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- Am scãpat Popescule, de “vre-
mea” aia înainte de ‘89 ºi uite cã ne-
am ales cu “vremurile” de-acuma.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

CMYK

Începe Congresul
PPE de la Malta

politicã / 6 culturã / 7O delegaþie,
în vizitã la Craiova
pentru viitorul
spital regional

Într-o conferinþã de presã
susþinutã, ieri, Ion Prioteasa,
preºedintele Consiliului Jude-
þean (CJ) Dolj, a precizat cã,
în aceeaºi zi, o echipã de lucru
din partea Ministerului Sãnã-
tãþii ºi a Bãncii Europene de
Investiþii va fi prezentã la Cra-
iova pentru a vedea amplasa-
mentul viitorului spital regio-
nal al Olteniei. Una dintre cer-
titudinile legate de acest do-
meniu foarte sensibil este cã,
în Iaºi, Cluj ºi Craiova se vor
ridica spitale regionale.

Emil Boroghinã –
Doctor Honoris
Causa al Academiei
de Muzicã, Teatru
ºi Arte Plastice
de la Chiºinãu
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De cum s-a încãlzit afarã,
la Cãlãraºi a ºi început mun-
ca. Nu doar pe câmp, acolo
unde deja au fost plantaþi
cartofii timpurii, ci ºi la...
amenajarea trotuarelor.
Dupã ce au fost finalizate lu-
crãrile de introducere a re-
þelelor de utilitãþi, autoritã-
þile au demarat un proiect de
modernizare a cãilor pieto-
nale, pe care sperã sã le ter-
mine cât mai curând astfel în-
cât sã poatã sã înfrumuseþe-
ze ºi spaþiile verzi. O altã ves-
te bunã pentru localitate
este cã a fost inclusã ºi în Mas-
terplanul de apã ºi
canalizare, faza
II, cu o sumã de 5
milioane de euro.
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Elena Udrea, condamnatã
la ºase ani de închisoare
cu executare în dosarul „Gala
Bute”. Decizia nu este definitivã

Magistraþii Înaltei Curþi de Casa-
þie ºi Justiþie au condamnat-o, ieri, pe
Elena Udrea pentru trei infracþiuni
de luare de mitã la cinci, patru ºi res-
pectiv ºase ani de închisoare, iar pen-
tru abuz în serviciu, fostul ministru al
Turismului a primit o condamnare tot
de ºase ani de închisoare, pedepsele
fiind contopite, în final instanþa dis-
punând ºase ani de închisoare cu exe-
cutare pentru Elena Udrea. Aceasta
a fost achitatã pentru infracþiunea de
tentativã de folosire de declaraþii fal-
se sau incomplete.

În acelaºi dosar “Gala Bute”, fos-
tul consilier al Elenei Udrea, ªtefan
Lungu, a fost condamnat la un an ºi
ºase luni de închisoare cu suspenda-
re, iar fostul director al Companiei
Naþionale de Investiþii, Ana Maria
Topoliceanu, a fost condamnatã la trei
ani de închisoare cu suspendare. Tu-
dor Breazu a fost condamnat la trei
ani de închisoare cu executare pen-
tru complicitate la luare de mitã, Dra-
goº Botoroagã la doi ani ºi ºase luni
de închisoare cu suspendare, în timp
ce fostul secretar general în MDRT,
Gheorghe Nastasia, a fost condam-
nat la patru ani de închisoare cu sus-
pendare pentru luare de mitã.

Fostul preºedinte al Federaþiei
Române de Box, Rudel Obreja, a fost
condamnat de instanþa supremã la
patru ani de închisoare pentru com-
plicitate la luare de mitã, cinci ani
de închisoare pentru evaziune fisca-
lã ºi trei ani pentru încã o infracþiu-
ne de evaziune fiscalã, instanþa con-
topind pedepsele ºi dispunând o pe-
deapsã de cinci ani de închisoare cu
executare. Pe de altã parte, fostul
ministru Ion Ariton a fost achitat pen-
tru infracþiunile de participaþie im-
proprie la abuz în serviciu ºi folosi-
rea influenþei. Decizia magistraþilor
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie
(ÎCCJ) nu este definitivã.

