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- Nostradamus e nimic pe lângã
Caragiale, Popescule, acþiunea pie-
selor lui, este în zilele noastre.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

Opera ºi personalitatea poetului Alexandru
Macedonski, tema din acest an a Simpozionul

Internaþional de Sculpturã „Drumuri Brâncuºiene”
culturã / 9

Când Traian Bãsescu
trebuie  luat în serios!

La subtilitãþi de politicã
externã, fostul preºedinte al
þãrii Traian Bãsescu a avut
de-a lungul timpului deplin
acces. Înconjurat fiind de nu
puþini consilieri cu scaun la
cap. ªtie, în consecinþã,
multe lucruri despre cum se
fac jocurile, ºtie cum se mutã
pe tabla de ºah europeanã,
chiar dacã dupã ieºirea din
mandat n-a mai fost luat în
seamã ºi „axa” a rãmas o
amintire. Ce ne spune dom-
nia sa pe pagina de facebo-
ok ºi, bineînþeles, bãnuim la
televiziunile la care onorea-
zã invitaþiile despre „decla-
raþia de la Roma”?
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CMYK

Succes important pentru
ºcoala craioveanã: echipa-
jul Colegiului Naþional
„Fraþii Buzeºti”, care are un
proiect de roboticã ultra-
performant, a reuºit califi-
carea la finala mondialã de
la St. Louis. Tinerii au  par-
ticipat, la finele sãptãmânii
trecute, la faza naþionalã,
împreunã cu alte 54 de echi-
paje din toatã þara.  Craio-
venii sunt  alãturi de alte
trei echipaje care au obþi-
nut dreptul de a fi
în  Statele Unite
ale Americii, luna
viitoare. 88888 ED
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Dacian Cioloº: Cu tot respectul
faþã de funcþia de director al SIE,
nu am fost ºi nu sunt interesat

Fostul premier Dacian
Cioloº s-a declarat, ieri,
“surprins” de asocierea
numelui sãu cu funcþia de
director al Serviciului de
Informaþii Externe (SIE),
precizând cã, deºi “respectã ºi
apreciazã” aceastã poziþie, nu
a fost ºi nu este interesat de
asemenea rang “nici în
trecut, nici acum”. “Sunt
surprins cã acest subiect tot
reapare, provocat de unii, nu
ºtiu din ce motiv. Cu tot
respectul ºi toatã aprecierea
pentru importanþa unei
asemenea funcþii, eu nu am
fost ºi nu sunt interesat de o
asemenea funcþie, nici în
trecut ºi nici acum”, a spus,
pentru MEDIAFAX, fostul
premier Cioloº.

Preºedintele PSD Liviu
Dragnea a declarat, duminicã
seara, cã ar fi “corect sã existe
o negociere cinstitã” cu preºe-
dintele Klaus Iohannis pe tema
desemnãrii directorului SIE,
afirmând principiul echilibru-
lui politic SIE - SRI este unul
foarte bun ºi cã PSD nu l-ar
agrea pe fostul premier Dacian
Cioloº pentru ocuparea acestei
funcþii. Liderul PSD a spus cã
fostul premier Dacian Cioloº
nu va fi agreat de PSD pentru
funcþia de director al SIE. “De
PSD, nu. Tocmai vorbeam de
un principiu al echilibrului”, a
rãspuns Dragnea, întrebat dacã
este posibil ca Dacian Cioloº sã
fie agreat pentru funcþia de
director al SIE.

Premierul Sorin Grindeanu
a declarat ieri, întrebat fiind
despre ºefia SIE, cã subiectul
nu a fost discutat de liderii
coaliþiei de guvernare, afir-
mând cã este “de acord” cu
Liviu Dragnea, acesta afir-
mând cã principiul echilibrului
politic SIE - SRI este unul
foarte bun. În prezent, SIE este
condus interimar de generalul
cu patru stele Silviu Predoiu,
director adjunct ºi ºef al
operaþiunilor Serviciului.

EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 2 A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 17758027
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu, Valentin Ceauºescu

Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean

Educaþie: Cristi Pãtru
Culturã: Magda Bratu

Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613

Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

Procurorul-ºef DNA, Laura
Codruþa Kovesi, a declarat, ieri,
dupã întâlnirea cu ministrul Justi-
þiei, cã a discutat cu acesta despre
activitatea DNA, cã Tudorel Toa-
der nu i-a cerut demisia ºi cã nu
intenþioneazã sã demisioneze pen-
tru cã nu are de ce. “Am discutat
despre activitatea DNA. Atât am
avut de declarat. Nu mi-a cerut
demisia ºi nu intenþionez sã îmi dau
demisia, nu am de ce sã îmi dau
demisia, DNA ºi-a fãcut treaba. A
fost o discuþie despre care nu
vreau sã dau foarte multe detalii,
veþi afla dupã cel mai probabil de

Senatul a aprobat, ieri, proiectul
de lege care stabileºte cã directorul
Serviciului de Informaþii Externe
(SIE) este numit de Parlament, la pro-
punerea preºedintelui României, ac-
tul normativ urmând sã fier trimis la
promulgare.

“Un amendament pe care l-am for-
mulat ºi a fost însuºit de întreaga co-
misie, în sensul în care armonizãm
dispoziþiile Constituþiei României ºi
Legea de funcþionare ºi organizare a
Serviciului de Informaþii Externe.
Textul propus, în esenþã, spune cã
procedura este similarã directorului
Serviciului Român de Informaþii, în
sensul în care Serviciul de Informa-
þii Externe este condus de un director cu rang
de ministru, numit de Camera Deputaþilor ºi
Senatului, în ºedinþã comunã, la propunerea
preºedintelui României. Cu aceste modificãri,
practic, a fost de acord toatã lumea, am într-
unit unanimitate atât în Comisia de control a
activitãþii SIE, cât ºi în Comisia de Apãrare ºi
Siguranþã Naþionalã din Senat. Este o propu-
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nere care nu implicã niciun fel de diferenþe
politice sau doctrinare ºi este în buna funcþio-
nare atât a Parlamentului, în ceea ce priveºte
controlul civil asupra serviciilor de informaþii,
cât ºi în ceea ce priveºte conducerea operati-
vã ºi executivã a Serviciului de Informaþii Ex-
terne”, a spus senatorul PSD ªerban Nicolae
în timpul dezbaterilor.

În prezent, textul Legii 1/1998 prevede
cã Serviciul de Informaþii Externe este con-
dus de cãtre un director, cu rang de minis-
tru, numit de Consiliul Suprem de Apãrare
a Þãrii, la propunerea preºedintelui.

În forma adoptatã de Camera Depu-
taþilor propunerea legislativã prevede, de
asemenea, controlul asupra activitãþii
Serviciului de Informaþii Externe este
exercitat de Parlamentul României, cu
respectarea secretului asupra mijloace-
lor ºi surselor de informare. În acest scop
se constituie o comisie specialã formatã
din patru deputaþi ºi trei senatori, aleºi
din cadrul Comisiilor pentru apãrare, or-
dine publicã ºi siguranþã naþionalã ale
celor douã Camere. În prezent, din co-
misia specialã de control a activitãþii SIE

fac parte trei deputaþi ºi doi senatori.
Postul de director al SIE este vacant, dupã

demisia de anul trecut a lui Mihai Ungurea-
nu. La acest moment, SIE este condus inte-
rimar de generalul cu patru stele Silviu Pre-
doiu, director adjunct ºi ºef al operaþiunilor
Serviciului.

Ministrul Muncii, Lia Olguþa Va-
silescu, a declarat, duminicã seara,
cã salariul unui medic din secþiile
ATI va ajunge, în 2018, pânã la
3.600 de euro, afirmând cã cel mai
mare salariu din sistemul bugetar îl
va avea preºedintele României,
18.000 de lei ºi cã majorãrile se vor

Preºedintele Camerei Deputa-
þilor, Liviu Dragnea, a precizat,
ieri, cã a discutat cu omologul
sãu de la Senat, Cãlin Popescu
Tãriceanu, despre posibilitatea ca
Parlamentul sã cearã CSAT, SRI
ºi Parchetului sã desecretizeze
protocoalele. „Am vorbit cu dom-
nul Tãriceanu astãzi (luni, n.r.)
ºi mâine o sã ne vedem din nou
la Birourile permanente reunite ºi
o sã vedem procedural dacã avem
aceastã competenþã ( de a solici-
ta desecretizarea, n.r.). Nu vãd
de ce nu am avea-o”, a spus
Dragnea.

„Sigur cã da, sã cerem, dacã
nu e nimic ilegal ºi neconstituþi-
onal în acele protocoale, de ce sã
nu fie toatã lumea satisfãcutã, ca
ºi curiozitate?”, a adãugat preºe-
dintele Camerei Deputaþilor. El a
arãtat cã are în vedere trimiterea
de cãtre Parlament a unei solici-

Procurorul-ºef DNA, Laura Codruþa Kovesi, dupã întâlnirea
cu ministrul Justiþiei: Nu mi-a cerut demisia, nu demisionez

la domnul ministru. Am discutat
doar despre activitatea DNA”, a
declarat, asearã, Laura Codruþa
Kovesi, dupã întâlnirea avutã cu
ministrul Justiþiei, Tudorel Toader.

Procurorul ºef al DNA, Laura
Codruþa Kovesi, a ajuns, ieri dupã-
masã, la sediul Ministerului Justi-
þiei, la scurt timp dupã ambasado-
rul Statelor Unite ale Americii la
Bucureºti, Hans Klemm, care a
avut ºi el o discuþie cu ministrul
Justiþiei.

Tudorel Toader, ministrul Jus-
tiþiei, a anunþat, ieri-dimineaþã, cã
miercuri va prezenta rezultatele

evaluãrii ºefilor principalelor par-
chete: DNA ºi Parchetul General.
“Am fãcut evaluãrile. Cele 14 zile
s-au împlinit de asearã. Voi proro-
ga termenul cu doua zile dat fiind
ca am fost la Bruxelles. Miercuri,
la prânz, voi organiza o conferinþã
de presã ºi va voi da toate detali-
ie”, a declarat Tudorel Toader. În-
trebat ce va face dacã preºedintele
României nu va fi de acord cu
eventuale revocãri, Toader a spus:
“Preºedintele (n.r. – Klaus Iohan-
nis) ºi-a exprimat în repetate rân-
duri opinia, eu îmi voi exprima
opinia în scris.”

În urmã cu douã sãptãmâni,
ministrul Justiþiei a anunþat cã face
o evaluare a activitãþii Ministerului
Public ºi a DNA, sugerând totoda-
tã ºi cã ºefii celor douã parchete
ar putea sã-ºi dea demisia, dupã
ancheta pe OUG 13 ºi motivarea
publicatã de Curtea Constituþiona-
lã. Ulterior, Tudorel Toader ºi-a
nuanþat declaraþiile, precizând cã
nu le-a sugerat procurorului gene-
ral al României, Augustin Lazãr, ºi
procurorului-ºef DNA, Laura Co-
druþa Kovesi, sã demisioneze, ci
doar “a evocat o instituþie din Co-
dul Muncii”.

Liviu Dragnea vrea ca Parlamentul
sã cearã CSAT, SRI ºi Parchetului

sã desecretizeze protocoalele
tãri oficiale atât cãtre CSAT, cât
ºi cãtre SRI ºi Parchetul Gene-
ral. „(trimitem solicitãri n.r.) ºi
cãtre SRI, ºi cãtre Parchetul Ge-
neral, ºi cãtre CSAT. Sã vedem
ce o sã mai zicã”, a mai spus
Dragnea.

Preºedintele Senatului Cãlin
Popescu-Tãriceanu a declarat
luni cã este de acord “în princi-
piu” cu desecretizarea protocoa-
lelor dintre DNA ºi SRI, însã o
decizia în privinþa posibilitãþii ca
Parlamentul sã solicite acest lu-
cru va fi luatã dupã o discuþie în
Birourile Permanente Reunite. “În
principiu, de desecretizare, sigur
cã sunt de acord dar trebuie sã
hotãrâm împreunã, sã vedem
care sunt documentele ºi vã spun
exact. Aºa, la modul generic, da,
sunt de acord”, a declarat preºe-
dintele Senatului Cãlin Popescu-
Tãriceanu.

Lia Olguþa Vasilescu: În 2018, salariile
medicilor vor ajunge pânã la 3.600 de euro

realiza pânã în 2020.
„Lucrãm cu specialiºti care

încã înainte de 1989 au lucrat
la legea salarizãrii unitare. Mulþi
spun cã legea de pe vremea lui
Ceauºescu era de fapt cea mai
bunã, pentru cã ºtiai de unde
pleci ºi unde trebuie sã ajungi la
capãtul carierei. Încercãm sã
aplicãm principiile bune din toate
celelalte legi ale salarizãrii ºi sã
o aplicãm”, a declarat ministrul,
la Antena 3.

Lia Olguþa Vasilescu a afir-
mat cã, din anul 2018, salariile
medicilor vor ajunge pânã la
3.600 de euro, pentru medicii
din secþiile ATI.

Ministrul Muncii a spus cã, în
sistemul bugetar, sunt funcþionari care
au salarii mai mari decât preºedintele
României, “ceea ce nu este în regu-
lã”, adãugând cã ºeful statului ar urma
sã aibã un salariu de 18.000 de lei.
Aceasta a afirmat cã în sistemul bu-
getar creºterile salariale vor fi graduale
pânã în anul 2020.
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Când TCând TCând TCând TCând Traian Bãsescu trebuie luat în serios!raian Bãsescu trebuie luat în serios!raian Bãsescu trebuie luat în serios!raian Bãsescu trebuie luat în serios!raian Bãsescu trebuie luat în serios!
MIRCEA CANÞÃR

