunt si-
gure pentru consum. Facem
precizarea cã, proprietarii de
pãsãri afectaþi primesc despã-
gubiri financiare, în conformi-
tate cu legislaþia naþionalã ºi eu-
ropeanã în vigoare”, a precizat
dr. Andrei Butaru, director
executiv al Direcþiei Sanitare
Veterinare ºi pentru Siguranþa
Alimentelor Dolj.

Pentru a preveni rãspândirea
acestei boli, DSVSA Dolj reco-
mandã cetãþenilor sã respecte
câteva mãsuri: toate pãsãrile din
gospodãrie se vor þine închise în
perimetrul exploataþiei, fãrã a le
permite accesul la lacuri ºi bãlþi;
pãsãrile se menþin în adãposturi
închise sau cel  puþin,  sub

ºoproane îngrãdite, pentru a îm-
piedica venirea în contact a pã-
sãrilor domestice cu cele sãlba-
tice; de asemenea hrãnirea ºi
adãparea acestora trebuie sã se
facã în zone special amenajate,
la care sã nu aibã acces pãsãrile
sãlbatice; separarea raþelor ºi
gâºtelor domestice de alte pãsãri
de curte.

Monitorizarea
continuã

Se mai recomandã limitarea
accesului în curtea unde sunt
adãpostite pãsãrile la o singurã
persoanã; se interzice adãparea
pãsãrilor de curte cu apã de su-
prafaþã, provenitã din lacuri, ia-
zuri, sau bãlþi; toate cazurile de
îmbolnãvire sau mortalitate la
pãsãrile din orice specie sau la
mamifere din curtea proprie, vor
fi anunþate, fãrã întârziere, me-
dicului veterinar de liberã prac-
ticã împuternicit; toate cadavrele
de pãsãri ºi mamifere, descope-
rite în locuri publice, se anunþã,

fãrã întârziere, medicului vete-
rinar de liberã practicã împuter-
nicit sau la DSVSA Dolj; se in-
terzice organizarea pe teritoriul
localitãþilor aflate în zona de su-
praveghere sau în zona de pro-
tecþie, de pieþe, târguri sau ex-
poziþii de pãsãri ºi animale, pânã
la clarificarea situaþiei epidemio-
logice pentru suspiciuniile de
boalã identificate; sã nu punã
mâna neprotejatã cu mãnuºã, pe
cadavrele de pasãre sau pãsãri
bolnave; sã nu lase copii sã se
joace cu pãsãri domestice sau
pãsãri sãlbatice; sã respecte in-
dicaþiile medicului uman de fa-
milie ºi ale medicului veterinar
de liberã practicã împuternicit.

Situaþia epidemiologicã din
România, în contextul influen-
þei aviare, este monitorizatã per-
manent de Autoritatea Naþionalã
Sanitarã Veterinarã ºi pentru Si-
guranþa Alimentelor ºi structu-
rile subordonate de la nivel lo-
cal, pentru limitarea extinderii ºi
eradicarea bolii.
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Unirea Basarabiei cu România a
avut loc la 9 aprilie 1918 (27 mar-
tie pe stil vechi) ºi a fost în fapt
reunificarea vechii provincii româ-
neºti Basarabia, ruptã de Moldova
ºi alipitã de Rusia în 1812. Basara-
bia a fost prima provincie care s-a
unit cu România pentru a forma -
România Mare. Efectele Unirii au
fost anulate la 28 iunie 1940, atunci

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Astãzi se împlinesc 99 de ani de la Unirea Basarabiei cu
România, primul pas spre Marea Unire, de la 1 decembrie
1918. Studenþii basarabeni din Craiova au sãrbãtorit ºi anul
acesta ziua unirii, punctând o serie de manifestãri : searã de

film la sediul Cis Craiova; întâlnire cu artistul de muzicã
popularã, Ion Paladi; lansare de carte a unei personalitãþi

din Republica Moldova; seara cu plãcinte; “Cupa Unirii” la
fotbal; depunere de flori ºi Hora Unirii, în Piaþa Mihai

Viteazul; concert  la Casa de Culturã a Studenþilor; expozi-
þie de imagini cu peisaje din Republica Moldova. Manifes-
tãrile dedicate acestui mare moment istoric, se vor încheia

astãzi, la ora 12.00,  cu o dezbatere ce va avea loc la
Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia Aman”. Tema
propusã este “Zilele marcante din Istoria Românilor” ºi ea

se va desfãºura în cadrul proiectului “Românii de dincolo de
graniþe”. Proiectul este implementat de ASB în parteneriat

cu Asociaþia Studenþilor Timoceni din Craiova.

Liuba Eremia, preºedinta Asociaþiei Studenþilor Basarabeni din Craiova :
“În sufletul nostru este cald

ºi soare, pentru cã noi, astãzi,
sãrbãtorim 99 de ani de la Uni-
rea Basarabiei cu România. Acest
eveniment a dat startul Unirii, ca
apoi, pe 1 Decembrie 1918 sã
se uneascã toate regiunile ºi sã
formeze un stat unitar. Acesta
este motivul pentru care noi sun-
tem mândri…noi am iniþiat uni-
rea. Aniversãm în fiecare an
acest moment istoric printr-o
serie de activitãþi culturale ºi prin
tradiþionala Hora Unirii, ca sã arã-
tãm cã noi credem în continua-
re în sentimentul de unitate din-
tre noi, basarabenii ºi fraþii nostri,
din România”

Alla Cebotari, actriþã Teatrul pentru Copii ºi Tinerete “Colibri” :
“Este o zi importantã pen-

tru noi, basarabenii ºi în acest
context, le transmit tututor
craiovenilor acelaºi sentiment
de patriotism, care întruchi-
peazã sporitul unirii. S-au
depus flori la monumental
domnitorului Mihai Viteazul,
fiind simbolul unirii tuturor
românilor ºi ca în fiecare an
noi le dãm craiovenilor în-
tâlnire ºi la un spectacol de
cântece ºi poezie, eveniment
organizat de Asociaþia Stu-
denþilor Basarabeni în parte-
neriat cu Asociaþia Pro-Ba-
sarabia ºi Pro-Bucovina.
Este o datorie a noastrã pe
care trebuie sã urmãm…”

când Rusia a anexat din nou Basa-
rabia, în baza pactului secret Rib-
bentrop-Molotov.

În ianuarie 1918, atât România
cât ºi Republica Democratã Mol-
doveneascã se gãseau într-o situa-
þie extrem de delicatã. Guvernul
român era presat de Puterile Cen-
trale sã negocieze o pace umili-
toare, în timp ce Basarabia trebu-

ia sã facã faþã unei
Ucraine expansioniste.
Guvernul Averescu tre-
buia sã facã faþã pre-
tenþiilor Puterilor Cen-
trale care cereau ceda-
rea Dobrogei, modifica-
rea graniþei pe Carpaþi,
schimbarea dinastiei,
demobilizarea armatei,
mari concesii economi-
ce, etc. Pe cale diplo-
maticã se reuºise men-
þinerea statului român.
În cursul lunii martie
devenea tot mai evident
cã unirea Basarabiei cu
România era singura
soluþie pentru tânãra
republicã moldove-
neascã, soarta ei ca
stat independent fiind
periclitatã de intenþiile
de anexare a Ucrainei.
Curentul care cerea uni-
rea devenise de nestã-

vilit.  Contactele basarabenilor cu
factorii politici ºi cu presa de la
Iaºi erau tot mai intense, ziare pre-
cum „Cuvânt Moldovenesc”, „Ar-
dealul”, „România Mare”, „Sfatul
Þãrii”, nu conteneau sã scrie pe
seama unirii, sporind sentimentul
de proprie conºtiinþã naþionalã. Eli-
tele culturale de pe ambele maluri
ale Prutului se întâlneau la 1 mar-
tie la Iaºi, unde aveau sã cadã de
acord asupra necesitãþii istorice a
acestui mare pas. Zemsteva din
Bãlþi anticipa timpii ºi declara ofi-
cial cã cere unirea Basarabiei cu
Regatul României, chemând ºi ad-
ministraþiile locale sã urmeze
exemplul.

Efectele unirii au fost anulate
dupã 22 de ani, în anul 1940

În dupã-amiaza zilei de 27 mar-
tie 1918 s-a deschis ºedinþa Sfa-
tului Þãrii pentru adoptarea unirii.
Au luat cuvântul preºedintele Ion
Inculeþ ºi prim-minstrul român
Alexandru Marghiloman, ca re-
prezentant al guvernului român.
Dupã aceasta, reprezentanþii ro-
mâni s-au retras pentru a permite
desfãºurarea nestingheritã a lucrã-
rilor. Dupã exprimarea pãrerilor
din partea grupurilor politice ºi a
minoritarilor, care, cu excepþia
polonezilor, au declarat cã se vor
abþine, s-a trecut la vot.  Unirea
a fost aprobatã cu 86 de voturi
pentru, 3 contra ºi 36 abþineri.
Unirea a fost primitã cu entuziasm
ºi satisfacþie de românii de pre-
tutindeni ºi a stimulat lupta de eli-
berare a românilor aflaþi sub stã-
pânire strãinã. Unirea Basarabiei
cu România este unul dintre cel
mai important eveniment al isto-
riei noastre Conferinþa de Pace de
la Paris din 1920 a recunoscut le-
gitimitatea unirii Basarabiei cu
România. La 28 octombrie 1920
România a semnatat tratatul de la
Paris cu Marea Britanie, Franþa,
Italia ºi Japonia, pãrþile con-
tractante recunoºteau “suverani-
tatea României asupra teritoriu-

lui Basarabiei, cuprins între fron-
tiera actualã a României, Marea
Neagrã, cursul Nistrului de la gura
sa pânã la punctul unde este tãiat
de vechiul hotar dintre Bucovina
ºi Basarabia, ºi acest hotar”. Efec-
tele unirii au fost anulate dupã 22
de ani, în anul 1940. În baza pac-
tului secret Ribbentrop-Molotov,
Rusia sovieticã a anexat Basara-
bia, nordul Bucovinei ºi Þinutul
Herþa.

“An de an, românii basarabeni
sãrbãtoresc ziua de 27 martie cu

drapele tricolore, cântând ºi arã-
tându-ºi dragostea faþã de þara-
mamã, iar anul acesta, mai mult
ca oricând, pentru ca este nece-
sar sã þinem vie memoria celor
care acum 99 de ani au hotãrât în
Sfatul Þãrii sã readucã Basara-
bia acasã ºi totodatã sã pãstrãm
în conºtiinþa publicã necesitatea
unei permanente prezenþe a Ro-
mâniei atât economic cât ºi cul-
tural, în Basarabia”, ne-a spus o
tânãrã din Republica Moldova, ex-
treme de emoþionatã.