Magistraþii au mai dispus ca Ele-
na Udrea sã plãteascã suma de
8.116.800 lei cu titlu de despãgubiri
civile cãtre Autoritatea Naþionalã
pentru Turism ºi pe fostul preºedinte
al Federaþiei Române de Box, Rudel
Obreja, sã plãteascã cãtre Ministerul
Finanþelor 737.507 lei despãgubiri
civile, plus dobânzi ºi penalizãri.

Înainte de pronunþarea deciziei
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie,
Elena Udrea a declarat cã se aºtep-
ta la o achitare.
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Premierul Sorin Grindeanu a declarat,
ieri, cã nu existã riscul depãºirii deficitu-
lui de 3% din PIB, precizând cã, potrivit
datelor furnizate de Comisia Naþionalã de
Prognozã, s-au înregistrat creºteri la pro-
ducþia industrialã, exporturi, dar ºi 44.000
de noi contracte de muncã.

“Nu avem, în acest moment, motive
de îngrijorare. Pot sã spun cã, numai ca
sã întãresc ceea ce spuneam legat de
semnalele care vin din economie, pro-
ducþia industrialã a crescut în primele
douã luni cu 5,8%, comenzile noi în in-
dustrie cu 7,8, exporturile cu 13,6, con-
tractele de muncã de la începutul anului
cu 44.000. Astea sunt date care ne bu-
curã ºi care nu sunt date de guvern, ci
vin de la Comisia Naþionalã de Progno-
zã, care sunt publice ºi care ne întãresc convin-
gerea cã ceea ce ne dorim – ºi anume cã pe de o
parte creºterea economicã pe care a avut-o Ro-
mânia sã se simtã ºi în buzunarele românilor, cã
ãsta este rostul bunãstãrii – sã trãim fiecare din-
tre noi mai bine. Pe de altã parte, prin mãsurile
economice pe care le-am luat, sã repornim anumi-
te motoare care au fost oprite în economie - in-

Preºedintele Klaus Iohannis îl
decoreazã astãzi pe Prinþul Charles
cu Ordinul Naþional “Steaua Româ-
niei” în grad de Mare Cruce. “În
semn de preþuire pentru activitatea
Prinþului de Wales în România ºi
pentru promovarea imaginii aces-
teia în lume, Preºedintele României
va conferi Alteþei Sale Regale Ordi-
nul Naþional «Steaua României» în
Grad de Mare Cruce”, precizeazã
Administraþia Prezidenþialã. Iohan-
nis îl primeºte, azi, pe Prinþul Char-
les la Palatul Cotroceni. “Discuþiile

Deputaþii au votat, ieri, scoate-
rea de pe lista de vot final a iniþiati-
vei cetãþeneºti de revizuire a Con-
stituþiei, la solicitarea liderului PSD,
Marcel Ciolacu, care susþinut cã
aceasta trebuie transmisã Birouri-
lor permanente reunite, invocând
un conflict de competenþe între cele
douã camere. „Vã propun ca iniþia-
tiva legislativã privind revizuirea
Constituþiei sã nu mai figureze pe
lista de vot final de astãzi, sã fie
retrimisã Birourilor permanente reu-
nite pentru a discuta un posibil
conflict de competenþe între cele
douã camere ale Parlamentului, sã
se decidã traseul legislativ al aces-
teia, având în vedere cã iniþiativa
legislativã a fost depusã la Senat,
iar plenul acestuia în mod inexpli-
cabil a decis ca propunerea legisla-
tivã sã fie trimisã la Camera Depu-
paþilor, în calitate de primã camerã.
(…) Nu existã nici un argument le-
gal sau constituþional care sã con-
sfinþeascã faptul cã prima camerã

Grupul Statelor împotriva Corup-
þiei a cerut Senatului un raport cu pri-
vire la mãsurile luate pentru implemen-
tarea recomandãrilor cuprinse în ra-
portul de evaluare, referitoare la prin-
cipii etice, reguli de conduitã ºi con-
flicte de interese sau interzicerea sau
restrângerea anumitor activitãþi.