La subtilitãþi de politicã externã, fos-
tul preºedinte al þãrii Traian Bãsescu a
avut de-a lungul timpului deplin acces.
Înconjurat fiind de nu puþini consilieri cu
scaun la cap. ªtie, în consecinþã, multe
lucruri despre cum se fac jocurile, ºtie
cum se mutã pe tabla de ºah europeanã,
chiar dacã dupã ieºirea din mandat n-a mai
fost luat în seamã ºi „axa” a rãmas o amin-
tire. Ce ne spune domnia sa pe pagina de
facebook ºi, bineînþeles, bãnuim la televi-
ziunile la care onoreazã invitaþiile despre
„declaraþia de la Roma”? În primul rând
ne îndeamnã sã nu ne facem iluzii, ceea
ce este corect, noi românii având ºi o în-
þelepciune care sunã exact aºa: „Pavãza
bunã trece primejdia rea”. Nu a fost uºor
la Roma, nici cu Beata Syzdlo, nici cu Ale-
xis Tsipras, pentru a semna „fãrã specta-
col”, cu o minã tristã, declaraþia finalã,
deºi presa italianã care s-a ocupat profe-
sionist de eveniment spune cã s-a fãcut,
copios, apel la arta compromisului. Inte-
resant este cã Varºovia nu a acceptat sin-
tagma Consiliului European „Europa mai

multor viteze”. A fost folosit, ca fapt di-
vers, acelaºi stilou de acum 60 de ani,
utilizat de cei ºase miniºtri ai statelor sem-
natare. Sâmbãtã, la Roma, peste 5.000
de persoane au defilat pentru „redeºtep-
tarea Europei” în apropierea Capitoliu-
lui, unde se celebrau 60 de ani de la sem-
narea Tratatului fondator al UE. La Lon-
dra, ºi evenimentul e de luat în seamã,
zeci de mii de persoane (80.000 potrivit
organizatorilor) au cerut ataºarea la Eu-
ropa „celor 28”. Niciodatã Londra – unde
nici o clãdire publicã nu mai arboreazã
drapelul UE – nu a vãzut o asemenea
maree pro-europeanã. Organizaþi sub
deviza „Uniþi pentru Europa”, la nouã
luni dupã victoria Brexit (51,9%), mani-
festanþii i-au dat un avertisment doam-
nei Theresa May, care miercuri, 29 mar-
tie a.c., va notifica Bruxelles-ul de di-
vorþ, cã „ieºirea din piaþa comunã nu fost
inclusã în mandatul referendumului. The-
resa May a deturnat votul pentru a pune
în operã programul extremei drepte”.
Bineînþeles Europa îºi cautã o altã respi-

raþie prin liderii ei, trecãtori. Francois
Hollande peste puþine zile va pãrãsi Ely-
see ºi se va putea afiºa nestingherit cu
actriþa Julie Gayet. Angela Merkel, ran-
forsatã psihic, dupã victoria CDU în lan-
dul Sarre, la alegerile regionale, sperã la
un al patrulea mandat de cancelar, dar
are, în continuare, destule emoþii, mai
ales cã Martin Schulz, contracandidatul
sãu, se anunþã „o nucã tare”. În Olanda,
liberalul Mark Rutte (Partidul Liberal pen-
tru Libertate ºi Democraþie – VVD) a rã-
mas la putere, rãsuflând uºurat dupã îm-
potmolirea, în recentele alegeri, a eurofo-
bului Geert Wilders. ªi miza a fost imen-
sã pentru Europa. Deºi duminicã, la Lille,
abia venitã de la Moscova, Marine Le Pen
a spus cã „dacã va fi aleasã preºedinte,
UE va muri”, întrucât va negocia în nu-
mai ºase luni cu UE pentru „regãsirea su-
veranitãþii bugetare, teritoriale, legislative
ºi monetare”. Partea proastã a lucrurilor
este cã, în Franþa, de la un vot de exaspe-
rare se trece la un vot de aderare pro Fron-
tul Naþional ºi atacul la incoerenþa ºi cre-

dibilitatea programului, denunþarea rasis-
mului, nu mai produc efecte. Dar france-
zii nu vor sã pãrãseascã Uniunea Euro-
peanã ºi, potrivit unui sondaj, doar 28%
ar prefera revenirea la francul francez. O
cifrã de bilanþ: între 2014 ºi 2020 Parisul
beneficiazã de fonduri europene în valoa-
re de 30 miliarde euro, un ajutor financiar
consistent. Sã revenim la nucleul dur al
UE, enunþat corect ºi de Traian Bãsescu:
Germania, Franþa, Olanda. Un mic amen-
dament: ºi în momentul de faþã „cei 27”
ruleazã cu viteze diferite. Deci ºi în rit-
muri diferite. Unele þãri sunt în zona euro,
altele nu. Nu toate þãrile sunt în zona
Schengen. Oricât de ipocrit ar putea fi
Jean Claude Juncker, preºedintele Comi-
siei Europene, apelul lui a fost unul sin-
cer. Aºa a fost perceput. Europenii vor sã
fie împreunã. ªi nimic nu îi poate diviza.
Nota bene: preºedintele Klaus Iohannis a
anunþat deja cã îi va invita pe politicienii
din România la discuþii privind viitorul Eu-
ropei. Nu este exclusã o dezbatere în Par-
lamentul României pe aceeaºi temã.

În Uniunea Europeanã se în-
registreazã anual peste 20 de mi-
lioane de donãri de sânge. În Ro-
mânia, doar 1,7% din populaþia
adultã doneazã sânge, faþã de
66% în Austria sau 52% în Fran-
þa. De aceea, la noi în þarã existã
o nevoie permanentã atât de sân-
ge ºi de preparate sangvine, cât
ºi de donatori fideli. În aceste
condiþii, se încurajeazã donarea
benevolã de sânge.

La dispoziþia donatorilor sunt
cadre medicale specialiste în do-

Doar 1,7% din populaþie doneazã sân-
ge, în condiþiile în care zilnic este nevo-
ie de 1.000 litri. Fiecare 450 ml de sân-
ge donat salveazã trei persoane. Sunt
câteva cifre care poate par seci, însã re-
alitatea este cã fac diferenþa între viaþã
ºi moarte. Aºadar, craiovenii care pot da
o mânã de ajutor pacienþilor aflaþi pe

patul de spital sunt aºteptaþi la Centrul
Regional de Transfuzii Sanguine Craio-
va, aflat în imediata apropiere a Spita-
lului Judeþean. Mai ales cã, în continua-
re, cantitatea de sânge colectatã se do-
vedeºte a fi insuficientã comparativ cu
cererea foarte mare înregistratã de spi-
talele din judeþ.

meniu ce respectã cu stricteþe
normele internaþionale de igienã
în timpul actului de donare. Ca
mãsurã de siguranþã pentru pa-
cienþii din spitale ce beneficiazã
de produsele prelevate, se efec-
tueazã ºi o serie de teste în labo-
ratoare de specialitate pentru a
exclude eventuala transmitere a
unei boli prin transfuzie. Din can-
titatea de sânge recoltatã se fac
preparatele din sânge necesare
pentru intervenþiile chirurgicale,
aºa cum ar fi masa eritrocitarã,

plasma congelatã sau concentra-
tul trombocitar.

Condiþii pentru
a dona

În cazul în care donatorul su-
ferã de o boalã transmisibilã,
acesta va fi informat asupra stã-
rii lui de sãnãtate. Înainte de toa-
te, pentru a dona sânge, craio-
venii trebuie sã îndeplineascã o
serie de condiþii. Eligibile sunt
doar persoanele cu vârsta cu-
prinsã între 18 ºi 50 de ani. Tot-
odatã, donatorii trebuie sã aibã
asupra lor buletinul sau cartea
de identitate, sã aibã o stare de
sãnãtate bunã, sã fie odihniþi, sã
nu consume alcool cu 48 de ore
înaintea donãrii, sã aibã greu-
tatea peste 60 kg, sã nu sufere
de afecþiuni precum hepatitã,
TBC, malarie, boli de piele, ul-
cer sau diabet zaharat ºi sã nu
figureze în registrele medicale
cu boli de inimã. Persoana care
doreºte sã doneze sânge nu tre-
buie sã fie alergicã sau sã fi
donat sânge cu 72 de zile îna-
inte de recoltare.

În dimineaþa recoltãrii de sân-
ge pot fi consumate cel mult
douã felii de pâine cu margarinã
ºi gem. De asemenea, trebuie
consumate multe lichide. Sunt
interzise în schimb alimentele
bogate în grãsimi ºi laptele. Nici
fumatul nu este recomandat îna-
inte de a dona sânge din cauza
riscului de lipotimie.

Beneficii
pentru donatori

Pentru a-i încuraja sã doneze
sânge, craiovenii sunt atraºi ºi
cu câteva facilitãþi: ºapte bonuri
de masã în valoare totalã de 60
de lei ºi analize gratuite în va-
loare de 100 lei pentru depista-
rea hepatitei B ºi C, a HIV/SIDA
ºi a leucemiei. De asemenea, tot
cu aceastã ocazie sunt determi-
nate hemoglobina, grupa sangui-
nã ºi Rh-ul. Tot pe lista de be-
neficii figureazã ºi o reducere de
50% pe transportul în comun
timp de o lunã ºi o zi liberã la
serviciu sau ºcoalã.

Nu de puþine ori, medicii din
spitalele s-au plâns cã deficitul
de sânge se resimte, mai ales
pe secþii în care consumul este
mare, aºa cum ar fi cele de chi-
rurgie ori oncologie. Pentru ca
intervenþiile chirurgicale sã nu
mai fie amânate din cauza lip-
sei sângelui, ar fi nevoie ca
mãcar 2,5% din populaþie sã
meargã frecvent la centrele de
donare.

Campania
„Doneazã sânge!
Fii erou!”, organizatã
în luna mai

În perioada 8-12 mai, Socie-

tatea Studenþilor Mediciniºti din
Craiova se alãturã iniþiativei na-
þionale „Doneazã sânge! Fii
erou!”. Evenimentul organizat
bianual la nivel naþional de Fe-
deraþia Asociaþiilor Studenþilor
în  Medicinã  din  România
(F.A.S.M.R.) îºi propune sã
combatã deficitul de sânge ºi
produse de sânge din unitãþile
spitaliceºti din România prin or-
ganizarea unei colecte extinse
de sânge ºi prin susþinerea unei
puternice campanii de informare
ºi responsabilizare socialã.

Campania de sensibilizare cu
privire la actul nobil al donãrii
de sânge ºi recoltarea propriu-
zisã se desfãºoarã în acest an si-
multan în toate centrele mem-
bre ale Federaþiei Asociaþiilor
Studenþilor în Medicinã din Ro-
mânia (F.A.S.M.R.) ºi anume: în
Bucureºti, Cluj-Napoca, Iaºi,
Braºov, Sibiu, Timiºoara, Ora-
dea, Târgu-Mureº, Craiova si
Constanþa.

Anul trecut, adunând cele
douã campanii desfãºurate, s-au
acumulat în doar douã sãptãmâni
aproximativ 8.000 de donatori la
nivel naþional, ceea ce reprezin-
tã peste 3.600 litri de sânge care
poate fi folosiþi în multe inter-
venþii medicale salvatoare.

RADU ILICEANU
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Reamintim cã, pe 12 ianuarie
a.c., poliþiºtii Brigãzii de Combate-
re a Criminalitãþii Organizate
(BCCO) Craiova ºi procurorii DII-
COT – Serviciul Teritorial Craio-
va, au efectuat 34 de percheziþii,
în Craiova ºi alte localitãþi din ju-
deþul Dolj (între care Cârcea ºi
Iºalniþa), la locuinþele unor persoa-
ne bãnuite de trafic de droguri de
mare risc ºi constituirea unui grup
infracþional organizat. Între cei
„sãltaþi” de oamenii legii a fost ºi
Andrei Lazãr, fiul judecãtoarei Li-
liana Lazãr, care a activat la Secþia
Civilã a Judecãtoriei Craiova pânã

Conform reprezentanþilor Inspectoratului de Poliþie al
Judeþului Dolj, în noaptea de duminicã spre luni, în jurul orei
1.45, lucrãtori ai Poliþiei oraºului Bechet au fost sesizaþi prin
numãrul de urgenþã 112 cu privire la faptul cã, pe D.N. 55A,
în comuna Ostroveni, a avut loc un eveniment rutier. Echi-
pa operativã din cadrul Poliþiei Oraºului Bechet ajunsã la faþa
locului a stabilit, din primele cercetãri, cã Vasilicã B., din
Craiova, la volanul autoturismului personal, într-o curbã la
stânga a pierdut controlul direcþiei de mers, a pãrãsit partea
carosabilã ºi a lovit un copac. Poliþiºtii spun cã evenimentul
rutier s-a petrecut pe fondul consumului de alcool ºi, din
fericire, bãrbatul nu a fost rãnit.

Astfel, conducãtorul auto a fost testat cu aparatul etilotest,
rezultând o concentraþie de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expi-
rat, fapt pentru care acesta a fost condus la Spitalul Orãºe-
nesc Dãbuleni unde i-au fost prelevate probe biologice în ve-
derea stabilirii alcoolemiei. „Poliþiºtii au întocmit dosar penal
sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de conducere a unui auto-
turism pe drumurile publice în timp ce se afla sub influenþa
bãuturilor alcoolice”, a precizat agent ºef adjunct Amelia
Barbu, din cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.

Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã ,,Oltenia” al ju-
deþului Dolj începe recrutarea candidaþilor interesaþi sã devi-
nã ofiþeri sau subofiþeri de pompieri. Tinerii pot aplica pen-
tru admiterea în urmãtoarele instituþii de învãþãmânt ale MAI
ºi ale MApN: Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei
de Poliþie ,,Alexandru Ioan Cuza” Bucureºti; Academia Na-
valã ,,Mircea cel Bãtrân” Constanþa; Academia Forþelor Te-
restre ,,Nicolae Bãlcescu” Sibiu; Academia Tehnicã Militarã
Bucureºti; ªcoala Militarã de Maiºtri Militari ºi Subofiþeri a
Forþelor Terestre ,,Basarab I” Piteºti sau ªcoala de Subofi-
þeri de Pompieri ºi Protecþie Civilã ,,Pavel Zãgãnescu” Bol-
deºti. Informaþii privind graficul admiterii, datele de prezen-
tare, etapele ºi probele de concurs, tematica ºi bibliografia
vor putea fi accesate la urmãtoarele adrese: www.mai.gov-
.ro; www.igsu.ro; www.academiadepolitie.ro; www.mta.-
ro; www.anmb.ro; www.armyacademy.ro;  www.ncoaca-
demy.ro;  www.scoaladepompieri.ro.

Detalii suplimentare se pot obþine de la personalul cu atri-
buþii de recrutare din cadrul Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã ,,Oltenia” al judeþului Dolj, cu sediul în municipiul
Craiova, strada „C.D. Fortunescu” nr. 2, tel. 0251.510.126
interior 27124, sau pe site-ul unitãþii www.isudolj.ro – secþi-
unea carierã.

La sediul Grupãrii de Jandarmi Mobile (GJMb) Craiova
a fost organizatã, ieri, o activitate de donare de sânge, ac-
tivitate la care au participat, voluntar, 50 de jandarmi ai
unitãþii. Activitatea nu este prima de acest gen. Deºi are un
caracter benevol, periodic, Gruparea de Jandarmi Mobilã
Craiova, în colaborare cu Centrul Regional de Transfuzie
Sanguinã Craiova, se implicã activ ºi participã la acþiuni de
donare de sânge. Potrivit reprezentanþilor unitãþii, aceastã
activitate se circumscrie programului de sãrbãtorire a 167
de ani de la înfiinþarea Jandarmeriei Române, cât se împli-
nesc pe 3 aprilie a.c.

În plus, tot în calendarul manifestãrilor organizate pentru
a marca aceastã sãrbãtoare, jandarmii GJMb Craiova ies în
stradã. Mai exact, miercuri, 29 martie a.c., de la ora 12.30,
craiovenii sunt invitaþi pe esplanada Teatrului Naþional Ma-
rin Sorescu, unde vor fi amenajate ateliere de prezentare a
unei pãrþi din tehnica de intervenþie a jandarmilor ºi se va
putea consulta oferta educaþionalã. În plus, au fost pregãtite
ºi exerciþii demonstrative cu folosirea armamentului ºi a câi-
nilor de serviciu.
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Magistraþii Judecãtoriei Craiova au hotãrât

sã-l plaseze sub control judiciar pe craiovea-
nul Andrei Lazãr, dupã ce Tribunalul Dolj a
decis acelaºi lucru în dosarul în care a ajuns
dupã gratii pentru trafic de droguri. Hotãrârea

a fost luatã la ultimul termen, de pe 23 martie
a.c., al procesului în care Lazãr este judecat
pentru scandalul de la Casa Studenþilor, în tim-
pul cãruia a înjunghiat un craiovean. Urmãto-
rul termen a fost stabilit pentru 6 aprilie a.c.