S-au marcat ºi la Craiova…S-au marcat ºi la Craiova…S-au marcat ºi la Craiova…S-au marcat ºi la Craiova…S-au marcat ºi la Craiova…S-au marcat ºi la Craiova…S-au marcat ºi la Craiova…S-au marcat ºi la Craiova…S-au marcat ºi la Craiova…
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Peste  150 de start-up-uri crea-
te de elevi ºi studenþi cu potenþial
antreprenorial crescut intrã în in-
cubatorul educaþional de afaceri JA
BizzFactory. În cadrul acestuia, ti-
nerii se pregãtesc pentru finala na-
þionalã a JA Compania  Anului 2017
cea mai mare competiþie europea-
nã de antreprenoriat dedicatã tine-
rilor. Anul acesta, echipele de elevi
ºi  studenþi  propun teme dintr-o
gamã largã de domenii, de la agro-
business ºi industrii creative pânã
la inginerie ºi ºtiinþe aplicate. Pe
durata de incubare, pentru pilota-
rea ideilor de afaceri, tinerii vor
beneficia de consultanþã de la spe-
cialiºti în afaceri.  În prima etapã a
incubatorului educaþional, echipe-
le au trecut de la realizarea unei
cercetãri de piaþã ºi crearea   unei
versiuni de test a produsului/ser-
viciului oferit sau a prototipului, la

Parte integrantã a iniþiativei glo-
bale Colgate© Bright Smiles, Bright
Futures™, Programul ªcolar Col-
gate a devenit deja o tradiþie în þara
noastrã, ajungând în acest an la cea
de-a 25-a ediþie. Din 1993, de la lan-
sarea programului în România,
5.660.000 de elevi din clasele I-IV
au beneficiat de educaþie pentru sã-
nãtate ºi de produse de îngrijire pen-
tru igiena oralã.

Începând din anul 2015, Progra-
mul ªcolar Colgate este derulat în
parteneriat cu Societatea Naþionalã
de Cruce Roºie din România ºi cu
ºcoli primare din întreaga þarã. Anul
trecut, aproximativ 150.000 de co-
pii din 30 de judeþe au beneficiat de
sfaturile de igienã oralã transmise
de peste 1.500 de voluntari ai Cru-
cii Roºii ºi de cadre didactice. Apro-
ximativ 50% din copiii implicaþi în
program anul acesta sunt din me-
diul rural sau oraºe mici.
Lecþii de igienã oralã

Cu sprijinul filialelor de Cruce
Roºie din þarã, Colgate va ajunge în
alte 10 judeþe în aceasta primãvarã,
ajutând micuþii sã îºi îmbunãtãþeas-
cã sãnãtatea oralã ºi, implicit, stilul
de viaþã. În cadrul lecþiilor din ºcoli,
copiii vor intra în universul zâmbe-
telor sãnãtoase cu ajutorul filmului
educaþional  „Dr. Mãseluþã ºi Su-
pereroii dinþilor sãnãtoºi”. Acesta le
prezintã într-o manierã ludicã regu-
lile care trebuie respectate pentru a
avea un zâmbet strãlucitor ºi sãnã-

ªcoala doctoralã „Alexandru
Piru”,  din  cadrul  Facultãþii  de
Litere a  Universitãþii din  Craiova
a organizat, la sfârºitul sãptãmâ-
nii trecute,  primul colocviu doc-
toral  naþional  „Noi perspective
în  cercetarea lingvisticã ºi litera-
rã”.  Manifestarea,  ce se doreºte
a  deveni o tradiþie, s-a adresat  ti-
nerilor doctoranzi din  toate uni-
versitãþile din þarã, care au fost
invitaþi la  Universitatea  din  Cra-
iova pentru  un  schimb  de  ex-
perienþã. Comitetul de organizare
a fost format  din  studenþii doc-
toranzi de  la „Alexandru  Piru” -
Oana Bãluicã, Elena Georgiana

Condoiu (Vintilã), Loredana Ge-
lep, Doina Georgescu, Elena Þã-
purluie  (Odjo).  Au participat 51
de tineri doctoranzi  din toatã þara,
comunicãrile  fiind  în românã
(22), francezã (19) ºi englezã
(10).  Colocviul a avut  mai multe
secþiuni: limba francezã,  lingvis-
ticã englezã, studii culturale ºi  li-
teraturã francezã,  studii cultura-
le  ºi  literaturã  englezã, literatura
românã, limba românã, antropo-
logie, studii culturale , comunica-
re.  Lucrãrile  vor fi publicate la
Editura  „Universitaria” a Univer-
sitãþii  din Craiova.

CRISTI PÃTRU
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Judeþul  Dolj va fi reprezentat, anul acesta, la cea mai
importantã competiþie destinatã elevilor ºi studenþilor
cu potenþial antreprenorial, cu reprezentare europeanã,
de un echipaj al Liceului Tehnologic „George Bibescu”
din Craiova, calificat deja în semifinalã.

interacþiunea cu piaþa ºi clienþii,
fazã finalizatã cu realizarea unui
plan detaliat de afaceri. În cea de-
a doua etapã, intrã  doar semifina-
listele, care, sub îndrumarea pro-
fesorului coordonator, a echipei JA
ºi a consultanþilor voluntari din
busuness, îºi vor consolida ideea
de  afacere,  partea de  vânzare ºi
sau de investiþie  ºi vor realiza un
stand  de  prezentare a produsului
pentru faza naþionalã a competiþiei.
S-a terminat prima etapã ºi  s-au
stabilit semifinalistele, iar printre
acestea se aflã ºi  echipajul  Liceu-
lui Tehnologic „George Bibescu”
din Craiova.
Trei copii  pentru un vis  frumos

Se  profileatã un succes  pentru
învãþãmântul craiovean,  prin par-
ticiparea, pânã  acum  în semifina-
le, cu ºanse mari de finalã, a echi-

pei  de  la „George Bibescu”,  ve-
nitã cu un proiect ambiþios. „Ne-
am înscris cu o echipã formatã din
trei elevi de clasa  a X-a, proiectul
fiind  înfiinþarea unei companii de
colectare de produse  alimentare
autohtone ºi distribuirea lor pe piaþa
craioveanã. Am trecut de prima
fazã, unde au participat 141 de
echipe, ºi suntem în semifinale.
Aici, vom parcurge toþi paºii ne-
cesari proiectului, pentru înfiinþa-
rea unei firme ºi accederea  ei în
zona afacerilor, realizând inclusiv
o cercetare de piaþã.  În etapa fi-
nalã  se vor califica 20 de echipe ºi
sperãm sã fim printre ele, în apri-
lie urmând  sã  primim rãspunsul.
Copiii sunt foarte  implicaþi ºi alã-
turi de ei ºi noi, îndrumãtorii. Este
cea mai  importantã competiþie de
acest gen , desfãºuratã simultan în
þãrile Uniunii  Europene. De  altfel,
toþi  elevii  de  clasa  a X-a de la noi
sunt cuprinºi într-un program  eu-
ropean de formare  a competenþe-
lor antreprenoriale cu  AJ Roma-
nia”, a precizat prof. Constanþa
Ionela Nicolaescu, coordonatorul

echipei de la  „George Bibescu”.
Anul trecut, premiile au ajuns în

România
 Competiþia din 2017 are  mai

multe premii:  Burse de participare
la JA  European Company of  the
Year 2017, Bruxelles,  iulie 2017 –
elevi;  Burse de participare la JA
Europe Enterprise Challenge  2017,
Helsinki, iunie 2017 - studenþi; In-
vestiþia  anului - în valoare  de 5.000
de  dolari;  Premii  speciale  - cel
mai bun plan de afaceri, cel mai
bun produs/serviciu. Finala naþio-
nalã va avea loc pe 24 mai, la  Bu-

cureºti. Anul trecut, România a
câºtigat marele  premiu la JA  Eu-
rope Enterprise Challenge 2016
(studenþi), pentru dezvoltarea unei
prize inteligente care împiedicã ali-
mentarea cu energie electricã a di-
feritelor aparate, atunci când aces-
tea sunt în stand-by, ºi premiul de
excelenþã în IT la JA European
Company of the Year 2016 (elevi),
pentru dezvoltarea unor ochelati
inteligenþi care  ajutã nevãzãtorii sau
persoanele cu deficienþã  mare  de
vedere sã se  integreze mai uºor în
societate.

CRISTI PÃTRU
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Programul ªcolar Colgate, un amplu demers educa-
þional al companiei Colgate-Palmolive România,
a ajuns în judetul Dolj. 11.000 de elevi din clasele
primare din 60 de unitãþi de învãþãmânt vor învãþa
de la voluntarii Crucii Roºii ºi de la reprezentanþii
Colgate cum sã aibã grijã de sãnãtatea lor oralã.

tos: periajul dinþilor de cel pu-
þin douã ori pe zi timp de douã
minute, schimbarea periuþei de dinþi
la fiecare trei luni de zile, vizite frec-
vente la medicul dentist ºi adopta-
rea unei diete echilibrate. Dupã vi-
zionarea filmului, voluntarii Crucii
Roºii exemplificã tehnica de periaj
dentar cu ajutorul modelului de-
monstrativ, toþi copiii prezenþi fi-
ind direct implicaþi în acest proces
interactiv.

Lecþiile de igienã oralã sunt com-
pletate de informaþii privind impor-
tanþa spãlãrii mâinilor, astfel încât
cei mici sã fie protejaþi de afecþiu-
nile bacteriene consecutive unei
igiene deficitare.

La finalul lecþiilor, copiii primesc
toate „instrumentele” necesare pen-
tru a avea în fiecare zi o danturã
sãnãtoasã: periuþã ºi pastã de dinþi
Colgate, un pliant cu sfaturi pentru
pãrinþi, un calendar pentru însem-
narea periajului zilnic ºi produse
Protex pentru igiena mâinilor.
200.000 de elevi din toatã þara,
implicaþi în program

Parte integrantã a iniþiativei glo-
bale Colgate© Bright Smiles, Bright
Futures™, Programul ªcolar Col-
gate© a ajuns la 26 de ediþii de la
prima implementare în România. În
perioada 1993 – 2016, Colgate a
transmis cu succes mesaje educa-
þionale ºi a oferit mostre gratuite de
produse de îngrijire oralã unui nu-
mãr de peste 5.600.000 de copii, la

care se vor adãuga anul acesta apro-
ximativ 200.000 de elevi din ºcolile
de pe întreg teritoriul þãrii, atât din
mediul urban, cât ºi din mediul ru-
ral. Colgate a sprijinit de-a lungul
anilor diverse proiecte de educaþie
oralã destinate copiilor precum:
„Special Smiles”, „Micii sanitari”,
„Periuþa fermecatã” sau „Docteurs
sourire”, dar ºi activitãþi ale stu-
denþilor stomatologi din þarã. Col-
gate-Palmolive România se impli-
cã activ ºi investeºte anual într-o
serie de programe educaþionale
adresate publicului larg, în care sunt
implicate mediile universitare ºi
profesionale medicale, toate având
ca scop îmbunãtãþirea parametri-
lor sãnãtãþii orale pentru populaþia
din România.