Conform unei scrisori a Grupului
Statelor împotriva Corupþiei (GRECO),
organism al Consiliului Europei, în
cadrul celei de-a 70-a reuniuni plena-
re a acestuia, ce a avut loc în perioada
30 noiembrie – 4 decembrie 2015, a
fost adoptat raportul de evaluare pri-
vind România din cadrul rundei a pa-
tra de evaluare. Conform acestuia,
România are obligaþia de a transmite
GRECO, pânã la data de 30 iunie 2017,
un raport cu privire la mãsurile luate
pentru implementarea recomandãrilor

Premierul Grindeanu, sigur în privinþa încadrãrii în deficitul
bugetar: Nu avem, în acest moment, motive de îngrijorare

vestiþii, fonduri europene”, a declarat premierul
Grindeanu la radio Europa FM.

El a mai spus cã orice guvern lucreazã cu date-
le furnizate de Comisia Naþionalã de Prognozã.
“E singura instituþie abilitate care poate furniza
aceste date macroeconomice. Pe baza acestor
valori se construieºte bugetul de stat ºi toate lu-
crurile care decurg de aici. Fiecare mãsurã pe care

noi am luat-o în aceastã perioadã a
fost foarte bine analizatã de noi, a fost
mãsuratã, astfel încât impactul asu-
pra economiei sã fie unul în marjã. Avem
acest acord de care ne þinem, de 3%, pe
care o sã-l respectãm, dar în perioadele
de creºtere puternicã economicã a unor
þãri importante din Uniunea Europea-
nã, nu exista acest acord”, a adãugat
premierul Grindeanu.

Comisia Europeanã aºteaptã do-
vezi de la Bucureºti cã poate susþine
creºterile salariale ºi de pensii anga-
jate ºi cã nu va depãºi un deficit bu-
getar de 3 la sutã, a declarat, în urmã
cu o sãptãmânã, comisarul european
Corina Creþu. În caz contrar, România
ar putea intra în procedurã de deficit

bugetar excesiv, ceea ce presupune o mãsuri re-
strictive din partea Comisiei.

Execuþia bugetarã pe primele douã luni ale anu-
lui 2017 s-a încheiat cu un excedent de 397,1 mili-
oane de lei, respectiv 0,05% din PIB, faþã de 788,1
milioane de lei, respectiv 0,1% din PIB, înregistrat
la aceeaºi perioadã a anului 2016, aratã datele trans-
mise luni de Ministerul Finanþelor.

Grupul Statelor împotriva Corupþiei, organism al Consiliului Europei, cere Senatului
un raport cu privire la implementarea recomandãrilor din raportul de evaluare

cuprinse în raportul de evaluare.
“Runda a patra de evaluare a GRE-

CO a fost lansatã la data de 1 ianuarie
2012 ºi are ca temã «Prevenirea co-
rupþiei cu privire la membrii Parlamen-
tului, judecãtori ºi procurori». În ca-
drul acestei runde sunt analizate ur-
mãtoarele aspecte cu privire la per-
soanele/funcþiile evaluate: principii
etice, reguli de conduitã ºi conflicte
de interese, interzicerea sau restrân-
gerea anumitor activitãþi, declararea
averilor, veniturilor, cheltuielilor ºi in-
tereselor, implementarea regulilor apli-
cabile, conºtientizare. În ceea ce pri-
veºte prevenirea corupþiei cu privire
la membrii Parlamentului, GRECO a
analizat prevederile legislaþiei naþio-
nale, prin raportare la urmãtoarele as-
pecte: transparenþa procesului legis-
lativ, remuneraþia ºi beneficiile eco-

nomice, principii etice ºi reguli de con-
duitã, conflictele de interese, interzi-
cerea sau restrângerea anumitor acti-
vitãþi (prevederile legale ce reglemen-
teazã regimul cadourilor, incompati-
bilitãþile, activitãþile accesorii ºi inte-
resele financiare, contractele cu auto-
ritãþile statului, restricþii post-angaja-
re, contacte cu terþii, lobby, folosirea
abuzivã a informaþiile confidenþiale,
folosirea abuzivã a resurselor publi-
ce, declaraþiile de avere, venituri, chel-
tuieli ºi interese, supravegherea con-
duitei parlamentarilor, mãsuri de pu-
nere în aplicare a prevederilor legale
ºi imunitatea, precum ºi procesul de
formare ºi conºtientizare”, se mai ara-

tã în scrisoarea GRECO, trimisã lui Bi-
roului Permanent al Senatului.