În dosarul de la Judecãtoria Craiova procurorii Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova au reþinut faptul cã: „În noaptea de 13/14
februarie 2016, în jurul orei 03.10, în timp ce se aflau în incinta
Clubului Casa Studenþilor din municipiul Craiova, unde se desfãºura
un spectacol la care participau aproximativ 480 de persoane, între
inculpaþii Lazãr Andrei ºi Savu Marian pe de o parte, ºi numiþii Stân-
gã Ionuþ Sebastian, Zidaru Virgil Alexandru ºi Tudor Cãtãlin Viorel,
pe de altã parte, a avut loc o altercaþie în urma cãreia cei doi inculpaþi
i-au agresat fizic pe ceilalþi trei. Actele de violenþã au tulburat ordi-
nea ºi liniºtea publicã, creând o stare de panicã în rândul persoanelor
care participau la evenimentul respectiv. În aceleaºi împrejurãri, in-
culpatul Lazãr Andrei l-a lovit pe numitul Tudor Cãtãlin Viorel (n.r. –
34 de ani, din Craiova) cu un cuþit în zona hemitoracelui drept ºi în
zona lombarã dreaptã, cauzându-i leziuni ce au necesitat pentru vin-
decare un numãr de 16 – 18 zile de îngrijiri medicale”.

în octombrie 2010, în prezent fi-
ind la Judecãtoria Mangalia.

„Persoanele în cauzã sunt cer-
cetate sub aspectul sãvârºirii in-
fracþiunilor de constituirea unui
grup infracþional organizat ºi tra-
fic de droguri de mare risc. Gru-
parea infracþionalã ar fi efectuat
trafic de droguri de risc ºi de mare
risc, cannabis ºi comprimate
MDMA. Acþiunea a beneficiat de
suportul de specialitate al Direc-
þiei Operaþiuni Speciale a Poliþiei
Române ºi al S.R.I”, au comuni-
cat, la momentul respectiv, repre-
zentanþii Inspectoratului General al

Poliþiei Române (IGPR).
Nouã persoane au fost arestate

preventiv în acest caz, respectiv
Lazãr Andrei, Ioan Valentin Costi-
nel, Stan Costinel Cristi, Stan
Gheorghe, Drãgan Raul Cristian,
Mitru Cezar Lovin, Cojocaru Cor-
nel George, Cioc Andrei ºi Berea-
nu Bogdan Alexandru. Pe 8 martie
a.c., Tribunalul Dolj a hotãrât sã-i
plaseze sub control judiciar pentru
60 de zile, respingând propunerea
procurorilor DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova de prelungire a

arestãrii preventive. Întrucât a pri-
mit mandat de arestare preventivã
ºi în dosarul în care este judecat
pentru tulburarea ordinii ºi liniºtii

publice ºi port sau folosi-
re fãrã drept de

obiecte

periculoase, aflat pe rolul Judecã-
toriei Craiova, Andrei Lazãr a rã-
mas în spatele gratiilor.

Însã la sfârºitul sãptãmânii tre-
cute ºi Judecãtoria Craiova a ho-
tãrât sã-l plaseze sub control judi-
ciar: „admite cererea formulatã de
cãtre inculpatul Lazãr Andrei, prin
apãrãtor ales, ºi dispune înlocui-
rea mãsurii arestãrii preventive a
inculpatului Lazãr Andrei, cu mã-
sura preventivã a controlului ju-
diciar pentru o duratã de 60 de
zile, începând cu data rãmânerii
definitive a prezentei încheieri”,
se aratã în încheierea de ºedinþã
din 23 martie a.c. a Judecãtoriei
Craiova. Dupã ce va fi pus în li-
bertate, Lazãr trebuie sã respecte
o serie de obligaþii, între care ace-
ea de a nu purta arme, ºi de a nu
se deplasa în baruri, restaurante,
cluburi sau la adunãri publice.

Bãut la volan, a intratBãut la volan, a intratBãut la volan, a intratBãut la volan, a intratBãut la volan, a intrat
cu maºina într-un pomcu maºina într-un pomcu maºina într-un pomcu maºina într-un pomcu maºina într-un pom

ISU Dolj începe recrutãrile
pentru viitori pompieri

Jandarmii GJMb Craiova
au donat sânge
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Criza ce-a cuprins lumea, declanºatã ini-
þial peste Ocean ºi generalizatã, ca efect al
globalizãrii, în aproape tot restul acesteia,
nu ºi-a etalat toate consecinþele nefaste. Ele
se resimt acum, pentru cine mai are dispo-
nibilitate ºi interes sã le înregistreze ºi, even-
tual, sã le caute soluþii raþionale. ªi o fac
cu o acuitate teribilã, radicalizând conºtiin-
þa civicã ºi fragilizând decizia clasei politi-
ce, oricare ar fi aceasta, transformând-o
într-o pradã uºoarã contestaþiei precipita-
te. Ce-i drept, politicienii, cei mai mulþi auto-
inventaþi ori confecþionaþi la comandã, într-
un sistem al cumetriilor ºi al unor coniven-
þe dictate de interese de grup ori de orgolii
personale, refuzã, cu obstinaþie, lecþia tre-
cutului imediat prin eludarea erorilor celor
ce i-au precedat. În locul unui non-com-
bat, adicã a prefera sã facã mai mult ºi sã
vorbeascã mai puþin, se complac într-un
pernicios ºi riscant joc al unor ambiguitãþi
ce-i oferã pe tavã drept victime sigure nu
doar unui sistem mediatic suspicios ºi ma-
nipulator, dar el însuºi pacient al aceleiaºi
maladii.

Problema justiþiei, în substanþa sa mai
profundã ºi dincolo de o crizã în parte par-
tizanat gestionatã, nu este, în acest context
marcat de profunde debilitãþi, altceva decât
spuzirea, la suprafaþã, a bolii ce-a supus, mai

O O O O O altfelaltfelaltfelaltfelaltfel de conºtiinþã civicã de conºtiinþã civicã de conºtiinþã civicã de conºtiinþã civicã de conºtiinþã civicã
bine de douã decenii, organismul societãþii
unor teribile experimente de laborator, de cele
mai multe ori într-o condiþie de total autism
în raport cu realitatea vie ºi concretã. S-a
creat, astfel, un clivaj între actorii politici ºi
o populaþie cu nevoi ºi aspiraþii pe care nu-
mai programele ori discursurile electorale
mereu promoþionale nu le-au oferit, la timp,
rãspunsurile aºteptate.

ªi, iatã, acum, mai devreme decât era
prevãzut, dar poate cã e mai bine aºa, so-
cietatea româneascã se redistribuie, ca într-
un plan de luptã, pe douã fronturi antago-
niste, dar ambele minate, sper sã nu mã
înºel, de acelaºi pãcãtos morb al ambigui-
tãþii. În fapt, ce li se reproºeazã guvernan-
þilor de azi, dacã nu ambiguitatea unor po-
ziþii în chestiuni care nici mãcar nu vizeazã
puncte strategice cu excepþia unui program
politic ce-i drept ambiþios, cât cazuri parti-
culare (o reaºezare, în limite constituþiona-
le, a sistemului juridic, chiar ºi prin evalua-
rea unor responsabilitãþi inclusiv individual).
Sigur, ambele fronturi pot avea – ºi, sus-
trase tentaþiilor manipulatoare, chiar au –
substraturi ºi contiguitãþi cu mult mai pro-
funde ºi  nemijlocit legate de actul politic.
ªi de actul de guvernare.

Deocamdatã, ceea ce se poate consta-
ta, fãrã vreun efort interpretativ riscând,

la rându-i, ambivalenþa partizanatului, este
distribuþia de pe o scenã în care un regi-
zor anonim, destinul care întrupeazã rolul
Istoriei, îºi joacã un pariu cât se poate de
insidios. Cãci, dacã, Piaþa, care, azi mai
mult decât oricând, a devenit o agora de
circumstanþã, etaleazã o ek-stazã (poten-
þând, poate puþin exagerat, un fel de re-
trezire glorioasã a conºtiinþei civice), Pu-
terea ºi, deopotrivã, ceea ce a mai rãmas
din Opoziþia politicã, par a acuza din plin
neputinþa administrãrii, mai ales la un ni-
vel comunicaþional, terapiei adecvate pen-
tru meta-staza în care societatea în an-
samblul ei indicã a se afla.

Pentru unele maladii – se ºtie – nu existã
leacuri miraculoase. În afara celor pe care
natura – ca terapeut magician cum s-a do-
vedit prin milenii – le oferã cu condiþia de a
ºti sã le identifici, sã le propui, sã le prepari
ºi, apoi, neapãrat, sã le ºi aplici. În termeni
de politologie „popularã”, asta s-ar traduce
în schimbarea radicalã a actului adminis-
trativ al guvernãrii. ªi al Puterii. Oricare ar
fi aceasta. Iar ºansele existã; ba chiar ºi
premisa, dacã invocãm, oricât de sumar,
un slogan nelipsit, în ultimele campanii
electorale, din panoplia nici unei formaþi-
uni: o altfel de politicã.

În definitiv, dincolo de cazuistica parti-

cularã a protestelor ce agitã Þara, ce altce-
va se doreºte dacã nu un alt mod, alt act,
alt gest, alt discurs, politic ºi civic, prin
care radicalizãrii opiniei publice sã i se rãs-
punsã printr-o egalã radicalizare a adminis-
trãrii treburilor cetãþii ºi ale naþiunii.

Iar dacã soluþia de naturã politicã nu e,
decât în parte ºi în circumstanþe cu totul ºi
cu totul particulare, cea a… strãzii, res-
ponsabilitatea e transferatã, într-o mãsurã
infinit mai mare decât cred protagoniºtii
„rezistenþi”, în seama clasei politice care
însã n-ar mai trebui, în linie de principiu,
divizatã în Putere ºi Opoziþie, ci poziþiona-
tã într-un ansamblu care, nicidecum „omo-
gen”, sã-ºi poatã asuma, distributiv, dar
constructiv, partea ce-i revine în cadrul
obiectivului de a duce Þara înainte.

Rolul conºtiinþei civice realmente con-
structiv nu trebuie ornat cu subterfugii de
naturã politicã ºi, cu atât mai mult, aron-
datã uneia dintre pãrþi, fiindcã rezultatul,.
vizibil acum mai bine decât la începutul
protestelor, nu poate decât sã acutizeze cli-
vajul care, iarãºi e ºtiut, adaugã confrun-
tãrii inter-partinice un plus nedorit de urã.
o urã care pare sã se fi instalat deja în
societate, ca rezonanþã a Strãzii, transfor-
mate dintr-o necesarã agora într-o formã
de cvasi-rãzboi civil.

De Ziua Mondialã a Apei, Ad-
ministraþia Bazinalã de Apã Jiu,
prin Sistemul de Gospodãrire a
Apelor Dolj, a desfãºurat o serie
de acþiuni menite sã conºtientize-
ze importanþa ºi ponderea pe care
apa o are în susþinerea vieþii ºi
dezvoltarea economico-socialã a
umanitãþii. În acest an, motto-ul
sub care s-a  celebrat Ziua Mon-
dialã a Apei, „Apa ºi apa uzatã”,
a reprezentat un mesaj care a evi-
denþiat faptul cã apa este un ele-
ment indispensabil vieþii ºi cã de
calitatea ei depinde calitatea sãnã-
tãþii noastre ºi respectiv a vieþii.

Cu aceastã ocazie, Administra-
þia Bazinalã de Apã Jiu – Siste-
mul de Gospodãrire a Apelor Dolj
a desfãºurat o serie de acþiuni
menite sã conºtientizeze impor-
tanþa ºi ponderea pe care o are
apa în viaþa fiecãruia.  Printre

acestea s-a numãrat ºi acþiunea
de salubrizare a râului Jiu, pârâu-
lui Prodila, organizatã ieri,  de
salariaþii Sistemului de Gospodã-
rire a Apelor Dolj. Aceºtia au co-
lectat 50 de metri cubi de gunoi
pe porþiunea igienizatã, zona Po-
dari aval Pod CF pânã la conflu-
enþa cu pârâul Prodila ºi pr. Pro-
dila pânã la intrarea în comuna
Podari. Cea mai mare cantitate de
gunoi a reprezentat-o cel mena-
jer ºi moluz rezultat din materia-
le de construcþii.

Deºeurile colectate au fost
transportate ºi depozitate la De-
pozitul de gunoi Eco Sud Mofleni.
La aceastã acþiune au fost impli-
cate resurse umane ºi materiale ale
S.G.A Dolj: douã formaþii de lu-
cru, 2 autobasculante, un buldo-
excavator ºi douã autoutilitare.

RADU ILICEANU

Sub egida manifestãrilor de-
dicate aniversãrii a 70 de ani de
la înfiinþarea Universitãþii din
Craiova, Facultatea de ªtiinþe
Sociale organizeazã o nouã pre-
legere în seria de conferinþe
„Craiova – istorie ºi societate
urbanã”. Intitulatã „Craiova
festivã: secolul al XIX-lea ºi
sãrbãtorile naþionale”, aceas-
ta este susþinutã astãzi, de la

Asociaþia April Hub, alãturi de Comunitatea Insta-
gramerilor din Craiova, în parteneriat cu Teatrul pentru
Copii ºi Tineret „Colibri”, lanseazã cea de-a II-a ediþii a
proiectului fotografic InstaCraiova. Prin intermediul
acestuia sunt promovate viaþa de zi cu zi din Craiova,
precum ºi obiectivele turistice din oraº ºi din jurul
acestuia, fotografiile –  realizate fie de profesioniºti, fie
de amatori – trebuind urcate pe platforma Insta-
gram pânã la data de 2 mai, sub hastagul #INSTA-
CRAIOVA. «Promovarea artelor vizuale – fotografia,
a comunitãþii Instagramerilor, precum ºi realizarea
unui conþinut creativ calitativ în mediul online sunt
câteva dintre obiectivele proiectului. Acesta se va
finaliza cu o expoziþie fotograficã la Teatrul „Colibri”,
pe data de 12 mai, ºi cu diverse activitãþi ale comuni-
tãþii Instagram», a precizat Andreea Melinescu,
reprezentant al Asociaþiei April Hub.

MAGDA BRATU

Ce te inspirã în oraº? Aratã la InstaCraiova!

ora 13.00, de dr. Nicolae Mi-
hai, cercetãtor ºtiinþific III la
Institutul de Cercetãri Socio-
Umane „C.S. Nicolãescu-Plop-
ºor” al  Academiei Române.
Evenimentul se va desfãºura în
Sala 444 (clãdirea Rectoratului
Universitãþii din Craiova), invi-
taþi sã participe fiind studenþi ºi
toþi cei interesaþi.

Seria conferinþelor „Craiova

– istorie ºi societate urbanã”
a fost deschisã, pe 27 fe-
bruarie, de lector univ. dr. Li-
viu Marius Ilie (Universitatea
din Craiova) ºi a continuat cu
o întâlnire a publicului cu dr.
Florin Ridiche, pe 9 martie.
Programul mai cuprinde alte
ºase conferinþe, care vor fi
susþinute de dr. Gabriel Croi-
toru – Institutul de Cercetãri
Socio-Umane „C.S. Nicolã-
escu-Plopºor” (11 aprilie),
conf. univ. dr. Lucian Amon
– Universitatea din Craiova
(25 aprilie), prof. univ. dr.

Sorin Liviu Damean – Univer-
sitatea din Craiova (16 mai),
prof. univ. dr. Nicolae Panea –
Universitatea din Craiova (30
mai), dr. Mihaela Dudu – Ser-
viciul Judeþean Dolj al Arhive-
lor Naþionale ale României (6
iunie) ºi lector univ. dr. Mihai
Ghiþulescu – Universitatea din
Craiova (20 iunie).