Ediþia 2016-2017 a Programului
ªcolar Colgate, organizat în parte-
neriat cu Societatea Naþionalã de
Cruce Roºie din România, a fost
demaratã în luna octombrie 2016 ºi
continuã acum cu a doua etapã. Pânã
în prezent, zeci de mii de elevi din
Arad, Braºov, Brãila, Galaþi, Mara-
mureº, Sãlaj, Teleorman, Timiº,
Alba, Buzãu, Cãlãraºi, Harghita,
Mehedinþi, Iaºi ºi Vrancea au putut
beneficia de lecþii privind igiena ora-
lã susþinute de voluntarii Crucea
Roºie ºi au primit produse de îngri-
jire pentru a continua acasã regulile
învãþate la clasã.

RADU ILICEANU
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Autorul primului
mesaj internaþional
de Ziua Mondialã a
Teatrului, în 1962, a

fost dramaturgul
francez Jean Cocteau.
Mesajul anului 1976 a

fost comunicat de
Eugen Ionescu, iar cel

din anul urmãtor, de
actorul român Radu

Beligan. În România,
mesajul internaþional

a fost însoþit în ultimii
ani de unul naþional,
scris de Ion Carami-

tru, preºedintele
UNITER.
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De 55 de ani, în fiecare an, Ziua Mon-
dialã a Teatrului este marcatã de citirea
unui mesaj internaþional creat ºi transmis
de o personalitate din lumea teatrului sau
din alt domeniu al culturii, care este invi-
tatã sã-ºi exprime, astfel, gândurile lega-
te de acest eveniment. În 2017, mesajul
care va fi difuzat în lumea întreagã este
semnat de actriþa francezã Isabelle Anne
Madeleine Huppert. La Teatrul Naþional
„Marin Sorescu” din Craiova, mesajul va
fi citit în cadrul evenimentului caritabil
„Hope and Rising Slope”, astãzi, ora
19.00.

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Organizatã pentru prima datã la Viena, în
1961, în timpul celui de-al IX-lea Congres
Mondial al Institutului Internaþional de Tea-
tru, Ziua Mondialã a Teatrului a devenit, din
1962, un eveniment anual, organizat de Cen-
trele naþionale ale Institutului Internaþional
de Teatru (ITI). Înfiinþat în 1948, la iniþiati-
va UNESCO, ITI reprezintã cea mai impor-
tantã organizaþie nonguvernamentalã din
domeniul artistic. Diverse evenimente naþi-
onale ºi internaþionale de teatru sunt orga-

nizate pentru a marca acest eveniment. De
asemenea, în fiecare an, o personalitate re-
cunoscutã la nivel internaþional este invitatã
sã comunice reflecþiile sale asupra celei mai
vechi forme artistice, teatrul, mesajul fiind
tradus apoi în peste 20 de limbi. Ziua Mon-
dialã a Teatrului este sãrbãtoritã, astãzi, ºi
la Craiova, prin gãzduirea concertului cari-
tabil „Hope and Rising Slope”, la ora 19.00,
în Sala „Amza Pellea” a Teatrului Naþional
„Marin Sorescu”.

Isabelle Huppert: «Pentru mine, teatrul este celãlalt, este dialogul, este
absenþa urii. Prietenia între popoare – nu prea ºtiu ce vrea sã însemne asta,
dar cred în comunitate, în prietenia între actori ºi spectatori, în unirea
tuturor celor pe care-i reuneºte teatrul, cei care îl scriu, cei care îl traduc,
cei care îl lumineazã, îl îmbracã, îl decoreazã, cei care îl interpreteazã, cei
care îl fac, cei care merg la el. Teatrul ne apãrã, ne adãposteºte... Chiar
cred cã ne iubeºte... atât cât îl iubim... Mi-aduc aminte de un bãtrân regi-
zor tehnic de modã veche, care, înainte de ridicarea cortinei, în culise,
spunea în fiecare searã, cu voce fermã: „Faceþi loc teatrului!”».

În Sala studio a Teatrului
pentru Copii ºi Tineret „Colibri”
se deschide astãzi, ora 10.30,
expoziþia „Costumul – plastica
personajului”, realizatã de
scenografa Iulia Goanþã cu
ocazia Zilei Mondiale a Teatru-
lui (27 martie).

Creaþiile scenografice selectate
amintesc roluri ºi titluri din
repertoriul instituþiei, precum
„Furtuna” (regia Cristian
Pepino, costume Raluca Aioni-
þoaie), „Eu sunt Shakespeare”
(regia Gavril Cadariu, costume
Oana Micu), „Poveste despre
Hansel ºi Gretel (costume Geo
Dinescu), „Cântãreþii din
Bremen” (regia Valentin Dobres-
cu, scenografia Mirela Tofan

Expoziþie de scenografie la Teatrul „Colibri”:
„Costumul – plastica personajului”

Concert caritabil de muzicã folk,
pop ºi rock

Banii strânºi în urma concertului de muzi-
cã folk, pop ºi rock „Hope and Rising Slo-
pe” vor fi donaþi lui Georgian Mitã (20 de
ani), care suferã de amiotrofie spinalã pro-
gresivã, tip 2, forma gravã, pentru aparatul
fãrã de care nu poate respira, ºi lui Emma-
nuel Voichiþa (49 de ani), care suferã de
cancer orofaringian ºi vor fi folosiþi pentru
tratament. Vor concerta trupele OLD SCHO-
OL BAND (pop&rock), THE WHEELS (roc-
k&blues), ZAIBÃR (folk&rock). Li se vor

alãtura Corul de
camerã al Colegiu-
lui Naþional Militar
„Tudor Vladimi-
rescu” (dirijor: plt.
adj. pr. Floricã
Oanþã), Corul de
copii al Cercului
Militar Craiova (di-
rijor: Mihaela
Leonte) ºi Corul
„The Wishers” al
Centrului de Limbi
Strãine May Lily.

Evenimentul
este organizat de
Asociaþia pentru
Educaþie Creativã
ºi Cercetare Di-
rectã (Centrul de
Limbi Strãine
May Lily), în par-
teneriat cu Teatrul
Naþional „Marin
Sorescu”, Facul-
tatea de ªtiinþe
Sociale a Univer-
sitãþii din Craiova,
Centrul Militar

Craiova ºi Cen-
trul de informare
ºi îmbunãtãþire a
calitãþii vieþii pen-
tru bolnavii de
distrofie muscu-
larã (ASCID).

Isabelle Hup-
pert, actriþa cu cele
mai multe nominalizãri
la Premiile Cesar
ºi Premiul Moliere

«Iatã cã au trecut 55
de ani de când, în fiecare
primãvarã, are loc o Zi
Mondialã a Teatrului. O zi,
adicã 24 de ore, care în-
cep în zona teatrului No
ºi Bunraku, trec prin ope-
ra în stil Beijing ºi prin
Kathakali, fac popas în-
tre Grecia ºi Scandinavia,
între Eschil ºi Ibsen, în-
tre Sofocle ºi Strindberg,
apoi între Anglia ºi Italia,
între Sarah Kane ºi Pirandello, dar ºi în Fran-
þa, unde ne aflãm ºi unde Parisul este, totuºi,
oraºul din lume care primeºte cele mai multe
trupe strãine. În continuare, cele 24 de ore ale
noastre ne poartã din Franþa în Rusia, de la
Racine ºi Moliere la Cehov, apoi traverseazã
Atlanticul pentru a se opri într-un campus stu-
denþesc californian unde niºte tineri reinven-
teazã, poate, teatrul. Cãci teatrul renaºte me-
reu din propria-i cenuºã. Nu e decât convenþie
care trebuie abolitã fãrã rãgaz. Aºa rãmâne el
viu. Teatrul are o viaþã bogatã, care sfideazã
spaþiul ºi timpul, piesele cele mai contempo-
rane sunt hrãnite de veacurile trecute, reper-
toriile cele mai clasice devin moderne de fie-
care datã când sunt puse din nou în scenã» –

astfel îºi începe Isabelle Huppert mesajul in-
ternaþional de Ziua Mondialã a Teatrului.

Nãscutã pe 16 martie 1953, actriþã fran-
cezã a apãrut în peste 100 de filme ºi pro-
ducþii ale televiziunii, încã din 1971. 14 fil-
me în care a jucat au intrat în Festivalul de
Film de la Cannes. A câºtigat Premiul „Cea
mai bunã actriþã” de douã ori, pentru Vio-
lette Noziere (1978) ºi La pianiste (2001).
Este cea mai nominalizatã actriþã la Premii-
le Cesar, având 16 nominalizãri. A câºtigat
acest premiu pentru „Cea mai bunã actriþã”
de douã ori, pentru La Ceremonie (1996) ºi
Elle (2016). De asemenea, este ºi  actriþa
cea mai nominalizatã pentru Premiul Molie-
re, cu 7 nominalizãri.

Dore), „Albã ca Zãpada” (regia
Iulia Cârstea, scenografia
Eustaþiu Gregorian), „Gogoaºa ºi
Nãzdrãvanul Petriºor” (regia
Alla Cebotari, scenografia Iulia
Goanþã), „Inimã de piatrã”
(regia Cristian Pepino, scenogra-
fia Cristina Pepino), „Rãþuºca
cea urâtã” (regia Todor Valov,
scenografia Stefka Kyuvlieva).

«Costumul este cheia vizualã
în care spectatorul de orice
vârstã este invitat sã decripteze
complexitatea caracterului unui
personaj. Costumul plaseazã în
timp ºi în spaþiu un caracter,
insinueazã evoluþia scenicã a
personajului ºi completeazã acest
tablou în miºcare care este
spaþiul scenografic, stimulând

imaginaþia privitorului», se
precizeazã într-un comunicat de
presã al teatrului. Particularitatea
acestei expoziþii constã în
prezenþa mãºtii ca parte a
costumului, personajul fiind
astfel conturat ca un întreg, mai
spun organizatorii. Creaþiile
scenografilor din expoziþie sunt

diverse ca stil, ºcoalã, epocã,
tendinþe, dar sunt unitare în ceea
ce priveºte acurateþea ºi plastica
simbolului.