În urma constatãrilor echipei de
evaluare, GRECO a formulat o serie
de recomandãri cu privire la membrii
Parlamentului. “În acest context, vã
adresãm rugãmintea de a analiza re-
comandãrile formulate de GRECO ºi
de a ne transmite informaþii cu privi-
re la mãsurile adoptate la nivel legis-
lativ ºi administrativ de cãtre Senat
pentru implementarea acestora. Am
aprecia primirea unui rãspuns pânã
cel târziu la data de 19 mai 2017. Men-
þionãm cã o adresã similarã a fost
transmisã ºi Camerei Deputaþilor”, se
mai aratã în documentul GRECO.

Iniþiativa cetãþeneascã pentru
revizuirea Constituþiei, scoasã

de pe lista de vot final
este Camera Deputaþilor”, a decla-
rat liderul PSD Marcel Ciolacu, rea-
mintind cã iniþiativa cetãþeneascã
a fost semnatã de 3 milioane de
oameni. Propunerea liderului PSD
a fost adoptatã cu 139 „pentru”, 1
vot „împotrivã” ºi douã abþineri.

Ieri, în ºedinþa de plen, nu erau
întrunite condiþiile de prezenþã
pentru adoptarea iniþiativei cetãþe-
neºti. Pentru adoptarea iniþiativei
de revizuire a Constituþiei erau ne-
cesare 219 voturi „pentru” (douã
treimi din numãrul total al deputaþi-
lor), iar totalul voturilor exprimate
în ºedinþa de marþi, când s-a fãcut
propunerea de scoatere de pe lista
de vot final, era de 142 de voturi.
Iniþiativa cetãþeneascã are ca ob-
iect de reglementare revizuirea Con-
stituþiei României, avându-se în
vedere modificarea articolului 48,
alineatul 1, în sensul stabilirii la ni-
vel constituþional cã familia se în-
temeiazã pe cãsãtoria liber consim-
þitã între un bãrbat ºi o femeie.

Prinþul Charles, decorat de preºedintele Klaus
Iohannis cu „Steaua României” în grad de Mare Cruce

vor viza dezvoltarea ºi aprofunda-
rea relaþiei de Parteneriat Strategic
dintre România ºi Marea Britanie,
inclusiv în domeniul securitãþii,
evoluþia relaþiilor dintre cele douã
þãri în perspectiva Brexit, cu accent
pe situaþia comunitãþii româneºti
din Marea Britanie, precum ºi am-
pla activitate caritabilã desfãºura-
tã de ASR Prinþul de Wales în Ro-
mânia”, mai precizeazã Administra-
þia Prezidenþialã. Aceasta este cea
de-a doua vizitã oficialã în Româ-
nia a Prinþului Charles de Wales.



Reprezentanþii Primãriei Cã-
lãraºi au aºteptat doar sã se mai
încãlzeascã puþin vremea de
afarã ca sã porneascã o lucrare
amplã de refacere a trotuarelor,
aproape inexistente. Ieri, pe
porþiunea de drum dinspre Be-
chet, se muncea deja, fiind tra-
sate cãile de acces ºi montate o
parte din borduri. Primarul Ver-
gicã ªovãilã ne-a explicat cã
este important ca lucrarea sã fie
executatã în condiþii tehnice
foarte bune din pricina terenu-
lui nisipos. „Nu este o lucrare
uºoarã fiindcã noi ne-am impus
niºte standarde de calitate înal-
te. Nu ne permitem ca, dupã o
perioadã, când mai sunt ºi ploi,
sã se spele nisipul de sub pave-
le, iar acestea sã se deplaseze”.
Ca atare, proiectul presupune
ca pavele sã nu fie montate di-
rect pe pãmânt, ci aºezate pe
un suport rezistent din plasã ºi

cuvântul libertãþii / 3miercuri, 29 martie 2017 reportajreportajreportajreportajreportaj