 MAGDA BRATU
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250 de elevi din Craiova parti-
cipã anul acesta la program ºi în-
vaþã sã cunoascã alimentele ºi pro-
dusele naturale ºi sã facã alegeri
conºtiente pentru o nutriþie mai
sãnãtoasã. În 2016, peste 7300 de
elevi din clasele 0-IV din 14 jude-
þe ºi Bucureºti au participat la ini-
þiativa Selgros.

Cezar Munteanu, unul
dintre cei mai apreciaþi
chefi din România, Se-
nior Lecturer în cadrul
American Hotel Acade-
my, Lector colaborator al
Academiei Culinare “Ex-
clusive” din Moscova ºi
Chef-Rotisseur-Baillage
de Roumanie va fi pre-
zent în fiecare ºcoalã din
cele 21 în care proiectul

Camera de Comerþ ºi Industrie
Dolj vã invitã la seminarul privin-
d „Principii ºi cerinþe noi ale stan-
dardelor ISO 9001 ºi 14001 din
2015”, care va avea loc în perioa-
da 10 -11 aprilie 2017, între orele
13.00 – 17.00, în sala de confe-
rinþe a Camerei de Comerþ
din Craiova, str. Brestei nr.
21, etaj 1. Scopul acestui
seminar este de a informa
reprezentanþii instituþiilor
publice/societãþilor comer-
ciale cu privire la noile re-
glementãri apãrute privind
sistemul de management al
calitãþii ºi mediului. Tema-
tica seminarului: perfecþio-
narea competenþelor în pri-
vinþa promovãrii schimbã-
rilor în organizaþie, a îmbu-
nãtãþirii eficienþei sisteme-
lor de management în
contextul în care pânã în
septembrie 2018 trebuie fã-
cutã tranziþia la ISO
9001:2015 ºi 1400:2015,
principii ºi cerinþe noi ale
standardelor ISO 9001:2015
ºi 1400:2015, studii de caz
privind adecvarea la scopul
organizaþiei a documenta-

Concurs pentru jurnaliºti ºi bloggeriConcurs pentru jurnaliºti ºi bloggeriConcurs pentru jurnaliºti ºi bloggeriConcurs pentru jurnaliºti ºi bloggeriConcurs pentru jurnaliºti ºi bloggeri
care abordeazã teme europenecare abordeazã teme europenecare abordeazã teme europenecare abordeazã teme europenecare abordeazã teme europene

„Principii ºi cerinþe noi ale standardelor
ISO 9001 ºi 14001 din 2015”

þiei, managementul riscului, stabi-
lirea obiectivelor etc. ºi metode de
îmbunãtãþire a proceselor operaþi-
onale. Seminarul este susþinut de
dr. ing. Traian Criºu, un specialist
privind sistemul de management al
calitãþii ºi mediului.

250 de elevi din Craiova învaþã despre250 de elevi din Craiova învaþã despre250 de elevi din Craiova învaþã despre250 de elevi din Craiova învaþã despre250 de elevi din Craiova învaþã despre
nutriþie prin programul Selgrosnutriþie prin programul Selgrosnutriþie prin programul Selgrosnutriþie prin programul Selgrosnutriþie prin programul Selgros

Categorii:
1. Presã audio (comentariu/analizã) – minimum 3 ºi maximum

5 materiale înscrise în concurs
2. Presã video  (comentariu/analizã) – minimum 3 ºi maximum

5 materiale înscrise în concurs
3. Presã scrisã ºi online  (comentariu/analizã) – minimum 3 ºi

maximum 5 materiale înscrise în concurs
4. Opinie / editorial (orice mediu: audio, video sau presa onli-

ne) – minimum 3 ºi maximum 5 materiale înscrise în concurs
5. Reportaj, anchetã, interviu (orice mediu: presã sau blog) –

minimum 3 ºi maximum 5 materiale înscrise în concurs
6. Blog  (text comentariu/analizã/opinie publicat pe blogul per-

sonal sau pe o platformã comunã) – minimum 3 ºi maximum 5 postãri
înscrise în concurs

7. Galerie (imagine ilustrativã – fotografie, infografic original –
însoþitã de un comentariu relevant pentru tematica de concurs, din
orice mediu – presã sau blog) – minimum 3 ºi maximum 5 materiale
înscrise în concurs

Reprezentanþa Comisiei Europene îºi propune sã-i
încurajeze pe jurnaliºti ºi bloggeri sã se specializeze în
analiza informaþiilor care provin de la instituþiile euro-
pene ºi a subiectelor europene în general ºi, ca urmare,
lanseazã concursul “Reporter ºi Blogger European”

Jurnaliºtii ºi bloggerii sunt invi-
taþi sã trimitã, pânã pe 31 octom-
brie 2017, articolele ºi materialele
publicate în perioada 1 ianuarie –
31 octombrie 2017, pentru a fi
evaluate de un juriu. Nu sunt ac-
ceptate articole de ºtiri, ci numai
comentarii, analize, reportaje, an-
chete, interviuri, editoriale, artico-
le de opinie ºi imagini ilustrative
(infografice originale sau fotogra-
fii care au fost publicate însoþite
de comentarii relevante). Fiecare
concurent trebuie sã trimitã mini-
mum 3 ºi maximum 5 materiale -
pentru a intra în competiþie la una
dintre cele 7 categorii ale concur-
sului (vezi mai jos categoriile ºi
criteriile de evaluare pentru fieca-
re în parte). Concurenþii pot parti-
cipa la o singurã categorie. Fieca-
re categorie va avea un singur
câºtigãtor. Premiile constau în câte
o tabletã iPad ºi o vizitã de 2 zile la
Bruxelles, în cursul anu-
lui 2018, unde câºtigãto-
rii vor avea ocazia sã vizi-
teze sediul Comisiei Euro-
pene ºi sã se întâlneascã
cu oficiali europeni.
Juriul va acorda
prioritate participanþilor
ce nu au fost premiaþi
în ediþiile precedente

În perioada15 – 30 no-
iembrie va avea loc juri-
zarea iar în decembrie
2017se va anunþa câºti-
gãtorii. Participanþii pot

aborda orice subiect legat de Uni-
unea Europeanã (ºi care este de
interes pentru publicul din Româ-
nia), cu condiþia ca cel puþin unul
dintre materialele înscrise în con-
curs sã atingã cel puþin una dintre
urmãtoarele teme de interes pen-
tru Comisia Europeanã: “Cartea
albã privind viitorul Europei cu
27 state membre”; “60 de ani de
la Tratatul de la Roma; 10 ani de
la aderarea României la UE”;
“30 de ani de la înfiinþarea pro-
gramului Erasmus”; “Corpul Eu-

ropean de Solidaritate”; “Politi-
ca regional” (inclusiv fonduri eu-
ropene); “Politica agricolã comu-
nã” (inclusiv fonduri europene) ºi
“10 prioritãþi ale Comisiei Euro-
pene”. Juriul va acorda prioritate
participanþilor ce nu au fost pre-
miaþi în ediþiile 2015 ºi 2016. Ast-
fel, în cazul în care diferenþa în-
tre notele finale ale participanþilor
nu este mai mare de 5 puncte, pre-
miul se va acorda participantului
care nu a mai fost premiat în edi-
þiile 2015 ºi 2016 ale concursului.

Jurnaliºtii pot parti-
cipa la una dintre ur-
mãtoarele categorii:
1, 2, 3, 4, 5, 7.
Bloggerii pot partici-
pa la una dintre ur-
mãtoarele categorii:
5, 6, 7. Categoriile 1,
2, 3 ºi 4 se adresea-
zã exclusiv jurnaliº-
tilor. Categoria 6 se
adreseazã exclusiv
bloggerilor. La cate-
goriile 5 ºi 7 vor
concura jurnaliºti ºi
bloggeri.

Selgros Cash&Carry România împreunã cu Chef
Cezar Munteanu s-au aflat ieri, la Colegiul Naþional
Elena Cuza pentru a vorbi elevilor despre alimentaþie
în cadrul programului „Sãnãtatea începe din farfurie”.
Lansat în 2012 ºi aflat în cel de-al cincilea an de
derulare, proiectul îºi propune sã aducã educaþia
gastronomicã în ºcoli ºi sã contribuie la formarea unor
obiceiuri de mâncat sãnãtoase.

se desfãºoarã anul aces-
ta, pentru a interacþiona
direct cu copiii. Împreu-
nã cu echipa sa, Chef Cezar Mun-
teanu susþine prezentãri interacti-
ve despre fructe ºi legume ºi îi în-
vaþã pe elevi sã recunoascã ºi sã
evalueze alimentele ºi sã devinã mai
conºtienþi de propriile alegeri. Aceº-

tia primesc materiale informaþionale
adiþionale pentru acasã, atât pen-
tru copii, cât ºi pentru pãrinþi.

Programul deschide în 2017 ºi
o competiþie pentru elevii din ºco-
lile vizitate, premiul cel mare pen-

tru clasa câºtigãtoare
constând într-o tabãrã
de tip „Cooking Camp”.
„Sãnãtatea începe din
farfurie”a primit, pentru
al doilea an consecutiv,
premiul pentru „Cea mai
bunã campanie de res-
ponsabilizare socialã din
industria FMCG”, atri-
buit în cadrul Galei Pre-
miilor PIAÞA.
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Programul, unic în România, îi
sprijinã pe fermierii români de le-
gume-fructe sã obþinã cea mai
prestigioasã ºi rãspânditã certifica-
re de calitate ºi siguranþã alimenta-
rã din lume pentru produsele lor,
GLOBALG.A.P. (Good Agricultu-

ral Practices). Aceasta asigurã pro-
ducãtorilor, printre altele, accesul
la mai multe pieþe noi de desfacere
– atât locale, dar ºi internaþionale,
permiþând exportul produselor ro-
mâneºti oriunde în lume.
18 fermieri români, ºcolarizaþi

Culturile aparþin celor 18 fer-
mieri români care au absolvit pro-
gramul derulat de Kaufland Româ-
nia în parteneriat cu consultanþi
specializaþi, în perioada ianuarie –
martie 2017. Producãtorii au be-
neficiat de ateliere educaþionale,
activitãþi aplicate de analizã pe te-
ren ºi planuri personalizate de dez-
voltare. Toþi cei 18 producãtori
primesc sprijinul financiar din par-
tea Kaufland România pentru obþi-
nerea certificãrii.

Printre culturile româneºti a cã-
ror calitate va fi recunoscutã in-
ternaþional în acest an se numãrã:
cartofii, ceapa, vinetele, roºiile,
castraveþii, varza, sfecla roºie, pãs-
târnacul, morcovii, ardeii, salata,

Peste 60 de culturi de legume ºi fructe româneºti primescPeste 60 de culturi de legume ºi fructe româneºti primescPeste 60 de culturi de legume ºi fructe româneºti primescPeste 60 de culturi de legume ºi fructe româneºti primescPeste 60 de culturi de legume ºi fructe româneºti primesc
cea mai prestigioasã certificare de calitate din lumecea mai prestigioasã certificare de calitate din lumecea mai prestigioasã certificare de calitate din lumecea mai prestigioasã certificare de calitate din lumecea mai prestigioasã certificare de calitate din lume

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) infor-
meazã cã pânã la 26 martie au
fost depuse în cadrul Campaniei
de primire a cererilor unice de
platã în anul 2017, 263.883 ce-
reri ,  pentru o suprafaþã de
1.075.310,77 hectare. În Anexã
postatã de APIA este expusã si-
tuaþia depunerii cererilor unice
de platã pentru fiecare Centru
Judeþean APIA.

Reamintim cã, în conformi-
tate cu art. 1 lit. a) din Ordinul
Ministerului Agriculturii ºi Dez-
voltãrii Rurale (MADR) nr. 18/
03.02.2017 privind stabilirea
modalitãþii de coordonare a im-

APIA Dolj: A crescut considerabil numãrul cererilor unice de platãAPIA Dolj: A crescut considerabil numãrul cererilor unice de platãAPIA Dolj: A crescut considerabil numãrul cererilor unice de platãAPIA Dolj: A crescut considerabil numãrul cererilor unice de platãAPIA Dolj: A crescut considerabil numãrul cererilor unice de platã
plementãrii schemelor de plãþi
directe ºi a Ajutoarelor Naþiona-
le Tranzitorii care se aplicã în
agriculturã, la nivelul MADR ºi
al APIA, cererile unice de platã
se depun în intervalul 1 martie –
15 mai 2017. Sprijinul financiar
aferent Campaniei 2017 este fi-
nanþat din Fondul European de
Garantare Agricolã (FEGA), din
Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Ruralã (FEADR) ºi
de la bugetul de stat, prin buge-
tul Ministerului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale.

„Pânã ieri, aproape de finalul
programului de lucru, APIA Dolj
avea deja 10.100 de cereri de-

puse”, ne-a precizat Nicolae-
Sorin Rãducan, director execu-
tiv al APIA Dolj. Analizând com-
parative datele, Doljul se claseazã
pe locul al cincilea la nivel naþi-
onal, acoperind o suprafaþã de
peste 43.000 de hectare, ceea
ce îl urcã pe locul al treilea. Cel
mai mare numãr de cereri, la ni-
vel naþional, este înregistrat la
Suceava – 16.379; dar cea mai
mare suprafaþã pentru care s-au
depus cereri aparþine Timiºului
– 71.109 hectare. Aºadar, iatã o
recuperare spectaculoasã, aºa
cum promitea, încã de acum
douã sãptãmâni, conducerea
APIA Dolj.

62 de culturi româneºti de legume ºi
fructe au fost certificate internaþional
pentru calitate, ca urmare a programu-
lui naþional demarat de Kaufland Ro-
mânia în vederea dezvoltãrii agriculto-

rilor locali. Culturile aparþin celor 18
fermieri români care au absolvit pro-
gramul derulat de Kaufland România în
parteneriat cu consultanþi specializaþi,
în perioada ianuarie – martie 2017.

spanacul, verdeþurile, ciupercile,
ridichile negre, pepenii verzi ºi gal-
beni, þelina, conopida, dovleceii,
mazãrea, dovleacul – dar ºi fructe
precum merele, perele, gutuile,
prunele, cãpºunele, zmeura, cire-
ºele, piersicile ºi caisele.

Treptat, toate aceste produse
certificate GLOBALG.A.P. vor fi
disponibile pe rafturile magazine-
lor Kaufland din România. Prima
certificare va avea loc în luna mai
2017, odatã cu recoltarea prime-
lor producþii obþinute, respectiv a
cireºelor ºi cãpºunelor.
Sortimentul din magazine are
peste 50% produse româneºti

La momentul actual, în Româ-
nia existã numai 80 de producã-
tori ce deþin certificãri individuale
GLOBALG.A.P de recunoaºtere
internaþionalã a calitãþii, iar în
urma programului, numãrul aces-
ta va creºte cu peste 20%. La ni-
vel mondial, peste 160.000 de fer-
me din 124 de þãri deþin certifica-
re, iar 60% din totalul acestora
provin din Europa.

„Prin acest program, sprijinim
fermierii români ºi producþia in-
ternã, fiindcã ne dorim ca fructe-
le ºi legumele cultivate în Româ-
nia sã se gãseascã mai uºor în re-

þelele de retail. Piaþa culturilor ro-
mâneºti are un mare potenþial de
dezvoltare iar acest standard este
primul pas cãtre o agriculturã lo-
calã sigurã ºi durabilã. Misiunea
noastrã este sã arãtãm cã se poa-
te ca un retailer sã aibã partene-
riate puternice cu producãtorii
români, oferindu-le susþinere, pia-
þã de desfacere, dar mai ales pre-
dictibilitate. Colaborarea cu pro-
ducãtori locali este o prioritate
pentru noi, iar sortimentul din
magazine este deja compus peste
50% din produse româneºti”, de-
clarã Ionuþ Parfente, Director de
Achiziþii Legume-Fructe, Kau-
fland România.