Expoziþia „Costumul –
plastica personajului” va putea
fi vizitatã pânã la data de 1
aprilie, zilnic, între orele 10.00-
13.00 ºi 16.00-19.00.
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Douã persoane au fost grav rãnite,
iar alte 32 au suferit rãni uºoare, dupã
ce mai multe clãdiri s-au prãbuºit în
localitatea Bebington din apropiere de
Liverpool, în urma unei deflagraþii care
se pare cã a fost cauzatã de o scurge-
re de gaze. Mai multe case din Bebin-
gton, orãºel aflat la sud de Liverpool,
au fost evacuate, peste o sutã de per-
soane fiind cazate într-o bisericã din
apropiere. O salã de dansuri pentru
copii a fost distrusã în întregime, însã

Ministrul german al Apãrãrii

cere Statelor Unite

sã recunoascã contribuþia

Berlinului la NATO
Ursula von der Leyen,

ministrul german al Apãrãrii,
a declarat cã Statele Unite ar
trebui sã recunoascã “modul
în care fiecare naþiune contri-
buie zilnic la NATO”, preci-
zând cã Berlinul asistã Alianþa
Nord-Atlanticã prin sprijinul
acordat partenerilor din estul
Europei,potrivit agenþiei de
ºtiri Dpa. Ministrul a declarat
pentru cotidianul La Repub-
blica cã Germania asistã
NATO prin sprijinul acordat
partenerilor alianþei din estul
Europei, participã la misiunile
din Kosovo ºi Afganistan, cât
ºi la campania împotriva
reþelei teroriste Stat Islamic.
Von der Leyen a afirmat cã
securitatea nu depinde doar de
puterea militarã, dar ºi de
ajutorul umanitar ºi economic
ºi eforturile diplomatice.
“Unele þãri au performanþe
mai mici în aceste zone, iar
altele mai mari”, a declarat
ministrul, precizând cã
“trebuie sã discutam cu
Statele Unite ºi despre aceste
lucruri”. Afirmaþiile oficialu-
lui german vin dupã ce
preºedintele american Donald
Trump a susþinut cã “Germa-
nia datoreazã sume mari de
bani Alianþei Nord-Atlantice ºi
Statelor Unite; trebuie plãtit
mai mult pentru apãrarea
puternicã ºi foarte scumpã de
care beneficiazã Germania”.

Lider al reþelei teroriste

Al-Qaida,  eliminat în urma

unui atac american cu drone

în Afganistan
Qari Yasin, un lider Al-

Qaida despre care se crede cã
ar fi organizat atentatul
sinucigaº ce a vizat hotelul
Marriott din Pakistan în
septembrie 2008, a fost ucis în
urma unui atac american cu
drone în sud-estul Afganista-
nului, a anunþat Pentagonul.
Raidul aerian a avut loc pe
data de 19 martie în provincia
Paktika din sud-estul Afganis-
tanului, a precizat Pentago-
nul. Peste 50 de persoane,
inclusiv doi militari ameri-
cani, au decedat în septembrie
2008 dupã un atac sinucigaº
cu vehicul capcanã în faþa
Hotelului Marriott din Islama-
bad. Explozia a provocat un
incendiu care a distrus aproa-
pe în întregime hotelul. Yasin
mai este considerat resposabil
ºi pentru o serie de alte
atentate, inclusiv atacul
asupra echipei de cricket din
Sri Lanka din martie 2009 de
la Lahore, Pakistan, soldat cu
opt decese ºi rãnirea mai
multor jucãtori.

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Anticipam, în preambulul summitului de la
Roma, desfãºurat sâmbãtã, într-un climat asu-
mat protocolar, cã unele dintre cele mai im-
portante aspecte preocupante ale viitorului UE
se vor fi discutat, ori poate nici atât, mai de-
grabã în surdinã. Fiindcã, din relatãrile de la
faþa locului, pe care le-am urmãrit pe canalele
tv. italiene, continue ºi nelipsite de detalii pi-
cante, tonul triumfalist a dominat întreaga zi,
de la un capãt la altul, în ciuda câtorva gesturi
izolate (cel al premierei poloneze, dar ºi al ce-
lor douã marºuri concurente, al europeniºtilor
ºi al anti-europeniºtilor, supravegheaþi cu
aplomb de cãtre forþele de ordine).

Discursurile, nu multe, ci doar ale celor cu
responsabilitãþi la vârf ºi, fireºte, ale gazdelor,
nu s-au putut nici ele sustrage, tot cu câteva
excepþii, spiritului protocolar ºi triumfalist. ªi
tot în acest cadru, nici Preºedintele nostru n-
a ieºit din rând, uzând, într-o declaraþie finalã,
în literã ºi în spirit, exact ceea ce anticipam
cã va spune.

Etalând angajamentul plenar al liderilor eu-
ropeni sã facã Uniunea Europeanã „mai pu-
ternicã ºi mai rezistentã”, el reliefa „mesajul
clar de coeziune care a fost dat ºi astãzi”, su-
pralicitând ceea ce a numit dispariþia sintag-
mei „Europa cu mai multe viteze”, o alegaþie
al cãrei adevãr e fie relativ, fie absent cu totul
într-o lecturã mai atentã a textului declaraþiei.
E, ca s-o spunem mai pe româneºte, c[ Pre-
ºedintelui nostru i-o fi scãpat cumva subtex-
tul vorbei celebre ce ‚ine de etosul românesc
„merge ºi aºa!”.

Cãci, dacã într-un anume punct se vor-
beºte de angajamentul sã se acþioneze pentru
o Uniune care „favorizeazã progresul econo-
mic ºi social, precum ºi coeziunea ºi con-
vergenþa, asigurând în acelaºi timp integrita-
tea pieþei interne”, peste doar câteva cuvinte
se stipuleazã o Uniune „care sã þinã cont de
diversitatea sistemelor naþionale ºi de rolul

Quod erat demonstandum!Quod erat demonstandum!Quod erat demonstandum!Quod erat demonstandum!Quod erat demonstandum!
esenþial al partenerilor sociali”.

Or, conceptul de diversitate pare sã disi-
muleze tocmai reºaparea „vitezelor” de care
se tot vorbise. Cât priveºte parteneriatul so-
cial, cu siguranþã cã, în cazul nostru, nu de
sindicate ori de patronate va fi fiind vorba,
cât mai curând de vocile beligerante ale strã-
zii, în numele unei rezistenþe nelipsite de o
ambiguitate periculoasã.

Cã sintagma cu mai multe viteze n-a dispã-
rut, ci doar s-a subtilizat insinuant în câteva
dintre enunþurile textuale ale Declaraþiei a de-
monstrat-o, cum spuneam, poziþia premierei
poloneze, dar ºi unele dintre discursurile gaz-
delor, ale premierului Paolo Gentiloni, insis-
tând pe ideea unei uniuni puternic sociale ºi
pe „restituirea încrederii cetãþenilor”, dar ºi ale
preºedintelui Sergio Mattarella care, la dineul
oficial, a vorbit, pe un ton categoric, despre
începutul unei „faze constituente”.

Or, în semnificaþia sa cea mai legitimã juri-
dic – ºi politic – sintagma respectivã umbreº-
te, dacã nu chiar pune la grea încercare unde-
le de optimism ºi de triumfalism.

Într-o relatare de la faþa locului, o jurnalistã
de la RAI afirma chiar cã „Pentru nunþile de
diamant (aluzie la cei ºaizeci de ani de la Tra-
tatul din 1957), cei 27 (…) au parafat noi con-
cepte-cheie, unitatea Europei, indivizibilitatea
sa ºi posibilitatea pentru grupuri de þãri de a
proceda mult mai rapid decât altele în anu-
mite sectoare”.

Pãi nu acesta era proiectul lui Junker? ªi al
celor patru condotieri din „prima linie” reuniþi
cu câteva zile mai înainte la Paris? Iar afirma-
þia lui Donald Tusk, poate ºi spre a-ºi consola
conaþionala ce se opusese realegerii sale, po-
trivit cãreia „Va trebui sã se revadã tratatele,
toate”, ce altceva ar putea sugera? Cumva cã,
aºa cum ne-am dori noi, bulgarii ºi, în gene-
ral, esticii, ne vom bucura de un tratament
eminamente ºi necondiþionat egal? Ori, mai

curând, viceversa?
Cât despre „sudiºti”, agresaþi ºi ei verbal

în ultima vreme chiar de un neamþ care nici
pe noi nu prea ne are la inimã, nici grecii,
nici spaniolii ºi nici mai ales italienii în calita-
te de gazde n-au pregetat sã reitereze poziþii-
le lor continue, bazate pe conceptele de creº-
tere, investiþii, reducerea inegalitãþilor, lupza
contra sãrãciei. Ei au vorbit, în discursurile
publice ºi, mai ales, în cele la solicitãrile me-
dia, despre „un nou curaj” pe urmele marilor
fondatori.

ªi nu-i deloc cazual faptul cã ºi cele câte-
va mii de demonstranþi europeniºti, condam-
nând populismele de toate culorile, anunþau,
la microfoanele presei internaþionale, cam
aceleaºi idei-concepte-doleanþe. Precum un
lider al patronatului þãranilor italieni care vor-
bea de rãul tratament la care se simt con-
strânºi în ultimii ani, încãlcându-li-se lor – în
ciuda pretenþiilor birocratic-politicianiste de
le Bruxellles – dreptul de a se bucura de roa-
dele muncii lor. El afirma cã organizaþia sa
produce 70 la sutã din producþia agricolã a
þãrii ºi una dintre cele mai importante de pe
continent, însã beneficiile sunt la distanþe ki-
lometrice, din lipsa tocmai a încãlcãrii prin-
cipiilor de ºanse egale pentru toþi ºi respectul
pentru contribuþia ºi truda fiecãruia.

Sã mai adãugãm sfaturile, în vorbe mult mai
grele dar ºi mai adevãrate, pe care Papa Fran-
cisc tocmai le adresase cu o zi înainte celor
27 de lideri, avertizându-i textual cã „Europa
ar putea muri” dacã nu regãseºte idealurile pã-
rinþilor fondatori, adicã „solidaritate”, „egali-
tate”, confraternitate”, toate  ca unic „antidot
al populismului modern”?

ªi atunci între speranþã ºi iluzie pare sã sub-
ziste un prag disimulat diplomatic, dar nu mai
puþin real. Altminteri, nu rãmâne decât vorba
latinã din titlu: un alt ºi malefic prilej de a de-
monstra ceea ce era de demonstrat.