De cum s-a încãlzit afarã, la Cã-
lãraºi a ºi început munca. Nu doar
pe câmp, acolo unde deja au fost
plantaþi cartofii timpurii, ci ºi la...
amenajarea trotuarelor. Dupã ce au
fost finalizate lucrãrile de introdu-
cere a reþelelor de utilitãþi, autori-
tãþile au demarat un proiect de mo-

Paginã realizatã de RADU ILICEANU ºi LAURA MOÞÎRLICHE

dernizare a cãilor pietonale, pe care
sperã sã le termine cât mai curând
astfel încât sã poatã sã înfrumuse-
þeze ºi spaþiile verzi. O altã veste
bunã pentru localitate este cã a fost
inclusã ºi în Masterplanul de apã ºi
canalizare, faza II, cu o sumã de 5
milioane de euro.

Localnicii din comuna Cãlãraºi
au fost invitaþi, la mijlocul acestei
luni, sã participe la o adunare po-
pularã în care s-a discutat despre
proiectul de buget pentru anul
2017, cu tot cu lista de investiþii
realizate pânã în prezent, precum
ºi cele care vor fi demarate anul
acesta. În cadrul acestei întâlniri,
s-a dezbãtut situaþia izlazului co-
munal al localitãþii Cãlãraºi. De ase-
menea, cetãþenii au fost informaþi
cu privire la desfãºurarea activitã-
þii de cadastrare, care se face cu
titlu gratuit prin Programul Naþio-
nal de Cadastru ºi Carte Funciarã
pentru perioada 2015-2023.

Ansamblul Folcloric „Bordeiaºul”, împreunã cu interpreþi de seamã ai
cântecului popular, alãturi de îndrãgita interpretã Rozica Petra, au fost
invitaþi, de sãrbãtoarea Bunei Vestiri, la emisiunea „Searã bunã, dragi
români!”, care s-a difuzat pe postul Etno TV. Peste o lunã, localitatea
Cãlãraºi va fi gazda unui concert de muzicã uºoarã italianã, care va fi
susþinut de un grup de interpreþi din peninsulã.

beton. Dupã ce vor fi finalizaþi
cei 6 kilometri de trotuare, Pri-
mãria Cãlãraºi ºi-a propus sã
amenajeze ºi spaþiile verzi, în
care vor fi plantate 35.000 de
petunii.

Mai multe proiecte
au fost depuse la
Ministerul Dezvoltãrii

Tot la capitolul investiþii, Pri-
mãria Cãlãraºi a depus, la Mi-
nisterul Dezvoltãrii, o listã cu
proiecte pentru care se aºteap-
tã finanþarea. Este vorba de eta-
pa a II-a a Programului Naþio-
nal  de  Dezvol tare  localã
(PNDL), implementat pentru
perioada 2017-2020, iar proiec-
tele localitãþii Cãlãraºi sunt mai
multe la numãr. Printre acestea,
autoritãþile au cerut bani pen-
tru amenajarea unui spaþiu pei-
sagistic cu rol recreativ ºi loc
de joacã pentru copii, în zona

Nisipeanu din satul Sãrata. Un
al doilea proiect prevede con-
struirea unui grup sanitar la
ªcoala Gimnazialã nr. 1 Cãlã-
raºi. Bani se solicitã, tot prin
PNDL, ºi pentru asfaltarea a 10
kilometri de drumuri în Cãlãraºi.
Totodatã, se doreºte moderni-
zarea, reabilitarea ºi extinderea
sistemelor de iluminat public
stradal din comunã.