Programul de certificare recon-
firmã angajamentul Kaufland Ro-
mânia de a sprijini producãtorii ro-
mâni ºi propune o soluþie concretã
pentru dezvoltarea acestora, pro-
movând valoarea produselor româ-
neºti ºi implicit susþinând econo-
mia localã.
Detalii despre Program

Acesta a constat în ateliere edu-
caþionale teoretice ºi practice, în
care producãtorii de legume-fruc-
te, parteneri Kaufland România, s-
au familiarizat cu standardele de
calitate ºi siguranþã necesare, s-
au pregãtit pentru certificare ºi au

beneficiat de consultanþã aplica-
tã, pe teren. În urma acestora, o
mare parte dintre ei au constatat
cã întruneau deja unele criterii.
Urmãtoarea etapã constã în imple-
mentarea planului de acþiune per-
sonalizat în vederea certificãrii
propriu-zise, care are loc în mo-
mentul recoltãrii legumelor sau
fructelor respective.
Certificarea GLOBAL G.A.P.
aduce avantaje

GLOBAL G.A.P. este cel mai
rãspândit standard din lume privind
Bunele practici în Agriculturã ºi
reprezintã o certificare care se
acordã unui produs, atestând cã
acesta respectã cele mai înalte
standarde internaþionale de calitate
ºi siguranþã alimentarã.

Printre avantajele certificãrii
pentru producãtori se numãrã: un
venit mai stabil pentru producã-

tor; garanteazã preluarea de cãtre
retaileri a întregii cantitãþi de pro-
duse certificate; îmbunãtãþeºte
gradul de retenþie a firmei produ-
cãtoare de fructe ºi legume; ac-
ces la pieþe de desfacere locale ºi
globale noi, prin introducerea pro-
duselor certificate într-o bazã de
date mondialã; îmbunãtãþirea ca-
litãþii produselor ºi a standardelor
de siguranþã alimentarã; dezvolta-
rea sustenabilã a afacerii; perfec-
þionarea managementului resurse-
lor naturale ºi financiare; biose-
curitate, control asupra trasabili-
tãþii; controleazã siguranþa, sãnã-
tatea ºi bunãstarea lucrãtorilor.
Kaufland România a deschis,
pânã acum, 113 magazine

Kaufland se numãrã printre cele
mai mari companii de retail din
Europa, cu peste 1.300 de maga-
zine în 7 þãri. Kaufland este pre-
zent în România de peste 11 ani ºi
are un numãr de 113 magazine.
Programele de responsabilitate so-
cialã reprezintã o componentã che-
ie în strategia companiei. Asuma-
rea responsabilitãþii ecologice ºi
sociale este un aspect esenþial al
politicii corporative Kaufland. Cea
mai mare parte a proiectelor noas-
tre de CSR sunt desfãºurate în
parteneriat cu asociaþii nonguver-
namentale regionale sau naþiona-
le. Pe lângã educaþie, sprijinim
proiectele dedicate protecþiei me-
diului înconjurãtor ºi pe cele care
au ca obiectiv promovarea unui
stil de viaþã sãnãtos prin interme-
diul activitãþilor sportive ºi adop-
tarea unei nutriþii echilibrate.
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Un echipaj  („Soft Hoarders”)
al Colegiului  Naþional „Fraþii  Bu-
zeºti”,  format  din 12 membri plus
o rezervã – Andrei Dragomir,
Adrian ªtefãnescu,  Laura
Nadu, Corina Grindeanu, Alin
Buzatu, Andrei Tabacu,  Rãz-
van Drãgici, Bogdan Cîrceanu,

Succes important pentru ºcoa-
la craioveanã: echipajul Cole-
giului Naþional „Fraþii Buzeºti”,
care are un proiect de roboticã

Paginã realizatã de CRISTI  PÃTRU

ultraperformant, a reuºit califi-
carea la finala mondialã, din
aprilie, de  la St.  Louis – State-
le  Unite ale  Americii.

Mircea  Radu, ªtefania  Joiþa,
Bogdan Zanfir, Codruþ  Lemeni
ºi, ca  rezervã,  Mihnea Duican
– a  obþinut  calificarea   în faza
finalã  a Campionatului Mondial
de  Roboticã din St. Louis. Copiii
au  participat, la  finele  sãptãmâ-
nii trecute, la  faza naþionalã, alã-

turi de  alte  54  de  echipaje din
toatã  þara.  Craiovenii sunt  alã-
turi  de alte trei  echipaje  care  au
obþinut  dreptul  de  a  fi  în  Sta-
tele Unite  ale  Americii, în  luna
aprilie a acestui  an.

La  competiþia  de la  Bucu-
reºti, din 23-26 martie,  tinerii  de
la Buzeºti  au obþinut douã premii
importante: Inspire  Awards,
pentru  inspiraþie,   profesionalism
ºi  entuziasm, ºi  Connect
Awards, pentru   implicarea în
comunitatea  FIRST,  strategie  ºi
bussiness. Primul  dintre acestea
a  asigurat prezenþa în  finala din
Louisiana (SUA).

«Echipa pregãtitã  de  profe-
soarele  Mihaela  Grindeanu  ºi
Mihaela  Iancu  a  fost  învãþatã
sã  colaboreze în cadrul  proiec-
tului,  sã  îºi  gãseascã   locul
potrivit,  sã  dezvolte  abilitãþi  de
business,  sã  atragã  comunitatea
ºtiinþificã ºi inginereascã din Cra-
iova.  În  acest fel,  a avut  men-
tori  de  la  Facultatea de Automa-

ticã a Universitãþii  din  Craiova,
de la INCESA, firma HELLA,
majoritatea fiind constituitã din
foºti  absolvenþi de la  „Fraþii
Buzeºti”. Succesul  nu ar fi  fost
posibil fãrã  sprijinul   sponsori-
lor – Asociaþia  Pãrinþilor  Buzeº-
teni,  HELLA  ºi Nutrisol. Juriul
concursului  a  fost  format  din
specialiºti  din  Israel ºi  SUA,
care  au apreciat entuziasmul,
imaginaþia ºi  implicarea  buzeº-
tenilor în proiect», a precizat
prof. Carmen  ªtefãnescu,  di-

rector al  Colegiului  Naþional
„Fraþii   Buzeºti”.

Nu este  lipsitã de  importanþã
declaraþia unuia dintre tineri – Co-
druþ  Lemeni: „Vã  rog  sã  mã
credeþi  cã  nu  am  realizat decât
dupã  mai bine  de  o  orã ceea ce
ni  se  întâmplã. Am savurat victo-
ria  ºi  ne-am stabilit  planurile de
viitor.  Mai  avem de  lucru  la per-
fecþionarea robotului  nostru, dar
mergem,  în  aprilie, în  Statele
Unite, cu speranþe ºi  încercãm  sã
venim  cu  premii ºi de  acolo”.

  Tânãrul, elev  în clasa  a  VIII-a,
a  gãsit  o  cale  mai  simplã  de
rezolvare a unei probleme, a  mers   pe
ea,  dar nu  i  s-a punctat,  iniþial,
soluþia. A  pierdut cel  de-al doilea  loc
calificabil  în  faza  finalã, însã,  dupã
depunerea  unei  contestaþii, i-a  forþat
ºi pe  cei de  la  Ministerul  Educaþiei
Naþionale  sã revinã  ºi  sã ia în  calcul
calea aleasã  de  el.  Finalul  a fost  cã
a primit  punctajul  necesar  promovã-
rii, a fost  declasificat cel  care  era în
faþa  sa, dar,  descoperind  cã greºeala
îi  aparþine,  ministerul a aprobat
suplimentarea  cu un loc,  pentru Dolj,
a  listei  finale.  Povestea  pare  simplã,
dar  nu este chiar  aºa.

„Am  un elev,  Alexandru  Ionuþ
Pascu,  foarte  talentat  la Matematicã,
prezent la  faza  judeþeanã. Seara, a
venit la  mine  ºi  mi-a  arãtat   rezolva-
rea  uneia dintre  probleme.  Era  vorba

Un copil din Bãileºti a fost mai bun
decât profesorii de Matematicã

Faza judeþeanã a Olimpiadei de Matematicã,
susþinutã pe  18  martie,  la  Colegiul „ªtefan

Odobleja”, nu  a fost  lipsitã  de  evenimente, dar
nu  unele  care  þin  de organizare, fãrã  cusur, ci
de  greºeala celor care  au  conceput  subiectele.

Un  copil din  Bãileºti,  de  la  Liceul Teoretic
„Mihai Viteazul”, a dat  peste cap toate calculele

ºi  i-a forþat  pe cei din Ministerul Educaþiei
Naþionale  sã revinã  asupra  notãrii.

Ieri, ªcoala  Gimnazialã Drãgoteºti a fost gazda
expoziþiei-concurs la  nivel  judeþean „Sã  eliminãm
violenþa  din  jurul  nostru!”, organizatã  în  cadrul
proiectului „Toleranþã  zero faþã  de violenþã”. Con-
cursul este  cuprins  în  Calendarul Activitãþilor  Edu-
cative  Judeþene  Dolj, aprobat  de  Ministerul  Edu-
caþiei Naþionale,  pentru anul  ºcolar 2016-2017, do-
meniul  Cultural-artistic,  arte  vizuale.  „Pentru rea-
lizarea activitãþii extracurriculare s-au încheiat  acor-
duri de  parteneriat  cu 30  de unitãþi  ºcolare  din
judeþul  Dolj:  200 de  elevi, îndrumaþi  de  70 de
cadre, au trimis  lucrãri pentru  expoziþia  structuratã
pe  trei secþiuni: învãþãmânt  preºcolar, învãþãmânt
primar ºi  învãþãmânt gimnazial”, a precizat  prof.
Adriana Radu, directorul unitãþii de învãþãmânt. Alã-
turi de colectivul  de cadre didactice  al ªcolii  Gim-
naziale  Drãgoteºti, la activitate  au fost   prezente
prof. Monica Tãnasie, inspector  de  specialitate Arte,
ºi prof. Maria Ciobanu, inspector de sector. Toþi
participanþii au  primit diplome ºi  premii.

despre  o  furnicã
într-un  cub, care
trebuia sã ajungã
dintr-un colþ în
cel  opus,
mergând numai

pe  diagonalã sau  pe muchii, astfel
încât sã fie  stabilit  drumul  cel  mai
lung.  Enunþul ni s-a pãrut  tuturor
clar,  dar Alexandru  ne-a dovedit cã
nu  este  aºa.  Mi-a  spus  cã a  primit
punctaj zero. Mi-a  arãtat calea  lui  de
rezolvare:  a  mers  pânã în mijlocul
pãtratului,  pe  o  diagonalã, iar  apoi
a  luat-o pe  cealaltã,  a mers  apoi  pe
laturi, iar drumul  a fost mai  lung.
Era o cale  clarã de  soluþionare.
Imediat, i-am sfãtuit pe  pãrinþi  sã
depunã contestaþie,  deoarece  era
clar  vorba de  o  scãpare a celor  care
au conceput subiectul. S-a întrunit
Comisia judeþeanã,  s-a  luat legãtura
ºi  cu   secretarul  de stat,  Liviu
Gabriel  Ispas, ni s-a  cerut  trimiterea
lucrãrii  ºi am  aºteptat rezultatele.
Între  timp,  am  vorbit ºi  cu prof.
Nicolae  Tãlãu, profesorul contracan-
didatului, Mihnea  Hedea,  care a

recunoscut cã avem dreptate. Se
aºtepta o  eratã  din  partea  ministeru-
lui,  care nu  a  întârziat  sã aparã,
astfel  cã  lucrarea lui Alexandru  a
primit  patru   puncte ºi s-a  calificat în
faza  finalã”, a precizat  prof.   Leo-
nard  Tica, director  al  Liceului
Teoretic  „Mihai  Viteazul”  din  Bãileºti.

La  rândul  sãu, prof. Ani Drã-
ghici,  preºedinte  al  Comisiei  Jude-
þene  a Olimpiadei  de Matematicã, a
menþionat: „Olimpiada s-a desfãºurat
fãrã   cusur,  din  punct  de  vedere
organizatoric.  Problema respectivã
era formulatã inexact. S-a  mers pe
baremul dat de  minister.  Enunþul  a
fost ambiguu.  Am  cerut un  punct de
vedere Ministerului  Educaþiei  Naþio-
nale, deoarece greºeala  nu  era  a
noastrã.  Ni s-a  rãspuns cã  elevul a
avut  dreptate,  astfel  cã  a  fost
renotat.   Dupã   aceea,  s-a  supli-
menta cu un  loc  delegaþi a  doljeanã
la  faza  naþionalã, astfel  cã va  merge
ºi Mihnea Hedea  la  faza finalã”.
Rãmâne o singurã întrebare:  va  plãti
cineva pentru incompetenþa celor care
au selectat  subiectele  de examen?
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Asociaþia Studenþilor Basara-
beni ºi Asociaþia Studenþilor Ti-
moceni, în parteneriat cu Biblio-
teca Judeþeanã „Alexandru ºi Aris-
tia Aman” ºi Consiliul Judeþean
Dolj, au încheiat, ieri, zilele dedi-
cate Basarabiei cu o manifestare
intitulatã „Zilele marcante din Is-
toria României”.

„Pentru noi, evenimentul de as-
tãzi este unul foarte important pen-
tru cã marcãm 99 de ani de la Uni-
rea Basarabiei cu România, care a
avut loc pe 27 martie 1918 ºi care
a dat startul Marii Uniri. Ne mân-
drim foarte mult cã Basarabia a
fost, totuºi, printre primele care ºi-
a dorit cu adevãrat acest lucru ºi
care a încercat sã facã totul pen-
tru a fi cât mai aproape de patria-
mamã”, a mãrturisit Liuba Ere-

Simpozionul de Sculpturã în Piatrã „Dru-
muri Brâncuºiene” a fost iniþiat în anul 2013
ºi a avut caracter naþional. S-a desfãºurat pe
Velodromul din Parcul „Nicolae Romanescu”,
unde s-a lucrat în marmurã de Ruºchiþa, tema
fiind la liberã alegere. Urmãtoarele ediþii au
oferit evenimentului vizibilitate la nivel inter-
naþional, fiind gãzduite de Centrul Multifunc-
þional din cartierul Romaneºti. În 2014 au
participat opt sculptori, din Republica Mol-
dova, Bulgaria, Elveþia, Turcia ºi România,
care au lucrat în piatrã de Vratza, inspirându-

Festivalul dedicat Basarabiei, mai precis
celor 99 de ani de la Unirea cu România, s-a
încheiat, ieri, cum era ºi firesc, cu o emoþio-
nantã lecþie de istorie. Vorbind despre isto-
ria tumultoasã ºi tristã a Basarabiei, inimo-
ºii studenþi basarabeni au mãrturisit cã au
regãsit, alãturi de invitaþii speciali – prof.
univ. dr. Tereza Danciu (Facultatea de Drept),

profesorul Toma Rãdulescu, profesorul So-
rin Firu (Liceul CFR), Andra Brezniceanu
(Centrul de Integrare a Strãinilor) ºi Dan Lu-
pescu, directorul revistei „Lamura” – ºi de
toþi craiovenii care i-au însoþit în aceste zile
de sãrbãtoare, sentimentul de unitate ºi
„acel suflu românesc care existã, cu siguran-
þã, în fiecare dintre noi.

mia, preºedintele Asociaþiei Stu-
denþilor Basarabeni din Craiova.