Mii de persoane s-au adunat sâm-
bãtã în centrul Londrei pentru a pro-
testa faþã de ieºirea Marii Britanii din
Uniunea Europeanã, cu doar câteva
zile înainte ca premierul Theresa May
sã activeze o clauzã a Articolului 50
din Tratatul de la Lisabona, prin care
se iniþiazã negocierile de ieºire din UE.
Participanþii la marºul “Uniþi pentru
Europa” au fluturat steaguri UE, au
purtat pancarte anti-Brexit ºi au þi-
nut un moment de reculegere în
memoria victimelor atacului terorist
de la Londra. Manifestaþia a avut loc
doar trei zile dupã atentatul de la
Westminster, astfel cã organizatorii
au luat în considerare amânarea eve-
nimentului, însã pânã la urmã au de-

Manifestaþie anti-Brexit la Londra:
Mii de persoane au fluturat steaguri UE

cis sã-l þinã aºa cum era programat.
Într-un comunicat dat publicitãþii de
organizatori se afirmã cã “nu vom fi
intimidaþi. Vom fi uniþi ºi solidari”.
Premierul britanic, Theresa May, va
notifica oficial miercuri, 29 martie,
UE cã þara sa pãrãseºte Blocul co-
munitar, Downing Street anunþând
cã aceasta va scrie o scrisoare celor
27 de state membre UE ºi cã este de
aºteptat ca negocierile sã înceapã apoi
cât mai curând posibil. Aceastã ini-
þiativã este luatã la nouã luni dupã
referendumul privind apartenenþa
Marii Britanii la UE, atunci când
51,9% dintre cetãþenii britanici au
votat pentru ieºirea þãrii lor din Blo-
cul Comunitar.

Marea Britanie: Cel puþin 34 de rãniþi în urma
unei deflagraþii produse în regiunea oraºului Liverpool

din fericire nimeni nu se afla în interi-
or în momentul producerii exploziei.
Serviciile de urgenþã au fost alertate
în jurul orei locale 21.15 (ora Româ-
niei 23.15).Persoanele care au suferit
rãni mai grave au fost transportate la
spitalul Aintree din Liverpool, în timp
ce restul rãniþilor au fost trataþi la spi-
talele Countess of Chester ºi Arrowe
Park din Merseyside. Poliþia a deschis
o anchetã pentru a stabili cu exactita-
te ce s-a întâmplat.
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Hotelul Taj Mahal

Se difuzeazã la PRO  Tv, ora 23:40

Louise are 18 ani. Ea va petrece
doi ani în Mumbai alãturi de
pãrinþii ei care trebuie sã se mute
acolo cu serviciu. Înainte sã se
mute în noua lor casã, ei stau într-
un apartament de lux din hotelul
Taj Mahal Palace. Într-o searã,
pãrinþii ei se duc în oraº sã ia
cina, iar Louise decide sã rãmânã
în camerã. În scurt timp, zgomote
ciudate începe sã se audã pe
coridor, iar ea îºi dã seama cã
hotelul este atacat de teroriºti...

Furioºi ºi iuþi

Se difuzeazã la Pro Cinema
ora  20:30

Atunci când un val de crime
ciudate se abate asupra Hong-
Kong-ului, doi politiºti trebuie
sã rezolve problema: tânãrul
rebel Wang ºi partenerul sãu
veteran, Huang, care este
sãtul de încurcãturile în care
ajung mereu din cauza cole-
gului sãu mai tânãr. O noua
încurcãturã apare la orizont ºi
în noul lor caz, când descope-
rã cã toate victimele sunt foºti
parteneri ai starletei Liu...

Mândrie ºi prejudecatã

Se difuzeazã la Antena 1, ora  01:00

Ecranizarea romanului omo-
nim al scriitoarei Jane Austin,
pe tema prejudecãþilor sociale
ale secolului al XIX-lea ºi a
mândriei care îi þine pe îndrã-
gostiþi departe unul de celãlalt.
Pride and Prejudice este un
mini-serial britanic de televi-
ziune, de ºase episoade (de
55 minute fiecare), fiind o
adaptare a romanului omonim
al scriitoarei Jane Austin...

LUNI - 27 martie

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

parlamentare
13:00 Ultima ediþie (R)
13:30 Lumea azi (R)
14:00 Telejurnal
15:10 Maghiara de pe unu
16:55 Campioni de poveste
17:00 Telejurnal
17:30 Întrebãri ºi rãspunderi
18:30 Vorbeºte corect!
18:35 Perfect imperfect
19:20 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 Dincolo de hartã
23:00 Ora de ºtiri
23:55 La bani mãrunþi
00:00 Campioni de poveste
00:05 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 Perfect imperfect (R)
02:05 Perfect imperfect (R)
02:45 Telejurnal (R)
03:25 Sport (R)
03:35 Descãlecaþi în Carpaþi (R)
04:05 Dincolo de hartã (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Naturã ºi sãnãtate (R)
08:30 Pofticioºi, la cratiþã!
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360° Geo
12:45 Campioni de poveste
12:50 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:45 Campioni de poveste
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 Duelul pianelor (R)
15:20 Rãzboiul Independenþei
1977, România, Rãzboi
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Teatru TV
21:55 Campioni de poveste
22:10 Teatru TV
23:35 O zi în Madrid
00:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
01:30 Arte, carte ºi capricii (R)
02:20 Duelul pianelor (R)
03:10 Naturã ºi sãnãtate (R)
03:40 E vremea ta! (R)
03:50 Telejurnal TVR 2 (R)
04:35 Poveste dupã poveste
05:35 E vremea ta! (R)

TVR 2

08:15 Hotel Transilvania 2
09:45 Fantastic 4
11:25 Atlantida: Imperiul dispãrut
13:00 Alice în þara Minunilor
14:50 Liga dreptatii: Zei ºi

monºtri
16:10 Cu cele mai bune intenþii
17:55 Pe platourile de filmare
18:25 Kung Fu Panda 3
20:00 Marile minciuni nevinovate
21:00 Fetele
21:30 Punct ºi de la capãt
22:00 Bãrbatul perfect
23:40 Hotelul Taj Mahal
01:10 Ferdinand 13
01:30 Fotografiile lui Mapplethorpe

HBO

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

Mister, Thriller
01:00 Atletico Textila (R)
2016, România, Comedie
02:00 Lecþii de viaþã (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

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

07:00 Juniorul dã lovitura (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Doamna Doubtfire, tãticul

nostru trãsnit (R)
14:15 Dansul dragostei: Bãtãlia

starurilor (R)
16:30 La bloc
19:00 Elmo în Grouchland
20:30 Furioºi ºi iuþi
22:30 Ondine
00:45 Furioºi ºi iuþi (R)
02:30 Cine A.M.
06:45 Elmo în Grouchland (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 Chefi la cuþite
23:30 Xtra Night Show
01:00 Mândrie ºi prejudecatã
1995, SUA, Romantic, Dragoste
03:15 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Dragoste la prima vedere
2013, Turcia, Dramã, Romantic
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dragoste infinitã
2015, Turcia, Dramã
23:00 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Dragoste infinitã (R)
2015, Turcia, Dramã
03:30 Pastila de râs (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

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

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

bine
20:30 Cadillacul lui Dolan
2009, Marea Britanie, SUA,

Thriller
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Cadillacul lui Dolan (R)
2009, Marea Britanie, SUA,

Thriller
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:15 Utopia Impusã
2010, Documentar
05:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
05:30 Constantin 60'
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 Stiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
16:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
20:00 Dã-i bãtãie! Local

Kombat, (EXPLOZIV)
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Flashpoint
2008, Canada, Acþiune,

Dramã, Thriller
23:00 Magazin UEFA Europa

League
23:30 FIGHT NIGHT “Drumul

spre America” (EXPLOZIV)
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtãie! Local

Kombat
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial
înnoratluni, 27 martie - max: 13°C - min: 4°C

$
1 EURO ........................... 4,5552 ............. 45552
1 lirã sterlinã................................5,2643....................52643

1 dolar SUA.......................4,2149........42149
1 g AUR (preþ în lei)........168,5557.....1685557

Cursul pieþei valutare din 17 martie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!
PRIMÃRIA comunei Podari organi-

zeazã la sediul din Str.Dunãrii, nr.67, com-
.Podari, judeþul Dolj, concurs de recru-
tare pentru ocuparea funcþiilor  publice
de execuþie vacante: Inspector, cls.I, grad
profesional principal, în cadrul Compar-
timentului de urbanism amenajarea te-
ritoriului; Inspector, cls.I, grad profesio-
nal superior, în cadrul Compartimentu-
lui de urbanism amenajarea teritoriului;
Inspector, cls.I, grad profesional asistent,
în cadrul Serviciului CBTIAIP- Compar-
timentul Taxe ºi impozite. Concursul se
organizeazã în douã etape: în data de  27
aprilie 2017, ora 10.00, proba scrisã; în
data de 5 mai 2017, ora 10.00, proba de
interviu. 1.Condiþii generale: conform
art.54 din Legea nr.188/1999 (r²), cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioare, pri-
vind Statutul funcþionarilor publici.
2.Condiþii specifice postului: a.Pentru
funcþia publicã de execuþie inspector,
cls.I, grad profesional superior, în cadrul
Compartimentului de urbanism amena-
jarea teritoriului: Studii universitare de
licenþã absolvite cu diplomã, respectiv
studii superioare de lungã duratã, absol-
vite cu diplomã de licenþã sau echiva-
lentã, în domeniul ºtiinþelor inginereºti,
ºtiinþelor umaniste ºi arte ºi arhitecturã
urbanism; minim 9 ani vechime în spe-
cialitatea studiilor; b.Pentru funcþia pu-
blicã de execuþie inspector, cls.I, grad
profesional principal, în cadrul Compar-
timentului de urbanism amenajarea te-
ritoriului: studii universitare de licenþã
absolvite cu diplomã, respectiv studii su-
perioare de lungã duratã, absolvite cu
diploma de licenþã sau echivalentã, în
domeniul ºtiinþelor inginereºti, ºtiinþelor
umaniste ºi arte ºi arhitecturã urbanism,
minim 5 ani vechime în specialitatea stu-
diilor; c.Pentru funcþia publicã de exe-
cuþie inspector, cls.I, grad profesional
asistent, din cadrul Serviciului CBTIAIP-
Compartimentul Taxe ºi impozite: Stu-
dii universitare de licenþã absolvite cu di-
plomã, respectiv studii superioare de
lungã duratã, absolvite cu diplomã de li-
cenþã sau echivalentã, minim 1 an ve-
chime în specialitatea studiilor. Dosare-

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
le de înscriere se vor depune în termen
de 20 zile de la data publicãrii anunþului
în Monitorul Oficial al României, Partea
a III-a, la sediul Primãriei comunei Podari,
din str.Dunãrii, nr.67, comuna Podari, ju-
deþul Dolj. Informaþii suplimentare afe-
rente concursului, tematica, bibliografia
se afiºeazã la sediul instituþiei, pe site-ul
www.podari.ro, sau se pot obþine la tele-
fon: 0251/339.155- secretariatul comisiei
de concurs.