Localitatea
a fost prinsã
ºi în Masterplanul II

Însã una dintre cele mai im-
portante lucrãri va fi, cu sigu-
ranþã, faza II a Masterplanului,
care prevede extinderea reþelei
de canalizare în Cãlãraºi ºi Sã-
rata. Potrivit primarului Vergi-
cã ªovãilã, pentru localitatea sa
a fost atribuitã o sumã de 5 mi-
lioane de euro, fonduri europe-
ne, care vor fi investiþi în con-
ducte ºi racorduri noi. Se inten-
þioneazã realizarea unei aducþi-
uni de la Bechet ºi amenajarea
unui rezervor de apã, de 500 de
metri cubi, în localitatea Cãlã-
raºi,  precum ºi o aducþiune
nouã de la Cãlãraºi spre Dãbu-
leni. Tot prin acest proiect, se
extinde reþeaua de canalizare în
Cãlãraºi – pe o distanþã de 7.941
metri liniari – ºi în satul Sãrata
– pe o distanþã de 17.230 metri
liniari. De asemenea, vor fi mon-
tate 459 de racorduri noi de ca-
nalizate în satul Cãlãraºi ºi 768
de racorduri în satul Sãrata. Vor
fi achiziþionate ºi conducte noi
de refulare, în satul Sãrata ºi
patru noi staþii de pompare a
apei uzate.

300 de hectare
au fost plantate
cu cartof timpuriu

Între timp, pe câmpurile din ju-
rul comunei localnicii au plantat
deja cartoful timpuriu, protejat în
aceastã perioadã cu o folie micro-
poroasã, tip agril, care oferã plan-
telor protecþie anti-îngheþ. Toate
câmpurile sunt împânzite cu fâºii
de folie, care strãluceºte în lumina
soarelui, ºi care le acapareazã tot
timpul agricultorilor. Fiindcã tem-
peraturile au scãzut în timpul nop-
þii ºi sub 0 grade Celsius ºi a fost
brumã, persoanele care s-au încu-
metat sã meargã pe aceastã cultu-
rã urmãresc cu mare grijã ca nu
cumva cartoful de sub folie sã fie
afectat de frig. „Deocamdatã, car-
toful timpuriu merge bine. În acest

an, au fost plantate 300 de hecta-
re, iar oamenii încep sã dea o aten-
þie tot mai mare acestei culturi.
Câþiva dintre ei ºi-au cumpãrat
maºini de plantat, recoltat ºi spãlat
cartofii pentru cã vor sã fie în pas
cu agricultura modernã ºi sã obþinã
o productivitate cât mai mare”, a
precizat primarul Vergicã ªovãilã.

Patru hectare de
livezi nou înfiinþate

Însã, o suprafaþã cu adevãrat
impresionantã a fost rezervatã, anul
acesta, de cãtre agricultorii din Cã-
lãraºi pepenilor. Nu mai puþin de 900
de hectare de teren vor fi cultivate
cu pepeni verzi, iar pe alte 100 hec-
tare vor fi plantaþi pepeni galbeni.
Explicaþia este cã, în vara trecutã,
s-a scos profit din aceastã culturã
datoritã preþului bun pe care lube-
niþarii l-au prins pe pieþele din þarã.
Acest lucru le-a dat curaj ºi i-a con-
vins sã extindã bostanii, suprafaþa
cultivatã în acest an fiind cu 200
de hectare mai mare. Creºte ºi su-
prafaþa pe care se cultivã cãpºunii,
în anul acesta fiind vorba de 5 hec-
tare. De anul acesta, pe nisipurile
de la Cãlãraºi, oamenii încearcã ºi
culturile de pomi fructiferi: 4 hec-
tare de cais, mãr ºi piersic. Solarii-
le însumeazã o suprafaþã de 20 de
hectare, jumãtate din aceastã supra-
faþã fiind plantatã cu roºii, iar cea-
laltã cu ardei timpuriu.
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Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
Dolj, luni searã, în jurul orei 20.10,
un echipaj din cadrul Biroului Ru-
tier Craiova, în timp ce executa
serviciul de supraveghere ºi con-
trol al traficului rutier, a fost infor-
mat cu privire la faptul cã, pe bu-
levardul „Nicolae Titulescu”, un
autoturism Dacia Logan de culoa-
re roºie este condus de un bãrbat
care are dreptul de a conduce sus-
pendat ºi este posibil sã se afle sub
influenþa bãuturilor alcoolice. Po-
liþiºtii ajunºi în zona indicatã au
observat autoturismul de culoare
roºu care se deplasa pe Calea Bu-
cureºti cãtre centru, moment în