„Întotdeauna am fost uniþi
ºi am reprezentat o entitate”

Conf. univ. dr. Tereza Danciu,
de la Facultatea de Drept, le-a spus
studenþilor basarabeni, cât ºi ele-
vilor care s-au aflat în salã, cã ba-
sarabenii ºi românii, deºi separaþi
teritorial, sunt uniþi spiritual. «Sã
sperãm cã aºa cum istoria s-a re-
petat ºi am pierdut Basarabia în
1940, ne vom uni într-un viitor...
nu se ºtie, un viitor apropiat sau
îndepãrtat. Dar eu cred cu tãrie cã
va veni acest moment. Dar proba-
bil, fiind creºtini ortodocºi, în or-
todoxie se spune cã mântuirea vine
doar prin suferinþã. Probabil cã va
trebui sã mai suferim un pic ca sã

vinã acea clipã astralã care a fost
la 1 decembrie 1918, când toþii
românii au fost uniþi teritorial. Spun
„teritorial”, pentru cã noi suntem
uniþi cu fraþii noºtri basarabeni,
întotdeauna am fost uniþi ºi am re-
prezentat o entitate: vorbim ace-
eaºi limbã, avem aceleaºi obiceiuri
ºi tradiþii. Este o bucurie când ne
întâlnim, de fiecare datã, ºi cred
cã aceastã unitate spiritualã – aºa
cum s-a mai întâmplat ºi în trecut
– va fi izvorul unitãþii noastre teri-
toriale», a spus profesorul Tereza
Danciu.

Sala „Dinu C. Giurescu”,
repere peste timp

Eruditul istoric ºi cercetãtor,
Toma Rãdulescu, într-o pledoa-
rie extrem de interesantã, a arãtat
puternicele legãturi care existã în-
tre Oltenia ºi Basarabia. «Ne aflãm
într-o salã cu o istorie aparte: în
zile de 26 ºi 27 mai 1912, sub con-
ducerea ºi din iniþiativa lui Nico-
lae Iorga, aici, ca ºi în toatã þara,
au avut loc manifestãri grandioa-
se dedicate rãpirii Basarabiei.
Steagurile României au fost co-
borâte în bernã. Aici s-au þinut
cuvântãri semnificative, sub con-
ducerea lui ªtefan Ciuceanu, care
era directorul Fundaþiei „Aman”
în acel moment, în prezenþa unor
mari istorici români, în frunte cu
Charles Laugier. Deci, iatã ce le-
gãturi sunt între noi! Muzeul

„Aman” pãstra steagurile în ber-
nã, cocardele tricolore ºi o me-
dalie bãtutã 100 de ani de la lipi-
rea Basarabiei, lucruri care, pen-
tru vremea aceea, însemna închi-
soare ºi, din nefericire, aceste
materiale au fost distruse», a re-
memorat cercetãtorul Toma Rã-
dulescu doar câteva momente im-
portante, trãite la unison de cra-

ioveni ºi basarabeni.
Andra Brezniceanu, din par-

tea Centrului de Integrare a Strãi-
nilor, a mãrturisit cã „România
este acasã pentru voi, iar sistemul
de burse, acordat de statul român,
ºi programele universitare, spe-
rãm cã vã oferã o perspectivã ro-
mâneascã asupra vieþii”.

LAURA MOÞÎRLICHE

Craiova se va mai îmbogãþi, anul acesta, cu alte opt statui de marmurã, care
îl vor reprezenta pe Alexandru Macedonski sau vor reda artistic teme ºi simbo-
luri ale operei sale. Dupã Marin Sorescu, Tudor Gheorghe ºi Adrian Pãunescu, a
venit rândul poetului rozelor sã-i inspire pe participanþii la Simpozionul Interna-
þional de Sculpturã „Drumuri Brâncuºiene”, eveniment care se va desfãºura, ca
de obicei, la Craiova, pe întreg parcursul lunii august. Organizatorii – Casa de

Culturã „Traian Demetrescu”, cu sprijinul Consiliului Local ºi al Primãriei
Municipiului Craiova – au anunþat, recent, termenul-limitã de înscriere: 15 mai

2017, ora 16.00. Rezultatul selecþiei va fi fãcut public în data de 1 iunie.

se din opera lui Marin Sorescu. În 2015,
transpusã în piatrã de Vratza ºi marmurã de
Ruºchiþa a fost creaþia maestrului Tudor
Gheorghe, de artiºti din Germania, Macedo-
nia ºi România. La ediþia de anul trecut s-au
înscris 62 de participanþi din 25 de þãri, se-
lectaþi fiind opt, din România, Bulgaria, Spa-
nia ºi Rusia. Au lucrat tot în piatrã de Vraþa ºi
marmurã de Ruºchiþa, inspiraþi de creaþia
poetului Adrian Pãunescu.

Recent, Casa de Culturã „Traian Deme-
trescu” a lansat apelul de participare la cea

de-a V-a ediþie a simpozionului. Aceasta va
avea loc tot la Centrul Multifuncþional, unde
artiºtii selectaþi vor sculpta sub privirile pu-
blicului în perioada 1-31 august. Operele
realizate vor deveni proprietatea oraºului,
contribuind la îmbogãþirea patrimoniului
monumental al municipiului Craiova.

Înscrierile se pot face pânã la data de 15
mai 2017, ora 16.00, prin trimiterea la adre-
sa de e-mail tradem@tradem.ro a urmãtoa-
relor documente: CV, portofoliu cu lucrãri-
le reprezentative (5-7 lucrãri realizate în
piatrã sau marmurã cu dimensiuni similare
operei ce va fi realizatã în cadrul simpozio-
nului), o fotografie a machetei lucrãrii care
se doreºte a fi realizatã la Craiova (cu pre-
cizarea dimensiunilor: înãlþime, lungime,
adâncime, dimensiuni ce nu vor mai putea
fi modificate ulterior), o fotografie recentã
a artistului în alb-negru, formularul de în-

scriere completat ºi regulamentul simpo-
zionului semnat ºi datat (ultimele douã do-
cumente pot fi descãrcate de pe site-ul in-
stituþiei, www.tradem.ro). Rezultatul selec-
þiei va fi publicat pe 1 iunie.

Juriul care va face selecþia îi are în com-
ponenþã pe arhitect Mircea Diaconescu –
Primãria Craiova, arhitect Emilian ªtefârþã
– manager al Muzeului de Artã Craiova, Lu-
cian Rogneanu – muzeograf la Muzeul de
Artã Craiova, arhitect Marcel  Berendei –
consilier în cadrul Direcþiei Judeþene pentru
Culturã Dolj, Lucian Dindiricã – manager al
Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia
Aman”, Pavel Popescu – preºedinte al Uni-
unii Arhitecþilor din România – Filiala Euro-
regionalã Sud-Vest Oltenia, Marcel Voinea –
preºedinte al Filialei Craiova a Uniunii Artiº-
tilor Plastici din România.

MAGDA BRATU
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Witold Waszczykow-
ski, ministrul de Externe al
Poloniei, pune sub semnul
întrebãrii legalitatea reale-
gerii fostului premier po-
lonez Donald Tusk în
funcþia de preºedinte al
Consiliului European, sus-
þinând cã a fost ales în
urma unui scrutin “fals” ºi
acuzând UE de “standar-
de duble”. Donald Tusk a
fost reales, la începutul
lunii martie, în cursul sum-
mitului de la Bruxelles, în
funcþia de preºedinte al
Consiliului European, cu
un mandat din iunie 2017
pânã în noiembrie 2019.
Ministrul polonez a decla-
rat cã la acest summit a
fost organizat un “pseudo-vot” pentru Tusk,
fiind pusã doar întrebarea cine este “împo-
trivã”, însã nu ºi cine este “pentru” sau se
abþine. Waszczykowski a declarat pentru
postul de televiziune N24 cã nu a existat ºi

Procurorii sud-coreeni au anunþat
cã vor cere arestarea preºedintei
demise Park Geun-hye

Procurorii sud-coreeni au anunþat,
ieri, cã vor cere emiterea unui mandat
de arestare pe numele preºedintei demise
Park Geun-hye, ceea ce implicã plasarea
ei în detenþie timp de 20 de zile, timp în
care este anchetatã în urma unor acuza-
þii de luare de mitã de la întreprinderi
mari. Park Geun-Hye, în vârstã de 65 de
ani, fiicã a fostului preºedinte ºi general
al armatei Park Chung-Hee, a devenit
în 2012 prima femeie care a condus sta-
tul sud-coreean. Choi Soon-Sil, o apro-
piatã a preºedintei Park Peun-Hye, este
acuzatã cã s-ar fi folosit de prietenia cu
Park pentru a interveni în politicã ºi pen-
tru a solicita donaþii de la diverse com-
panii. A fost arestatã pe data de 3 noiem-
brie, fiind pusã sub acuzare pentru frau-
dã ºi abuz de putere. Anunþând iniþiativa
de cerere a unui mandat de arestare, Pro-
curatura a mai transmis cã existã motive
de suspiciuni cã Park ar putea încerca sã
distrugã dovezile. “Cazul este foarte grav
în contextul în care suspectul a demon-
strat acte de abuz de putere prin determi-
narea unor companii sã doneze bani ºi
încâlcând libertatea de management cor-
poratist prin folosirea unei poziþii de pu-
tere ºi de autoritate în calitate de preºe-
dinte”, a anunþat Procuratura într-un
comunicat de presã. Dacã Curtea emite
mandatul de arestare, Park va fi al trei-
lea fost peºedinte al Coreei de Sud care
este plasat în custodie în timp ce este an-
chetat.

CDU, partidul Angelei Merkel, pe primul
loc în alegerile regionale din Saarland

Uniunea Creºtin-Democratã (CDU) a
cancelarului Angela Merkel s-a clasat pe
primul loc la alegerile regionale din lan-
dul Saarland, în pofida estimãrilor cã
social-democraþi vor înregistra rezultat
mai bun datoritã popularitãþii noului
lider al formaþiunii, Martin Schulz. CDU
ºi-a întãrit poziþia de cel mai mare par-
tid din acest land, obþinând 40,7% din
voturi. Comparativ cu alegerile regionale
precedente, din anul 2012, partidul An-
gelei Merkel a crescut de la 35,2% la
40,7%, în timp ce Partidul Social-De-
mocrat (SPD) a scãzut de la 30,6% la
29,6%. Formaþiunea Die Linke (Stân-
ga, cu doctrinã socialist-democratã) a
obþinut 12,9%, iar Partidul Verzilor nu
reuºit sã depãºeascã pragul electoral de
5%. Partidul eurosceptic Alternativã pen-
tru Germania (AfD, extremã-dreapta,
naþionalist, eurosceptic) a primit 6,2%
din voturi.

Partidul fostului premier Borisov a primit
32,58% din voturi la alegerile bulgare

Formaþiunea Cetãþeni pentru Dezvol-
tarea Europeanã a Bulgariei (GERB) a
obþinut 32.58% din voturi la alegerile par-
lamentare anticipate din Bulgaria, în
timp ce Partidul Socialist Bulgar (BSP)
a primit 26,82% din voturi, potrivit re-
zultatelor dupã centralizarea a 89,73% din
secþii. Datele oferite de Comisia Electo-
ral Centralã de la Sofia indicã faptul cã
doar cinci formaþiuni ar urma sã intre
în parlamentul unicameral din Bulga-
ria, noteazã Novinite. Alianþa naþionalis-
tã Patrioþii Uniþi a primit 9,17% din vo-
turi, partidul etnic turc DPS a obþinut
8.93%, iar formaþiunea populistã Will a
luat 4.11%. Rezultatele finale urmeazã sã
fie anunþate în cursul zilei de joi.

Poliþia britanicã a anunþat cã doi
indivizi sunt în continuare reþinuþi
sub suspiciunea cã ar avea legãturã
cu atacul terorist comis sãptãmâna
trecutã la Londra, dupã ce un bãr-
bat în vârstã de 30 de ani a fost
arestat duminicã la Birmingham. În
custodia poliþiei se mai aflã un bãr-
bat de 58 de ani care a fost reþinut
la scurt timp dupã atentatul de mier-
curi. Poliþia Metropolitanã din Lon-
dra a comunicat cã bãrbatul arestat
duminicã la Birmingham este “sus-
pectat cã ar fi pregãtit comiterea de
acte teroriste”. Autoritãþile au decla-
rat cã 12 persoane au fost reþinute
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un vot pentru contracandidatul propus de
Polonia. “Avem opinii ale experþilor care spu-
nã cã Tusk a fost ales într-un fel care poate
fi contestat din punctul de vedere al legilor
europene”, a mai declarat oficialul polonez.

Waszczykowski a mai adã-
ugat cã Guvernul condus
de premierul Beata Szydlo
urmeazã sã decidã dacã va
contesta în mod oficial re-
zultatul votului. “Vom arã-
ta societãþii în ce fel de uni-
une suntem acum, o uniu-
ne care aplicã standarde
duble”, a continuat oficia-
lul polonez. Jaroslaw Kac-
zynski, liderul partidului
conservator Lege ºi Justi-
þie, aflat la putere în Polo-
nia, îl considerã vinovat pe
Tusk pentru decesul fra-
telui sãu, preºedintele Lech
Kaczynski. Acesta susþine
cã Tusk, pe atunci premie-
rul Poloniei, a neglijat se-
curitatea preºedintelui ºi a

lãsat pe mâna ruºilor ancheta privind acci-
dentul aviatic produs la Smolensk. Guver-
nul de la Varºovia a încercat sã blocheze re-
alegerea lui Donald Tusk în fruntea Consi-
liului European.

Atacul terorist de la Londra: Douã persoane
au rãmas în custodia poliþiei britanice

Uniunea Europeanã va dispãrea, a decla-
rat candidatul francez la alegerile preziden-
þiale Marine Le Pen la un miting de dumini-
cã, promiþând sã protejeze Franþa de globa-
lizare. “Uniunea Europeanã va muri deoare-
ce oamenii nu o mai vor...imperiile arogante
ºi hegemonice sunt destinate sã piarã”, a spus
Le Pen. “A venit timpul sã-i învingem pe
globaliºti”, a spus ea, acuzându-i pe rivalii
sãi, Emmanuel Macron ºi Francois Fillon,
de “trãdare” pentru politicile lor în favoa-

Marine Le Pen: Uniunea Europeanã va dispãrea
rea UE. Euro ar putea atinge cel mai scã-
zut nivel din ultimii 15 ani dacã Marine Le
Pen câºtigã alegerile prezidenþiale în Fran-
þa, cu o reacþie a cursului valutar similarã
cu cea înregistratã de lirã dupã votul în
favoarea Brexitului, potrivit unor econo-
miºti citaþi de Bloomberg. Moneda euro
ar ajunge la paritate cu dolarul sau sub un
dolar dupã victoria liderului Frontului Naþi-
onal, considerã 23 de respondenþi din cei
38 întrebaþi în cadrul studiului Bloomberg,

cinci dintre aceºtia susþinând cã euro va
scãdea sub 95 de cenþi. Victoria lui Le Pen
poate genera declinul rapid al monedei eu-
ropene din cauza candidatei care s-a pozi-
þionat împotriva Uniunii Europene ºi care
a ameninþat cã va face un referendum asu-
pra euro ºi va reduce valoare nominalã a
datoriei naþionale. O scãdere pânã la pari-
tate pentru prima datã din 2002 ar fi un
declin de mai mult de 7% faþã de nivelul
actual de 1,08 dolari, în timp ce o scãdere
de sub 95 de cenþi ar reprezenta o scãdere
de aproape 12%. O astfel de iniþiativã ar
aduce reacþii similare cu situaþia lirei din
Marea Britanie dupã votul în cazul Brexit.
Într-un raport similar realizat înainte de re-
ferendumul pentru Brexit de anul trecut,
majoritatea economiºtilor au anticipat o
scãdere sub 1,35 dolari în cazul votului în
favoarea ieºirii, o decizie care a fost asu-
matã dupã vot, în contextul în care lira a
scãzut mai mult de 10%, ajungând la un ni-
vel record înregistrat în ultimii 31 de ani, de
1,3229 dolari. Victoria candidatei Le Pen este
puþin probabilã. Cercetarea economiºtilor
indicã o probabilitate de 61% ca victoria sã
aparþinã candidatului independent Emmanuel
Macron, comparativ cu probabilitatea de
doar 20% ca Le Pen sã devinã preºedintã.