Anunþ public privind decizia etapei
de încadrare pentru SC TM NANTER-
RE SRL, titular al proiectului “SCHIM-
BARE DE DESTINAÞIE CLÃDIRE EXIS-
TENTÃ P+1 DIN SEDIU ADMINISTRA-
TIV ÎN PENSIUNE AGROTURISTICÃ CU
MODIFICÃRI STRUCTURALE ªI
NESTRUCTURALE, ÎMPREJMUIRE
PARÞIALÃ TEREN ªI CONSTRUIRE
FOIªOR LEMN “ anunþã publicul inte-
resat asupra luãrii deciziei etapei de în-
cadrare de cãtre Agenþia pentru Pro-
tectia Mediului Dolj: proiectul nu se su-
pune evaluãrii impactului asupra me-
diului ºi evaluãrii adecvate în cadrul pro-
cedurilor de evaluare a impactului asu-
pra mediului ºi de evaluare adecvatã,
proiect propus a fi amplasat în comu-
na Almãj, satul Almãj, jud. Dolj. Proiec-
tul deciziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate la
sediul autoritãþii competente pentru
protecþia mediului APM Dolj din Craio-
va, str. Petru Rareº, nr. 1, în zilele luni-
joi între orele 800-1630 ºi vineri orele
800-1400, precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet office@apmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaþii la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de 5 zile de
la data publicãrii prezentului anunþ, pânã
la data de 31 Martie.

PRIMÃRIA Comunei Coþofenii din
Dos, judeþul Dolj, organizeazã în data de
24.04.2017 concursul pentru ocuparea
funcþiei de naturã contractualã bibliote-
car în cadrul Bibliotecii Comunale Coþo-
fenii din Dos. Relaþii suplimentare se pot
obþine la nr. de telefon: 0251.447.089.

ªCOALA Gimnazialã “Nicolae  Bãl-
cescu”, cu sediul în localitatea Craio-
va, str.Traian Lalescu, Nr.6, Judeþul Dolj,
organizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiei contractuale vacante de îngri-
jitor curãþenie, la Grãdiniþa „Luceafãrul”
Craiova, în conformitate cu HG 286/
2011, modificatã prin HG 1027/2014.
Pentru participare la concurs candida-
þii trebuie sã îndeplineascã urmãtoare-
le condiþii: nivel studii medii; experien-
þã într-un post similar 3 ani; cunoºtinþe
privind  normele generale de protecþie
ºi securitate în muncã, abilitãþi de rela-
þionare, comunicare ºi  muncã în echi-
pã. Concursul se va desfãºura la ªcoa-
la Gimnazialã “Nicolae Bãlcescu” ast-
fel: proba scrisã în data de 19.04.2017,
ora 10.00, interviu în data de 21.04.2017,
ora 10.00. Candidaþii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen
de 10 zile de la publicarea în Monitorul
Oficial, la sediul ªcolii Gimnaziale “Ni-
colae Bãlcescu”, Craiova. Relaþii su-
plimentare la sediul ªcolii Gimnaziale
“Nicolae Bãlcescu”, Craiova, persoa-
nã de contact Viºan Daniela,  telefon
0251.543.160, între orele 8.00-15.00.

Cabinetul  Individual de Insolvenþã
Durlã Sorin Daniel notificã  toþi creditorii
privind deschiderea procedurii genera-
le de insolvenþã prevãzutã de legea 85/
2014 împotriva debitoarei  S.C. TICOS-
MAR S.R.L.,  cu  sediul în sat Orodel, co-
muna Orodel, judeþul Dolj, numãr de în-
registrare în Registrul Comerþului  J16/
528/2010, CUI 26907209. Dosarul este  în-
registrat  la Tribunalul  Dolj, str. Brestei,
nr. 129, Craiova, secþia a II-a civilã, cu
numãrul 10911/63/2016. Conform sentin-
þei nr. 139/2017 din  06.03.2017, termenul
limitã de depunere a creanþelor este sta-
bilit pentru 10.04.2017. Termenul  limitã
pentru verificarea  creanþelor,  întocmi-
rea, afiºarea ºi comunicarea tabelului
preliminar al creanþelor este 24.04.2017.
Termenul limitã pentru depunerea, so-
luþionarea eventualelor contestaþii  ºi
afiºarea tabelului definitiv al creanþelor
este 15.05.2017.



cuvântul libertãþii / 13luni, 27 martie 2017 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu!
Cabinetul Individual de Insol-

venþã Durlã Sorin Daniel în calitate
de lichidator al SC Ogaret Tour SRL,
vinde prin licitaþie deschisã cu stri-
gare, urmãtoarele bunuri: - autotu-
rism Renault Clio Symbol, an fabri-
caþie 2006 - elemente de mobilier -
utilaje moarã grâu - clãdire moarã-
fãrã teren (pentru materiale). Licita-
þia va avea loc în fiecare zi de vineri
din lunile aprilie – iunie 2017, la orele
11.30, la Casa Tineretului din Craio-
va, Calea Severinului nr.1(lângã ma-
gazinul Billa), sub condiþia înscrierii
la licitaþie cu 24 de ore înainte. Infor-
maþii suplimentare la tel. 0740912640.

SC Eurogenetic SRL, titular al
proiectului „Extindere Depozit Com-
bustibil de Aviaþie la Aeroportul In-
ternaþional Craiova”, anunþã publi-
cul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre APM
Dolj, pentru proiectul propus a fi am-
plasat în Municipiul Craiova, str.Ca-
lea Bucureºti, nr. 325C, jud. Dolj. 1.
Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareº, nr. 1, zilele de L-V, în-
tre orele 9.00-14.00, precum ºi la ur-
mãtoarea adresã de internet:
www.apmdj.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/ob-
servaþii la proiectul deciziei de în-
cadrare pânã la data de 01.04.2017.

TITULAR UAT Comuna Valea
Stanciului, jud.Dolj, anunþã elabo-
rarea primei versiuni a planului
PUG ºi declanºarea etapei de în-
cadrare pentru obþinerea avizului
de mediu. Consultarea primei ver-
siuni a planului se poate realiza la
sediul APM Dolj, str. Petru Rareº,
nr. 1, Craiova, jud. Dolj, ºi la sediul:
Primãria Valea Stanciului, jud. Dolj,
str. Arh. Cezar Lãzãrescu, nr. 39. Co-
mentariile ºi sugestiile se vor trans-
mite în scris la sediul APM Dolj în
termen de 15 zile calendaristice de
la data prezentului anunþ.

U.A.T. ORAªUL DÃBULENI
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiec-
tul „Modernizare strãzi etapa II
oraº Dãbuleni, judeþul Dolj”, pro-
pus a fi amplasat în intravilanul
oraºului Dãbuleni.

Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj, Municipiul Craiova, str.
Petru Rareº Nr.1, ºi la sediul U.A.T.
ORAªUL DÃBULENI, judeþul
Dolj (telefon: 0251/ 334.317), în
zilele de luni pânã vineri între ore-
le 8.00- 16.00 .

Observaþile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj, Muni-
cipiul Craiova, str. Petru Rareº nr.1,
fax: 0251/ 419.035, e-mail office-
@apmdj.anpm.ro.

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

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/
359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

CASE
Vând urgent casã 6
camere cu 4500 mp
curte, grãdinã, vie, Li-
vezi-Podari, drum
naþional, asfalt, puþ
american. Telefon:
0722/266.718, 0251/
522.579.
Vând casã 5 came-
re toate utilitãþile. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând casã în judeþul
Dolj, comuna Calo-
pãr, sat Dîlga din cã-
rãmidã, anexe gos-
podãreºti ºi beci, grã-
dinã, vie. Telefon:
0735/923.982; 0351/
410.383.

Vând vilã str. Princi-
palã la 6 km de Cra-
iova. Telefon: 0753/
120.090.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãl-
zire centralã, reabilita-
tã termic sau schimb
cu apartament 3 ca-
mere. Telefon: 0746/
498.818.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie;
anexe gospodãreºti ºi
beci; teren de aprox.
1.400 mp; grãdinã cu
viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îm-
bunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren 400 mp,
în str. Râului nr.162
cu ieºire în Rãºinari
nr.91 ºi imobil 2 ca-
mere, hol, bucãtãrie,
toate utilitãþile. Tele-
fon: 0771/723.968.
Vând teren intravi-
lan la 10 km de Cra-
iova, fiind zonã me-
tropolitanã, cadas-
tru fãcut. Telefon:
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. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând teren Podari,
intravilan Craiova,
str. Nicolae Roma-
nescu. Telefon:
0722/943.220.

Proprietar, vând tere-
nuri la 1000 m Câr-
cea ºi la Gara Pie-
leºti, lângã Fabrica Q
FORT. Telefon:
0752/641.487.
Vând 10 ha pãdure
90-110 ani comuna
Bãrbãteºti- Gorj. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând pãdure salcâm
7800 mp în comuna
Albeni - Gorj, 7000
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi-
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.
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AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând avantajos Re-
nault Symbol 2005,
motorinã. Telefon:
0744/548.506.
Vând GOLF, motor
1,4, 16V, 75 C ºi AC
distribuþie ºi pompã de
apã nouã, km
216.000. 1700 E ne-
gociabil. Telefon:
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.
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 negociabil.
Telefon: 0747/963.794.

Vând motosapã MAT
Craiova. Telefon 0745/
589.825.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon: 0771/
558.572.
Vând toc fereastrã so-
lid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu giur-
giuvele duble. Telefon:
0351/809.908.
Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100
lei, masã extensibilã -
100 lei, scoarþã – 100
lei. Telefon: 0770/
298.240.
Vând loc de veci, Si-
neasca - douã gropi
suprapuse, polizor un-
ghiular, ( flex) D125/
850W, canistre alumi-
niu 20 litri noi, arzãtoa-
re  gaze sobã D 600,
reductor oxigen sudu-
rã, alternator 12V. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fi-
brã, butoi salcâm - 10
vedre, cârlige jgheaburi
de apã la casã noi. Te-
lefon: 0767/153.551.
VÂND semãnãtoare
pãioase, Craiova, sta-
re excepþionalã. Tele-
fon: 0742/176.320.
Vând bicicletã damã
nouã (ocazie) 150
lei. Telefon: 0770/
687.578.
Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând bicicletã copii (tri-
cicletã), maºinã de
spãlat Alba–Lux. Ex-
presor cafea. Telefon:
0351/181.202.

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

Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã te-
racotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON.
Telefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstra-
re armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo
205, pantofi, bocanci
noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.

Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimente
ºi verandã, douã ara-
gaze voiaj, butelie
aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând baloþi lucernã,
uruitoare cereale, ca-
zan þuicã  ºi bicicletã
copii pentru vârsta de
7 ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Apartament 2 came-
re, excepþional, etaj
2, decomandat, ultra-
central (Primãrie),
complet dotat ºi mo-
bilat, microcentralã,
aer condiþionat, bal-
coane închise termo-
pan, igienã ºi liniºte
deplinã, 220 E. Tele-
fon: 0722/956.600.
MATRIMONIALE
Domn vãduv fãrã
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.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Fãrã drept la eroare în rundele rã-
mase, dacã vrea sã prindã locul se-
cund, ultimul care asigurã prezenþa
în play-off, SCM Universitatea Cra-
iova o primeºte, astãzi, pe BC Mureº,
în practic startul returului acestui
mini-campionat.