Potrivit rechizitoriului întocmit în cauzã
de procurorul de caz de la Parchetul de pe
lângã Tribunalul Dolj, pe 14 martie a.c.,
Inspectoratul de Poliþie al Judeþului Dolj a
sesizat Serviciul Judeþean Anticorupþie Dolj
cu privire la faptul cã unui echipaj format
din trei lucrãtori de poliþie din cadrul Bi-
roului Rutier al Poliþiei Municipiului Craio-
va i s-a promis, în mod repetat, o sumã de
bani, apoi direct 500 de lei
de cãtre Vecea Gãman, de
44 de ani, din Craiova, pen-
tru a nu fi luate faþã de mã-
surile legale ce se impuneau.

Mai exact, pe 14 martie
a.c., seara, în jurul orei 21.00,
conducãtorul auto fusese
oprit în trafic, iar cu ocazia
controlului, organele de poli-
þie au stabilit cã autoutilitara
înmatriculatã în Suedia cu
care circula nu avea asigura-
re de rãspundere pentru dau-
ne produse terþilor prin acci-
dente de circulaþie tip RCA ºi
inspecþia tehnicã periodicã

Potrivit IPJ Dolj, luni, 27 martie a.c., la
ora 14.40, poliþiºtii craioveni au fost sesi-
zaþi prin numãrul de urgenþã 112 de un mi-
nor de 16 ani, din Craiova, cu privire la
faptul cã, în timp ce se afla pe bulevardul
„Nicolae Romanescu”, împreunã cu un
coleg, au fost acostaþi de doi tineri necu-
noscuþi care, prin ameninþãri cu un spray
iritant-lacrimogen ºi acte de violenþã, au
încercat sã le sustragã telefoanele mobile.

Poliþiºtii Secþiei 2 Craiova, anunþaþi de-
spre eveniment, s-au deplasat de urgenþã
la locaþia indicatã, iar la scurt timp, în baza
semnalmentelor furnizate de persoanele vã-
tãmate, autorii au fost identificaþi ºi prinºi
în apropiere de locul de comitere al faptei,
stabilindu-se cã este vorba despre Prinþu
Pascu, de 19 de ani, ºi M. C., de 17 de ani,
ambii din municipiul Craiova. În urma con-
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Un craiovean în vârstã de 43 de ani a ajuns
dupã gratii, luni seara, pentru comiterea in-
fracþiunilor de conducere a unui vehicul de
cãtre o persoanã cu acest drept suspendat ºi
conducerea unui vehicul sub influenþa alcoo-
lului. Bãrbatul a fost observat în trafic de po-

liþiºti care ºtiau cã are permisul de conducere
reþinut ºi, pentru cã nu a vrut sã opreascã, a
fost urmãrit pe mai multe strãzi din municipiu
pânã s-a reuºit blocarea sa. Oamenii legii au
constatat cã bãuse, având o concentraþie de
0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat.

care echipajul a pus în funcþiune
semnalele acustice ºi luminoase,
însã conducãtorul auto a mãrit vi-
teza de deplasare pentru a se sus-
trage controlului.

Poliþiºtii au trecut la urmãrirea
autoturismului pe mai multe strãzi
din Craiova, iar pe strada „Româ-
nia Muncitoare” s-a reuºit bloca-
rea Loganului ºi imobilizarea con-
ducãtorului auto. Înainte de acest
lucru, ºoferul urmãrit de poliþiºti a
lovit un autoturism parcat, pe care
l-a avariat. Oamenii legii l-au iden-
tificat la volan pe Mihai Stãnia, de
43 de ani, din Craiova, din primele
cercetãri stabilindu-se faptul cã
acesta avea dreptul de a conduce

suspendat din data de 18 aprilie
2016.