în urma atacului comis de islamis-
tul de origine britanicã Khaild Ma-
sood, însã nouã persoane au fost
eliberate fãrã ca poliþia sa întreprin-
dã alte mãsuri la adresa lor. Un isla-
mist britanic a lovit intenþionat cu
un vehicul zeci de persoane, mier-
curi, pe Podul Westminster din Lon-
dra, dupã care a intrat cu maºina în
gardul Parlamentului britanic. Tero-
ristul a înjunghiat un agent de poli-
þie, dupã care a fost împuºcat mor-
tal de serviciile de securitate. Bilan-
tul atentatului revendicat de reþeaua
teroristã Stat Islamic este de cel
puþin patru morþi ºi 40 de rãniþi.
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Anunþul tãu!
Direcþia Sanitarã Veterina-

rã ºi pentru Siguranþa Alimen-
telor Dolj organizeazã în data
de 20.04.2017, ora 11:00 (sus-
þinerea probei scrise) ºi
24.04.2017, ora 11:00 (susþine-
rea interviului), concurs pen-
tru ocuparea urmãtorului
post contractual vacant, pe
perioadã determinatã: · O.G.
nr. 42/2004: - chimist, grad
profesional IA– 1 post. Terme-
nul limitã pentru depunerea
dosarelor: - 13.04.2017, ora
17,00. Dosarele se vor depu-
ne la secretariatul Direcþiei
Sanitare Veterinare ºi pentru
Siguranþa Alimentelor Dolj.
Condiþii specifice pentru ocu-
parea postului de chimist,
gradul profesional IA, O.G.
nr.42/2004: - studii universita-
re de licenþã absolvite cu di-
plomã, respectiv studii supe-
rioare de lungã duratã, absol-
vite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã în domeniul chi-
miei, specializarea chimie; -
vechime în specialitatea stu-
diilor absolvite – 9 ani. Infor-
maþii suplimentare privind
bibliografia ºi actele necesa-
re în vederea participãrii la
concurs se vor solicita de la
Compartiment Juridic ºi Re-
surse Umane din cadrul
DSVSA Dolj din cadrul
DSVSA Dolj, str. Fântâna Po-
pova Nr.30 sau la numarul de
telefon: 0251/428791 int. 115.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Brãdeºti, cu

sediul în localitatea Brãdeºti,
str. Mihai Viteazul, nr. 3, jude-
þul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea funcþiei pu-
blice vacante de: inspector,
clasa I, grad profesional de-
butant, la Compartimentul
Asistenþã Socialã, Autoritate
Tutelarã ºi Prestaþii Sociale -
1 post, conform Legii nr.188/
1999, privind Statutul funcþi-
onarilor publici, consolidatã
2009. Concursul se va desfã-
ºura astfel: -proba scrisã în
data de 25.04.2017, ora 10.00;
-proba interviu în data de
27.04.2017, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs can-
didaþii trebuie sã îndeplineas-
cã urmãtoarele condiþii: -stu-
dii universitare de lungã du-
ratã absolvite cu diplomã de
licenþã sau echivalentã; -cu-
noºtinþe operare calculator
cel puþin nivel mediu; -dispo-
nibilitate de lucru în program
prelungit; -deschidere, trans-
parenþã ºi abilitate în comuni-
care. Candidaþii vor depune
dosarele de participare la con-
curs în perioada 30.03.2017-
18.04.2017, de la publicarea
anunþului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Primã-
riei Brãdeºti. Relaþii suplimen-
tare la sediul: Primãria Brã-
deºti, persoanã de contact:
telefon/fax: 0251.444.206, e-
mail: bradesti@cjdolj.

S.C. AGROBUT PREST
SRL anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de
obþinere a autorizaþiei de mediu
privind activitatea 0161 activitãþi
auxiliare pentru producþie vege-
talã ce se desfãºoarã în Coºo-
veni, T 56, P 508, construcþia C9.
Informaþiile privind potenþialul
impact asupra mediului pot fi
consultate la sediul APM Dolj,
Craiova, str. Petru Rareº, nr.1,
zilnic între orele 9-14. Observa-
þiile publicului se primesc zilnic
la sediul APM Dolj pânã la data
de 11.04.2017 ( 15 zile calenda-
ristice de la data apariþiei anun-
þului în presã).

BOURU JANINA- IUNONA,
reprezentantã a S.C. M&L
AUTO SRL anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii soli-
citãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul: ,,CON-
STRUIRE IMOBIL D+P+5E CU
DESTINAÞIA LOCUINÞE CO-
LECTIVE,, propus a fi ampla-
sat în municipiul Craiova, B- dul
Dacia nr. 66A, judeþul Dolj. In-
formaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul
APM Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr.1,în zilele de luni pânã
joi, între orele 8.00-16.00 ºi vi-
neri între orele 8.00-14.00. Ob-
servaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj din
Craiova, str. Petru Rareº, nr.1,
fax: 0251/ 419.035, e-mail offi-
ce@apmdj.anpm.ro.
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Anunþul tãu!
Se convoacã Adunarea Ge-

neralã anualã a ASOCIAÞIEI VÂ-
NÃTORILOR ªI PESCARILOR
SPORTIVI ,,ARTEMIS,, CRAIOVA
în data de 07.04.2017, ora 14.00, la
sediul Asociaþiei din Craiova, Bu-
levardul 1 Mai nr. 42, judeþul Dolj,
având urmãtoarea ordine de zi: 1.
Prezentarea situaþiei financiare pe
anul 2016, aprobarea bilanþului
contabil pe anul 2016 ºi descãr-
carea de gestiune a administrato-
rului.2. Aprobarea propunerilor de
venituri ºi cheltuieli pentru anul
2017. 3. Diverse. Preºedintele aso-
ciaþiei Udrea Valentin.

SC BACRIZ IMPEX SRL
anunta publicul interest asupra
elaborare PLAN URBANISTIC
ZONAL – pentru ‘CONSTRUIRE
LOCUINÞE COLECTIVE D+P+5-
8E CU PARCÃRI LA DEMISOL,
CU SPAÞII COMERCIALE LA
PARTER ªI LOCUINÞE LA ETA-
JE’ mun. Craiova, bd. Decebal nr.
12. PUBLICUL ESTE INVITAT CA
PÂNÃ LA DATA DE: 20.04.2017
SÃ TRANSMITÃ OBSERVAÞII IN
SCRIS PE ADRESA FIRMEI, IAR
CEI INTERESAÞI SUNT RUGAÞI
SÃ NOTIFICE PREZENTÃ LA
DEZBATEREA PUBLICÃ, DEZ-
BATERE CARE VA AVEA LOC LA
SEDIUL FIRMEI IN DATA DE 29/
30.03.2017 IN BIROUL ADMIS-
TRATIV DIN CORPUL C2 INTRE
ORELE 10.00 – 16.00. Documen-
tele sunt expuse ºi disponibile
la sediul SC BACRIZ SRL, din
bd. DECEBAL NR. 12, ºi pe sai-
tul primariei mun. Craiova.

Consiliul Local al comunei Pleniþa, judeþul Dolj, scoate la licitaþie în
vederea închirierii:

- teren în suprafaþã de 20 mp situat în Pleniþa,  str. Pieþei nr. 2A, pentru
realizarea unei frizerii.

- spaþiu comercial în suprafaþã de 25 mp, situat în incinta pieþei agro-
alimentare Pleniþa, pentru desfãºurare activitãþi  comerciale.

-Preþul de pornire la licitaþie: 3 lei/mp/lunã;
-Data þinerii licitaþiei: 12.04.2017, orele  11:00  la sediul primãriei;

-Termenul limitã pentru depunerea ofertelor: 11.04.2017, orele 11:00.

Condiþii de participare la licitaþie:

a) Pentru persoane juridice:
- Certificat O.N.R.C. ºi  certificat de înregistrare fiscalã;
- Certificat fiscal din care sa rezulte achitarea obligaþiilor cãtre de stat;
- Certificat fiscal din care sã rezulte achitarea obligaþiilor cãtre bugetul

local;
- Declaraþie pe proprie rãspundere a reprezentantului legal al societãþii,

din care sã rezulte cã aceasta nu se aflã în reorganizare judiciarã sau faliment;
-Oferta de preþ.
b)Pentru persoane fizice:
- Copie act de identitate;
- Certificat fiscal din care sã rezulte achitarea obligaþiilor cãtre bugetul

local;
- Oferta de preþ.
Relaþii suplimentare la sediul primãriei sau  telefon la  0251368189.

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

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere semidecomandat
Calea Bucureºti, etaj - 1.
Telefon: 0769/274.704.
3 - 4 CAMERE
Apartament 4 camere
decomandate vis-a-vis
de Liceul de Chimie.
Telefon: 0763/609.681;
0766/ 257.887.

CASE
Vând urgent casã 6 ca-
mere cu 4500 mp cur-
te, grãdinã, vie, Livezi-
Podari, drum naþional,
asfalt, puþ american.
Telefon: 0722/266.718,
0251/522.579.
Vând vilã str. Principa-
lã la 6 km de Craiova.
Telefon: 0753/120.090.
Vând casã 5 camere
toate utilitãþile. Telefon:
0745/589.825.
Vând casã în judeþul
Dolj, comuna Calopãr,
sat Dîlga din cãrãmidã,
anexe gospodãreºti ºi
beci, grãdinã, vie. Te-
lefon: 0735/923.982;
0351/410.383.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzi-
re centralã, reabilitatã
termic sau schimb cu
apartament 3 camere.
Telefon: 0746/498.818.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, parchet
ºi mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grãdi-
nã cu viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în curte
ºi posibilitate de racorda-
re la reþeaua publicã de
alimentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0744/810.932.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funciarã,
unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toate utili-
tãþile super-îmbunãtãþitã 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 camere, hol,
bucãtãrie, toate utilitã-
þile. Telefon: 0771/
723.968.
Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fi-
ind zonã metropolita-
nã, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând 5000 mp la Gara
Pieleºti lângã Fabrica
Q Fort. 0752/641.847.
Vând teren comuna
Bucovãþ - Dolj. Tele-
fon: 0745/936.321.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Te-
lefon: 0770/107.765.
Vând teren intravilan
cu construcþie începu-
tã în Cârcea, Aleea
Podului Nr. 11. Telefon:
0721/995.405.
Vând teren Podari, in-
travilan Craiova, str. Ni-
colae Romanescu. Te-
lefon: 0722/943.220.
Proprietar, vând tere-
nuri la 1000 m 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. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând pãdure salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni - Gorj, 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi- la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan 2006
geamuri electrice faþã,
airbag volan ºi bord
dreapta. Cauciucuri
varã ºi jante aliaj r15
plus jante 16 borbet 9j
fãrã cauciucuri. Maºi-
na are 99000 km  pri-
mul proprietar. Trebu-
ie schimbate telescoa-
pe faþã, detin douã noi
decat trebuie schim-
bate, în rest impecabi-
lã. Preþ 2300 euro. Te-
lefon: 0745/644.775.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

marþi, 28 martie 2017

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

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

SC ERPIA SA Craiova, cu se-
diul în Craiova, str. Siretului,
nr. 35, angajeazã consilier ju-
ridic cu experienta în dome-
niu, inclusiv achiziãþii publice.
CV-urile se vor trimite pe fax
la nr. 0251464030, la sediul
societãþii noastre sau pe e-
mail: erpiacraiova@yahoo.-
com. Relatii suplimentare la
tel: 0251.464031/0251.464030
- dra. Director Baroi Lidia

STRÃINE
Vând avantajos Re-
nault Symbol 2005,
motorinã. Telefon:
0744/548.506.
Vând GOLF, motor 1,4,
16V, 75 C ºi AC distri-
buþie ºi pompã de apã
nouã, km 216.000.
1700 E negociabil. Te-
lefon: 0768/440.441.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
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 româneºti,
preþ negociabil. Tele-
fon: 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, scau-
ne tapiþate, pat dublu,
comodã, 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 VINTAGE,
1 bibliotecã, 1 vitrinã
micã unde poþi pune
un aparat de radio cu
picup ºi o noptierã
pentru telefon. Preþuri
mici. Telefon: 0729/
684.222.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã te-
racotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Calorifere fontã, aspi-
rator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstrare
armament mic ºi car-
tuºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzi-
calã Stereo 205, pan-
tofi, bocanci noi. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc 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, cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Apartament 2 camere,
excepþional, etaj 2, deco-
mandat, ultracentral (Pri-
mãrie), complet dotat ºi
mobilat, microcentralã,
aer condiþionat, balcoa-
ne închise termopan,
igienã ºi liniºte deplinã,
220 E. Telefon: 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 Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

PIERDERI
MILFA COM SRL de-
clarã pierdute certificate
constatatoare de la
punctele  de lucru. Se
declarã nule.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Veritabilã demonstraþie de
handbal, duminicã, la Polivalen-
tã, unde SCM Craiova a trecut
cu 28-17 de ocupanta poziþiei
secunde a ierarhiei, revelaþia Du-
nãrea Brãila.

Partida, marcatã de revenirea
pe parchet a Valentinei Ardean-
Elisei, dupã groaznica accidenta-
re suferitã la sfârºitul lunii sep-
tembrie, a debutat perfect pen-
tru elevele lui Bogdan Burcea, 3-
0 (min. 5), iar respectiva dife-
renþã s-a menþinut pe mai toatã
durata primei reprize, încheiatã
cu 11-7. În partea secundã, alb-
albastrele s-au distanþat, neve-
rosmil, chiar ºi la 12 “lungimi”,
26-14 (min. 54), ceea ce a fãcut
ca în puþinul timp rãmas sã nu
mai apese pedala de acceleraþie.

Dacã în teren Cristina Zamfir
a dat din nou recital, perforând
butul advers de 8 ori, o prestaþie

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 22-A

VVVVVictorie entuziasmantã pentru SCMictorie entuziasmantã pentru SCMictorie entuziasmantã pentru SCMictorie entuziasmantã pentru SCMictorie entuziasmantã pentru SCM
Rezultate complete: SCM CRAIOVA –

Dunãrea Brãila 28-17, Mãgura Cisnãdie –
CSM Bucureºti 21-30, Corona Braºov – Uni-
rea Slobozia 26-15, HCM Rm. Vâlcea – Da-
nubius Galaþi 31-34, “U” Cluj – CSM Roman
26-25. CSM Bistriþa ºi HC Zalãu au stat.