Venitã dupã douã succese la
rând, cel mai recent împotriva prin-
cipalei contracandidate, Pheonix
Galaþi, 86-84 la Dunãre, trupa lui
Vuksanovic n-are amintiri plãcute
cât priveºte precedentul meci sus-
þinut în compania formaþiei ardele-
ne, cedând, în deplasare, cu scorul
de 77-85. Un eºec mult mai drastic
suferiserã craiovenii, la Târgu
Mureº, în prima parte a sezonului
regulat, 65-82, pentru ca mai sã se

Un nou episod din ºirul bãtãliilor decisiveUn nou episod din ºirul bãtãliilor decisiveUn nou episod din ºirul bãtãliilor decisiveUn nou episod din ºirul bãtãliilor decisiveUn nou episod din ºirul bãtãliilor decisive
SCM “U” Craiova – BC Mureº, astãzi, ora 18:00, în direct la Digi Sport 4

În celãlalt meci: CS Phoenix Galaþi –CS Dinamo Bucureºti 92-85.
Clasament

1. Mureº 9/12 30 3. Dinamo 6/16 28
2. Galaþi 8/14 30 4. CRAIOVA 6/15 27
* Primele douã clasate se calificã în play-off-ul competiþiei, mai exact

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

revanºeze de-o manierã entuzias-
mantã în faþa propriilor fani: 91-72.

“Ne aºteaptã un nou meci greu
cu BC Mureº. În ultima partidã de
acasã cu ei ne-am impus ºi acelaºi
lucru trebuie sã facem ºi acum. Tre-
buie sã obþinem numai victorii pen-
tru a prinde play-off-ul. În ultimele

cinci partide am câºtigat de patru ori
ºi asta ne motiveazã sã continuãm
pe aceeaºi linie. Este clar cã depin-
dem doar de noi sã ne îndeplinim ob-
iectivul. Nu trebuie sã ne gândim la
celelalte rezultate”, a declarat, în ca-
drul unei conferinþe de presã, apãrã-
torul Bariº Aktaº.

Învinsã la limitã în primele runde ale play-off-
ului, de cãtre Arcada Galaþi ºi Tricolorul Ploieºti,
campioana SCM “U” Craiova a depãºit cu brio
momentul nefast, depãºind cu 3-0 (25-19, 25-19,
25-20) pe Steaua, sâmbãtã, la Polivalentã. Prin
aceste trei puncte, alb-albaºtrii au egalat în cla-
sament oponenta din Capitalã, cum a fãcut-o de
altfel ºi Aracada, iar respectivul trident se aflã la
patru “lungimi” distanþã de liderul Municipal
Zalãu. Formaþie pe care Licã ºi compania o vor
întâlni miercuri, de la ora 18:00, în deplasare.

Despre meciul cu Steaua, tehnicianul Dan
Pascu a declarat: „Am jucat bine, exact, am fãcut
faze spectaculoase, câºtigate ºi de noi ºi de ei.
Aveam nevoie de aceastã victorie, dupã cele
douã înfrângeri cu 3-2. Sper sã fie un nou înce-
put pentru noi ºi sã continuãm seria succeselor”.

„Ne trebuia aceastã victorie de trei puncte pen-
tru a reveni în clasament. Mobilizarea exemplarã a

VOLEI (M) – DIVIZIA A1 – PLAY-OFF – ETAPA A 3-A

SCM-ul o executã sumar pe Steaua
Rezultate: Penicilina Iaºi – SCM “U” CRA-

IOVA 3-0 (25-21, 25-15, 25-9), SCM Piteºti –
CSU Galaþi 3-0, Medicina Tg. Mureº – Unic
Piatra-Neamþ 3-1.

Clasament
1. Iaºi 38 4. Piteºti 26
2. Tg. Mureº 33 5. Galaþi 5
3. Piatra N. 32 6. CRAIOVA 3

Rezultate: SCM “U” CRAIOVA – Steaua Bu-
cureºti 3-0, Arcada Galaþi – Tricolorul Ploieºti
3-0, Municipal Zalãu – CSM Bucureºti 3-0.

Clasament
1. Zalãu 61 4. Galaþi 57
2. CRAIOVA 57 5. Ploieºti 46
3. Steaua 57 6. CSM Buc. 34

Luceafãrul Craiova – Viitorul Cârcea 1-10,
Arena Bulls Preajba – Recolta Ostroveni 0-2,
Progresul Segarcea – ªtiinþa Danubius Bechet
3-1, Metropolitan Iºalniþa – Dunãrea Calafat 4-
0, Unirea Leamna – ªtiinþa Malu Mare 3-1, Ajax
Dobroteºti – Tractorul Cetate 1-2.

Clasament
1. Cârcea 49 7. Luceafãrul 22
2. Iºalniþa 47 8. Leamna 16
3. Cetate 43 9. Calafat 14
4. Segarcea 42 10. Dobroteºti 13
5. Bechet 39 11. Preajba 10
6. Ostroveni 24 12. Malu Mare 8

VOLEI (F) – DIVIZIA A1 –
PLAY-OUT – ETAPA A 3-A

LIGA A IV-A –
ETAPA A 19-A

FOTBAL – PRELIMINARII CM 2018 – ETAPA A 5-A

Belgia salveazã o remizã în final, Olanda se înclinã la sud de Dunãre
Fãrã “perla coroanei”, Eden Hazard – acciden-

tat, naþionala Belgiei n-a obþinut decât un rezultat
de egalitate, ºi acela în extremis, într-un meci dis-
putat în compania Greciei, 1-1, sâmbãtã searã, chiar
la Bruxelles. Vizitatorii arenei “Roi Baudouin” au
deschis scorul în startul pãrþii secunde (46), prin
golgheterul Mitroglou, iar amfitrionii au revenit
pe tabelã în minutul 89, graþie lui Romelu Lukaku.

GRUPA D: Georgia – Serbia 1-3
(Katcharava 5 / Tadic 45 pen., Mi-
trovic 64, Gacinovic 86), Austria
– Moldova 2-0 (Sabitzer 75,
Harnik 90), Rep. Irlanda – Þara
Galilor 0-0.

Clasament
1. Serbia 11 4. Austria 7
2. Irlanda 11 5. Georgia 2
3. Þara G. 7 6. Moldova 1

Runda viitoare (11 iunie):
Moldova – Georgia,. Rep. Irlanda
– Austria, Serbia – Þara Galilor.

noastrã ºi aportul publicului au contat foarte mult
pentru obþinerea acestui succes”, a spus ºi echi-
pierul SCM-ului, Marian Bala.

Trindidad Tobago – Panama 1-0 (Molino
37), Mexic – Costa Rica 2-0 (Javier Hernan-
dez 7, Araujo 45), Statele Unite – Honduras
6-0 (Lletget 5, Bradley 27, Dempsey 34, 49,
54, Pulisic 46).

Clasament
1. Mexic 7 4. SUA 4
2. Costa Rica 6 5. Trinidad 3
3. Panama 4 6. Honduras 3
La Cupa Mondialã se calificã primele trei clasate,

iar locul patru va susþine un baraj inter-continental.

În runda viitoare, marþi noapte: Honduras – Cos-
ta Rica, Trinidad Tobago – Mexic, Panama – SUA.

FOTBAL – PRELIMINARII CM 2018
(ZONA CONCACAF) – ETAPA A 3-A

DIGI SPORT 1
19:00 – FOTBAL – Liga a II-a: FC Braºov –

ASU Poli Timiºoara.
DIGI SPORT 2
16:30 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: “U”

Cluj – CSM Roman / 18:00, 2:00, 4:00 – TENIS
(F, M) – Turneul de la Miami, în Statele Unite.

DIGI SPORT 3
18:00 – TENIS (M) – Turneul de la Miami, în

Statele Unite.
DIGI SPORT 4
18:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã:

SCM “U” Craiova – BC Mureº.
DOLCE SPORT 1
16:30 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: “U”

Cluj – CSM Roman / 19:00 – FOTBAL – Liga a
II-a: FC Braºov – ASU Poli Timiºoara.

DOLCE SPORT 2
18:00 – TENIS (M) – Turneul de la Miami, în

Statele Unite.
EUROSPORT 1
9:30, 14:30 – SNOOKER – Openul Chinei, la

Beijing.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Elenii ai încheiat partida cu doi oameni mai puþin,
dupã eliminãrile suferite de Tachtsidis (65) ºi Tza-
vellas (90+5).

Un alt meci cu un deznodãmânt puþin anticipat
s-a consumat la Sofia, unde Bulgaria a învins cu 2-
0 (“dublã” Delev) Olanda, care riscã asfel sã rateze
al doilea turneu final consecutiv. În tot acest timp,
la Lisabona, campioana continentalã, Portugalia,

s-a rãzbunat pe Ungaria, dupã acel 3-3 de la Euro
2016, dispunând cu 3-0 de selecþionata þãrii vecine.
Andre Gomes a punctat primul, pentru ca celelalte
reuºite sã poarte semnãtura lui Cristiano Ronaldo.

În cele mai tari jocuri ale zilei de vineri, Repu-
blica Irlanda ºi Þara Galilor s-au neutralizat reci-
proc la Dublin, 0-0, pe când Croaþia a întrecut la
limitã, 1-0 “acasã”, pe Ucraina.

GRUPA C: Azerbaidjan (7p) – Germania
(12p), San Marino (0p) – Cehia (5p), Irlanda
de Nord (7p) – Norvegia (3p).

GRUPA E: Armenia (3p) – Kazahstan (2p),
Muntenegru (7p) – Polonia (10p), ROMÂNIA
(5p) – Danemarca (6p).

GRUPA F: Anglia (10p) – Lituania (5p),
Malta (0p) – Slovacia (6p), Scoþia (4p) –
Slovenia (8p).

La turneul final se calificã primul loc din
cele nouã grupe, iar locurile secunde, cu o
excepþie, vor juca duble de baraj pentru
accederea la Cupa Mondialã, gãzduitã de
Rusia.

GRUPA A: Suedia – Belarus 4-
0 (Forsberg 19 pen., 49, Berg 57,
Thelin 77), Bulgaria – Olanda 2-0
(Delev 5, 20), Luxemburg – Franþa
1-3 (Joachim 34 pen. / Giroud 28,
77, Griezmann 37 pen.).

Clasament
1. Franþa 13 4. Olanda 7
2. Suedia 10 5. Belarus 2
3. Bulgaria 9 6. Luxemburg1

Runda viitoare (9 iunie): Be-
larus – Bulgaria, Olanda – Luxem-
burg, Suedia – Franþa.

Vineri
GRUPA G: Italia – Albania 2-0 (De

Rossi 12 pen., Immobile 71), Liechten-
stein – Macedonia 0-3 (Nikolov 43,
Nestorovski 68, 73), Spania – Israel 4-
1 (D. Silva 13, Vitolo 45+1, D. Costa
51, Isco 88 / Refaelov 76).

Clasament
1. Spania 13 4. Albania 6
2. Italia 13 5. Macedonia 3
3. Israel 9 6. Liechtenstein 0

Runda viitoare (11 iunie):
Macedonia – Spania, Israel – Al-
bania, Italia – Liechtenstein.

Clasament
1. Croaþia 13 4. Turcia 8
2. Islanda 10 5. Finlanda 1
3. Ucraina 8 6. Kosovo 1
Runda viitoare (11 iunie): Finlanda

– Ucraina, Islanda – Croaþia, Kosovo
– Turcia.

GRUPA I: Turcia –
Finlanda 2-0 (Tosun 9, 13),
Croaþia – Ucraina 1-0 (Kali-
nic 38), Kosovo – Islanda 1-
2 (Nuhiu 52 / B. Sigurdarson
25, G. Sigurdsson 35 pen.).

Sâmbãtã
GRUPA B: Andorra – Insule-

le Feroe 0-0, Elveþia – Letonia 1-
0 (Drmic 66), Portugalia – Unga-
ria 3-0 (A. Silva 32, C. Ronaldo
36, 65).

Clasament
1. Elveþia 15 4. Feroe 5
2. Portugalia 12 5. Letonia 3
3. Ungaria 7 6. Andorra 1

Runda viitoare (9 iunie): An-
dorra – Ungaria, Insulele Feroe –
Elveþia, Letonia – Portugalia.

Clasament
1. Belgia 13 4. Cipru 4
2. Grecia 11 5. Estonia 4
3. Bosnia 10 6. Gibraltar 0
Runda viitoare (9 iunie): Bosnia –

Grecia, Estonia – Belgia, Gibraltar –
Cipru.

GRUPA H: Cipru – Estonia
0-0, Bosnia – Gibraltar 5-0
(Ibisevic 4, 43, Vrsajevic 52,
Visca 56, Bicakcic 90+4), Belgia
– Grecia 1-1 (R. Lukaku 89 /
Mitroglou 46).

Duminicã,
dupã închiderea ediþiei

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – GRUPA 7-10 – ETAPA A 4-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – GRUPA 7-10 – ETAPA A 4-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – GRUPA 7-10 – ETAPA A 4-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – GRUPA 7-10 – ETAPA A 4-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – GRUPA 7-10 – ETAPA A 4-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – GRUPA 7-10 – ETAPA A 4-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – GRUPA 7-10 – ETAPA A 4-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – GRUPA 7-10 – ETAPA A 4-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – GRUPA 7-10 – ETAPA A 4-A
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Play-off – etapa a III-a
„U” Craiova – CFR Cluj, sâmbãtã, ora 20.30

FCSB – Dinamo, duminicã, ora 20.30
Astra – Viitorul, luni, ora 20.30

1. Viitorul 2 1 1 0 3-1 30
2. FCSB 2 1 0 1 3-3 27
3. CFR Cluj 2 1 0 1 3-4 25
4. Craiova 2 0 2 0 0-0 24
5. Astra 2 0 1 1 2-3 23
6. Dinamo 2 0 2 0 0-0 23
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  PLAY-OFF

Play-out, etapa a III-a
Chiajna – Pandurii, vineri, ora 18

FC Botoºani – ASA, vineri, ora 20.30
CSMP Iaºi – ACS Poli, sâmbãtã, ora 18

FC Voluntari – Gaz Metan, duminicã, ora 15

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

Punct pentru Craiova II, victorie pentru Podari
Satelitul Universitãþii a remizat la Alexandria,

iar cel al FCSB a cedat la Podari

Echipa secundã a Universitãþii
Craiova a încheiat la egalitate,
scor 1-1, partida disputatã în de-
plasare cu FCM Alexandria, din
etapa a 19-a din seria C3 Puºtii lui
Papurã au început meciul din Te-
leorman cum l-au terminat pe pre-
cedentul, cel cu Mioveni, cu un
penalty transformat de Alex Po-

pescu. Vârful de 19 ani a fructifi-
cat lovitura de pedeapsã obþinutã
de Andrei Burlacu. Imediat dupã
pauzã, alb-albaºtrii puteau sã-ºi
mãreascã avantajul, tot dintr-un
penalty, în urma unui fault la Bu-
zan, semnalizat de asistent, dar
centralul Mihai Motan s-a rãzgân-
dit în urma protestelor gazdelor ºi

a scos lovitura liberã în afara ca-
reului. Cu impresia vociferãrilor
vehemente ale teleormãnenilor, la

faza urmãtoare arbitrul a
dictat penalty foarte uºor
pentru aceºtia, iar Flori-
cel a egalat de la cercul
cu var.  Robert Petre a
fost eliminat cu zece mi-
nute înainte de final. Cor-
nel Papurã ºi Mugur Gu-
ºatu au început cu:  Vlad
– Vlãdoiu, Hodea, Hre-
niuc, Borþa – Enache,
Buzan, Þoiu – Burlacu,
Al. Popescu, R. Petre.
Au mai intrat: Tãtulea,
Frãsineanu, Cãtãlin Ion,
Trocan. Pentru formaþia
gazdã a evoluat ºi fostul
fundaº al Craiovei, Cos-
min Ciocotealã. În runda
viitoare, Universitatea II
va primi vizita echipei
Atletic Bradu, vineri, de

la ora 15, pe stadionul “Extensiv”.
Podariul, primul succes al anului

Podariul ºi-a ales o victimã cu
ºtaif pentru primul succes din
2017, echipa a doua a FCSB, pen-
tru care au evoluat ºi jucãtori de
Liga I precum Pleaºcã, Tudorie,
Denis Man ºi Enceanu. Unicul gol

1. SCM Argeº Piteºti 18 14 4 0 47-8 46
2. FC Voluntari II 18 8 7 3 32-21 31
3. Atletic Bradu 18 8 5 5 30-27 29
4. FC Aninoasa 18 6 9 3 21-13 27
5. Flacãra Moreni 18 6 7 5 24-17 25
6. Sporting Roºiori 18 7 4 7 24-26 25
7. FCM Alexandria 17 6 5 6 17-19 23
8. Concordia II 18 6 5 7 20-25 23
9. ACSO Filiaºi 17 5 7 5 23-21 22
10. FCSB II Buc. 17 6 4 7 25-30 22
11. CS Mioveni II 18 6 4 8 22-28 22
12. Universitatea II 18 5 5 8 23-26 20
13. ACS Podari 17 4 4 9 17-30 16
14. ACS ªirineasa 18 5 1 12 15-37 16
15. ACS Urban Titu 18 2 7 9 21-33 13
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  seria C3

al meciului a fost marcat de Alex
Raicea, în minutul 75, dupã ce oas-
peþii au ratat o loviturã de pedeap-
sã în prima reprizã. Antrenorul Vic-
tor Naicu a început cu: Mecea –
Orban, Dina, Avram, Luicã – Fie-
raru, Stancu, Dragomir, Raicea –
Preda, Geanimu. Pe parcurs au mai
intrat: Velica, Sârmon, Dumangiu,
G. Neacºu. În etapa viitoare, Po-

dariul va evolua în deplasare cu
FCM Alexandria, meci programat
sâmbãtã, de la ora 17. Celelalte re-
zultate al etapei a 19-a a seriei C3:
CS Mioveni II – Atletic Bradu 0-1,
ACS ªirineasa – Urban Titu 1-1,
FC Voluntari II – Concordia Chiaj-
na II  2-1, Flacãra Moreni – SCM
Piteºti 0-0 ºi Sporting Roºiori – FC
Aninoasa 0-1. ACSO Filiaºi a stat.

Dupã ce fundaºul ivo-
rian Stephane Acka ºi-a
reziliat contractul cu Uni-
versitatea Craiova, ºi bra-
zilianul Henrique Madson
ºi-a încheiat conturile cu
gruparea din Bãnie, înþe-
legerea sa expirând ori-
cum la finalul sezonului.
Brazilianul a evoluat timp
de 3 stagiuni pentru ªtiin-
þa, marcând un singur gol,
contra Oþelului Galaþi, în
septembrie 2014. “Dupã
o colaborare de aproape
3 ani, Universitatea Cra-
iova anunþã încetarea
contractului cu mijlocaºul
brazilian Madson. Îi mul-
þumim pentru perioada petrecutã
alãturi de echipã ºi îi dorim mult
succes în carierã!” este mesajul
postat de cãtre conducerea ”juve-
þilor” pe site-ul oficial. Mijlocaºul
de 25 de ani fusese trimis la echi-

pa a doua împreunã cu Acka,
Nuno Rocha ºi Kay. Madson avu-
sese un dialog de la distanþã cu
Gigi Mulþescu, acuzându-l pe an-
trenor cã nu are caracter, dupã ce
acesta spusese cã jucãtorii trimiºi

la echipa a doua l-au sfidat: “Mul-
þescu sã nu vorbeascã de mine,
fiindcã el este fãrã caracter! Eu
am vrut sã ajut echipa, dar n-am
fost respectat” a scris Madson pe
pagina sa de facebook.

Bilete pentru meciurileBilete pentru meciurileBilete pentru meciurileBilete pentru meciurileBilete pentru meciurile
ªtiinþei cu Dinamo ºi CFR Clujªtiinþei cu Dinamo ºi CFR Clujªtiinþei cu Dinamo ºi CFR Clujªtiinþei cu Dinamo ºi CFR Clujªtiinþei cu Dinamo ºi CFR Cluj

Universitatea Craiova a pus în
vânzare biletele pentru meciuri-
le cu Dinamo, de la Severin, din
sferturile de finalã ale Cupei Ro-
mâniei, programat miercuri, ºi
pentru cel cu CFR Cluj, din eta-
pa a 3-a a play-off-ului, progra-
mat sâmbãtã, la Piteºti. Biletele
se pot comanda online, pe site-
ul csuc.ro sau de pot cumpãra

direct de la magazinele Germa-
nos, Vodafone ºi benzinãriile
OMV. Ele pot fi achiziþionate ºi
de la casele de bilete de la Sta-
dionul Extensiv, care sunt des-
chise între orele 10 – 18. La Se-
verin, casele de bilete de la sta-
dion se vor deschide mâine, în-
tre orele 12-18, ºi în ziua me-
ciului, de la ora 10. La Piteºti,

casele de bilete de la stadion sunt
dechise vineri, între orele 12-18,
ºi în ziua meciului cu CFR Cluj
începând cu ora 12. Preþurile bi-
letelor sunt: 10 lei – peluze, 20
de lei – tribuna a II-a, 30 de lei,
tribuna I ºi 50 de lei – tribuna 0.
Transportul la Severin, respec-
tiv Piteºti este asigurat de firma
Star Tours, la preþul de 10 de lei.
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