Clasament
1. CSM Buc. 54 7. Braºov 25
2. Brãila 40 8. “U” Cluj 21
3. CRAIOVA 35 9. Bistriþa* 21
4. Zalãu* 35 10. Cisnãdie* 17
5. Roman 28 11. Galaþi 14
6. Vâlcea* 28 12. Slobozia 8
* - un joc mai puþin, 18 faþã de 19.

excelentã ºi-a trecut în cont
ºi goalkeeper-ul Iulia Du-
manska. „Mã bucur cã ne-
am mobilizat atât în apãra-
re, cât ºi în atac, ºi am fã-
cut un meci bun. Sunt feri-
citã cã am câºtigat ºi cã
avem încã trei puncte im-
portante în clasament”, a
spus tânãrul portar al Cra-
iovei. Evoluþia sa a fost re-
marcatã ºi de tehnicianul
Bogdan Burcea: „I-am spus
Iuliei cã va face un meci
bun, dar important este cã am
dezvoltat ºi o apãrare mai sigu-
rã. Mã bucur pentru acest suc-
ces foarte important pentru noi.
Felicit spectatorii care au venit
din nou la meciurile noastre ºi
sunt convins cã vor avea motive
de bucurie ºi în urmãtoarea par-
tidã, pe care o vom susþine tot
acasã, sâmbãtã (n.r. ora 11:00,

în direct la TVR 2), contra Co-
ronei Braºov”

În cele din urmã, Valentina Ar-
dean Elisei a declarat: „Am avut
emoþii la revenirea pe teren, dar
mã bucur cã am jucat ºi cã am
redebutat cu victorie. Acest meci
a fost foarte important pentru noi
ºi mã bucur cã ne-am impus.”

Distribuþia combletã a Craio-

vei în disputa cu Brãila: Iulia
Dumanska, Florentina Stanciu –
Jelena Trifunovic (2 goluri), Car-
men ªelaru (5), Laurisa Landre
(1), Ana Maria Apipie (2), Zeljka

Nikolic (3), Valentina Ardean Eli-
sei (1), Daniela Bãbeanu (5), Cris-
tina Zamfir (8), Andreea Ianãºi,
Yuliya Zaremba, Alexandra An-
drei, Yaroslava Burlachenko.

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 (Joa-
chim 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. Luxemburg 1
Runda viitoare (9 iunie): Belarus – Bulgaria, Olan-

da – Luxemburg, Suedia – Franþa.

GRUPA B: Andorra – Insulele Feroe 0-0, Elveþia –
Letonia 1-0 (Drmic 66), Portugalia – Ungaria 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): Andorra – Ungaria, Insu-

lele Feroe – Elveþia, Letonia – Portugalia.

GRUPA C: Azerbaidjan – Germania 1-4 (Nazarov
31 / Schurrle 19, 81, Muller 36, Gomez 45), San
Marino – Cehia 0-6 (Barak 17, 24, Darida 19, 77 pen.,
Gebre Selassie 26, Krmencik 43), Irlanda de Nord –
Norvegia 2-0 (Ward 2, Washington 33).

Clasament
1. Germania 15 4. Azerbaijan 7
2. Irlanda N. 10 5. Norvegia 3
3. Cehia 8 6. San Marino 0
Runda viitoare (10 iunie): Azerbaidjan – Irlanda de

Nord, Germania – San Marino, Norvegia – Cehia.

GRUPA D: Georgia – Serbia 1-3 (Katcharava 5 /
Tadic 45 pen., Mitrovic 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.

GRUPA E – cea a României, este tratatã pe larg în
pagina 16.

FOTBAL – PRELIMINARII CM 2018 EUROPA – ETAPA A 5-A
GRUPA F: Anglia – Lituania 2-0 (Defoe 21,

Vardy 66), Malta – Slovacia 1-3 (Farrugia 14 /
Weiss 2, Gregus 41, Nemec 84), Scoþia – Slo-
venia 1-0 (Martin 88).

Clasament
1. Anglia 13 4. Scoþia 7
2. Slovacia 9 5. Lituania 5
3. Slovenia 8 6. Malta 0
Runda viitoare (10 iunie): Scoþia – Anglia, Slove-

nia – Malta, Lituania – Slovacia.

GRUPA G: Italia – Albania 2-0 (De Rossi 12 pen.,
Immobile 71), Liechtenstein – Macedonia 0-3 (Niko-
lov 43, Nestorovski 68, 73), Spania – Israel 4-1 (D.
Silva 13, Vitolo 45+1, D. Costa 51, Isco 88 / Refae-
lov 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 – Albania, Italia – Liechtenstein.

GRUPA H: Cipru – Estonia 0-0, Bosnia – Gibral-
tar 5-0 (Ibisevic 4, 43, Vrsajevic 52, Visca 56, Bicak-
cic 90+4), Belgia – Grecia 1-1 (R. Lukaku 89 / Mi-
troglou 46).

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, Esto-

nia – Belgia, Gibraltar – Cipru.

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

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.

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.

Etapa a 14-a (desearã/la noapte): Bolivia – Argentina (23:00), Ecua-
dor – Columbia (0:00), Chile – Venezuela (1:00), Brazilia – Paraguay
(3:45), Peru – Uruguay (5:15).

Clasament

1. Brazilia 30 6. Chile 20

2. Uruguay 23 7. Paraguay 18

3. Argentina 22 8. Peru 15

4. Columbia 21 9. Bolivia 7

5. Ecuador 20 10. Venezuela 6

La Cupa Mondialã, gãzduitã de Rusia, se calificã direct primele
patru clasate, iar echipa care va încheia pe locul cinci va susþine un
baraj inter-continental, cu o reprezentantã a Asiei.

FOTBAL – PRELIMINARII CM
2018 AMERICA DE SUD

DIGI SPORT 1

20:30 – FOTBAL –
Cupa României: ACS
Poli Timiºoara – CFR
Cluj.

DIGI SPORT 3

20:00, 22:00 – TE-
NIS (M) – Turneul de
la Miami, în Statele
Unite.

DIGI SPORT 4

18:15 – HANDBAL
(M) – Liga Naþionalã:
AHC Dunãrea Cãlãraºi
– AHC Potaissa Tur-
da / 20:00 – VOLEI (F) – Divizia
A1: CSM Bucureºti - CSM Târ-
goviºte.

DOLCE SPORT 1

18:15 – HANDBAL (M) – Liga
Naþionalã: AHC Dunãrea Cãlãraºi
– AHC Potaissa Turda / 20:30 –
FOTBAL – Cupa României: ACS
Poli Timiºoara – CFR Cluj / 2:00 –
HOCHEI NHL: Minnesota Wild –
Washington Capitals.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

EUROSPORT 1

9:00 – SNOOKER – Openul
Chinei, la Beijing / 15:00 – CI-
CLISM – Cursa “Cele trei zile de
la De Panne” / 18:45 – FOTBAL –
Meci amical.

EUROSPORT 2

14:30 – SNOOKER – Openul
Chinei, la Beijing / 21:30 – BAS-
CHET (M) – Eurocupa, finala,
meci 1: Valencia – Malaga.
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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
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Lui Christoph Daum nu-i repro-
ºãm alcãtuirea lotului, a primului
11 sau schimbãrile din meciul cu
Danemarca, sau chiar din toatã
aceastã campanie de calificare.
Selecþionerului neamþ îi reproºãm
cã nu are rezultate ºi cã naþionala
nu joacã fotbal. Nu creeazã spec-
tacol ºi nici nu face puncte. Ne-
am obiºnuit sã nu dãm gol, avem
4 meciuri de impotenþã, dar cu
danezii n-am avut nici mãcar un
corner amãrât, în timp ce danezii
ºi-au procurat 7, iar din unele pu-
tea marca. Clasamentul ne mai
lasã loc de iluzii cã putem juca ba-
rajul, dar punctele puþine ne taie
ºi ºansa unui play-off pentru Mon-
diale. La Erevan ne-am epuizat ra-
þia de goluri pentru aceste preli-
minarii, iar între timp armenii ne-
au egalat la puncte.

Daum a propus un sistem nou
pentru naþionalã împotriva danezi-
lor. Un 3-4-2-1, în care Benzar ºi
Latovlevici chiar au fost extreme,
ºi nu fundaºi, iar în prima reprizã
chiar i-am surprins pe nordici. De
aici au apãrut ºi cele douã ocazii ale
lui Keºeru, cel care acum 3 ani le-a
ºi fructificat cu Danemarca, într-
un amical care nu conta. Apãrarea
noastrã ineditã a fost fragilã ºi doar
norocul ne-a salvat în vreo 5 rân-
duri de golul care ne liniºtea defini-
tiv pentru aceastã campanie. În re-
priza a doua, danezii ne-au domi-
nat, iar pe final ne-au sufocat. Ivan
a intrat ºi el pentru câteva minute,
dar într-o perioadã în care adver-
sarul confiscase centrul terenului ºi
ne presa. Cu Pintilii ºi Stanciu de-
pãºiþi de meci, cu Alibec care a pier-
dut orice minge a trecut pe la el, cu
Chipciu obosit, tricolorii au arãtat
jalnic în ultima jumãtate de orã.

Tãtãruºanu n-a mai gafat, dar a

1. Polonia 5 4 1 0 12-6 13
2. Muntenegru 5 2 1 1 10-6 7
3. Danemarca 5 2 1 2 7-5 7
4. România 5 1 3 1 6-4 6
5. Armenia 5 2 0 3 6-10 6
6. Kazahstan 5 0 2 3 3-13 2
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  grupa E

Armenia – Kazahstan 2-0 (Mkhitaryan 73, Ozbiliz 75)
Muntenegru – Polonia 1-2 (Mugosa 63 / Lewandowski 40,

Piszczek 82)

Etapa viitoare (10 iunie): Polonia – România, Kazahstan –
Danemarca, Muntenegru – Armenia.

Cupa României
sferturi de finalã

ACS Poli Timiºoara – CFR
Cluj, astãzi, ora 20.30

CS Mioveni – FC Voluntari,
mâine, ora 18.30

„U” Craiova – Dinamo,
mâine, ora 21.30 (Severin)

Viitorul – Astra, joi, ora 21

Meciurile se disputã într-o
singurã manºã, pe terenul
primelor echipe.

Cluj Arena, spectatori: 27.000
România: Tãtãruºanu 6 – Sãpunaru 7, Chiricheº 6, Toºca 6 –

Benzar 8, Pintilii 5, R. Marin 6, Latovlevici 6 (Rotariu 75) 6 –
Chipciu 7 (Andrei Ivan 85), Stanciu 5 – Keºeru 6 (Alibec 63) 5.

Danemarca: Schmeichel 7 – Kjaer 5 (Jorgensen 46) 7, Chris-
tensen 5, Vestergaard 6 – Ankersen 6, Kvist 6, Schone 6 (Brait-
hwaite 70) 6, Delaney 7, Durmisi 7 – Eriksen 7, Cornelius 7.
Antrenor: Age Hareide.

România – Danemarca 0-0

Tricolorii n-au avut niciun corner în meciul
cu Danemarca ºi au ajuns la 4 meciuri

consecutive fãrã gol marcat

avut mare noroc. Benzar a fost cel
mai bun jucãtor al nostru. Sãpuna-
ru este cãpitanul neoficial, e lider,
dar e doar fundaº. La Chiricheº se
vede cã nu are meciuri la Napoli, n-
ar trebui sã aibã nici la naþionalã.
Toºca a comis-o în prima reprizã
cum a fãcut-o în Betis – Malaga, la
el te poþi aºtepta sã te îngroape.
Latovlevici este acelaºi jucãtor en-
tuziast, dar când îl vedem titular la
naþionalã ne dãm seama de ce am
ajuns în halul acesta. Marin a tras
câteva ºuturi, dar e sub forma de la
Viitorul. Pe Pintilii nu l-ar folosit ti-
tular nici Gigi Becali la FCSB, iar
Daum vrea sã lege jocul naþionalei
cu el. Stanciu are cotã bunã, dar
acum a fost cel mai slab de pe te-
ren. Chipciu s-a miºcat, dar fãrã sã
creeze pericol, a scos doar niºte faul-
turi. Keºeru a fost la locul potrivit,
dar prima datã n-a fost inspirat, a
doua oarã nu ºi-a potrivit paºii, e to-
tuºi golgheter de Bulgaria, în timp
ce danezii ºi-au permis sã nu intro-
ducã pe teren golgheterul primei ligi
olandeze. Alibec mai bine rãmânea
la o sarma cu Budescu, fiindcã a in-
trat degeaba. Rotariu ºi Ivan n-au
avut timp sã încerce ceva, fiindcã
pe final România nu ºtia cum sã
ocroteascã punctul, de la victorie îºi
luase gândul de mult. Cum poate sã-
ºi ia ºi de la calificare.
Daum crede cã poate câºtiga
în Polonia

Dupã pãrerea selecþionerului
german, ºansele de calificare încã

existã, considerând cã tricolorii pot
câºtiga meciul urmãtor, din Polo-
nia. Daum a spus dupã meci ce tre-
buiau sã facã elevii sãi, deºi ar fi
trebuit sã ne spunã de ce nu au
fãcut: „Trebuia sã fructificãm
ocaziile de gol din prima reprizã,
jucãtorii au fost motivaþi sã dea
totul pentru cele trei puncte. În
repriza a doua trebuia sã jucãm la
fel ca în prima. Încã e totul posi-
bil dacã ne uitãm la clasament. E
o problemã de mentalitate, trebu-
ie sã jucãm pânã în minutul 90.
Data viitoare poate vom face o
surprizã. Se spune cã suntem ie-
ºiþi din luptã, dar mai avem ºanse.
Dacã ne uitãm la clasament ve-
dem cã un meci poate schimba
totul. Sper cã dupã revenirea lui
Bogdan Stancu ºi a lui Florin An-
done sã revinã mentalitatea ofen-
sivã, sã avem mai multe alternati-
ve în atac. Alex Chipciu a jucat
foarte bine, Keºeru a avut ocazii
de gol, trebuie sã aºteptãm urmã-
torul meci ºi sã facem o surprizã”.

Tehnicianul oaspeþilor, Age Ha-
reide, spune cã Daum nu l-a sur-
prins cu noul sistem ºi crede cã
echipa sa are prina ºansã la locul
doi, dupã rezultatul de la Cluj: Am
citit în ziarele din România cã vor
juca cu 3 fundaºi. Ne aºteptam la
asta ºi de aceea am jucat cu 4 ju-
cãtori la mijloc. Ne aºteptam sã

aibã ocazii, pentru cã aveau ne-
voie de victorie. Cred cã ne-am
organizat bine, în repriza a doua
am controlat jocul complet. Pu-
teau fi 3 puncte, dar e doar un
punct ºi rãmânesã luptãm pentru
locul doi ºi sã ne asigurãm bara-
jul. Avem ºanse mai mari acum,
la locul doi, decât aveam înaintea
meciului. Suntem la egalitate cu
Muntenegru ºi jucãm acasã cu
Polonia ºi România, iar asta ne dã
ºanse bune la calificare”.

Danezii ne-au bãtut ºi cu juniorii
Naþionala under 21 a României

a jucat ieri un meci amical, la Mar-
bella, în Spania, cu reprezentativa
under 20 a Danemarcei, în faþa cã-
reia a pierdut cu 2-0. Daniel Isãilã
a folosit formula: Cabuz (Tordai
46) - Cãpuºã, Paºcanu, Ghiþã, A.
Radu - Nedelcu (Dragomir 57),
Dulca (Iacob 74) – A. Ciobanu
(Fl.Coman 61), I. Hagi (Cicâldãu
46), Moruþan (M. Dobre 61) – R.
Rãducanu (Ad. Petre 46).
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