 „Având în vedere faptul cã
bãrbatul emana miros de bãuturi
alcoolice, poliþiºtii l-au testat cu
aparatul alcooltest, rezultând ast-
fel o valoare de 0,83 mg/l alcool
pur în aerul expirat, motiv pentru
care acesta a fost condus la Spita-
lul Clinic Judeþean de Urgenþã,
unde i s-au recoltat probe biologi-
ce în vederea stabilirii alcoolemiei.
Poliþiºtii rutieri au întocmit pe
numele craioveanului dosar de
cercetare penalã pentru sãvârºirea
infracþiunilor de conducerea unui
vehicul de cãtre o persoanã cu
drept de conducere suspendat ºi

conducerea unui vehicul sub influ-
enþa alcoolului. În aceeaºi searã,
în baza probatoriului administrat
de poliþiºtii rutieri, s-a dispus efec-
tuarea în continuare a urmãririi
penale faþã de suspect, procurorul
de caz de la Parchetul de pe lângã
Judecãtoria Craiova dispunând
reþinerea acestuia pe o perioadã de

24 de ore, urmând sã fie prezentat
instanþei cu propunere de arestare
preventivã”, a precizat agent-ºef
adjunct Amelia Barbu, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj. Cra-
ioveanul de 43 de ani a fost intro-
dus în Centrul de Reþinere ºi Arest
Preventiv din cadrul Inspectoratu-
lui Judeþean de Poliþie Dolj.

În arest pentru mai multe tâlhãriiÎn arest pentru mai multe tâlhãriiÎn arest pentru mai multe tâlhãriiÎn arest pentru mai multe tâlhãriiÎn arest pentru mai multe tâlhãrii
Doi tineri

din Craiova
au ajuns, luni
dupã-amiazã,
în arestul
IPJ Dolj,
pentru
comiterea
mai multor
tâlhãrii, dar
ºi pentru
tentativã la
tâlhãrie.
Cei doi, de
17, respectiv
19 ani, au lãsat mai mulþi tineri
fãrã telefoanele mobile, folosin-
du-se de un spray iritant-lacrimo-
gen, dar ºi de acte de violenþã.
Urmeazã sã fie prezentaþi
instanþei de judecatã cu propu-
nere de arestare preventivã.

trolului corporal poliþiºtii au gãsit asupra
minorului de 17 ani un spray iritant-lacri-
mogen, despre care s-a stabilit cã a fost
folosit la comiterea faptei. 

Prin extinderea cercetãrilor, poliþiºtii de
investigaþii criminale din cadrul Secþiei 2
Poliþie au stabilit ºi faptul cã, la data de
24.03.2017, cei doi suspecþi au sustras te-
lefoanele mobile ale altor trei craioveni.
Dupã analizarea probatoriului cu procuro-
rul de caz a rezultat cã sunt întrunite ele-
mentele constitutive ale infracþiunilor de
tâlhãrie ºi tâlhãrie calificatã, întrucât tânã-
rul de 17 ani a folosit un spray iritant lacri-
mogen la comiterea faptelor, astfel cã faþã
de cei doi suspecþi s-a dispus efectuarea în
continuare a urmãririi penale pentru sãvâr-
ºirea a douã infracþiuni de tâlhãrie, o in-
fracþiune de tâlhãrie calificatã ºi o infracþi-
une de tentativã la tâlhãrie.

„Faþã de cei doi suspecþi a fost luatã
mãsura reþinerii pe bazã de ordonanþã de
reþinere pentru 24 ore ºi au fost introduºi în
Centrul de Reþinere ºi Arest Preventiv al IPJ
Dolj, urmând sã fie prezentaþi Judecãtoriei
Craiova cu propunere de arestare preventi-
vã”, ne-a declarat inspector principal Cãtã-
lin Dochia, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Craiovean la judecatã dupã ce a vrut
sã mituiascã trei poliþiºti cu 500 de lei

Procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj au finalizat
cercetãrile efectuate împreunã cu
lucrãtori de poliþie judiciarã ai
Serviciului Judeþean Anticorupþie
(S.J.A.) Dolj ºi, luni, 27 martie
a.c., au dispus trimiterea în jude-
catã, în stare de arest preventiv,
a craioveanului Vecea Gãman,
pentru sãvârºirea infracþiunii de
dare de mitã. Acesta a ajuns dupã
gratii pe 14 martie a.c., dupã ce a
vrut sã mituiascã trei poliþiºti de
la Rutierã cu 500 de lei.

(ITP) era expiratã, motiv pentru care i-au
adus la cunoºtinþã contravenientului cã ur-
meazã sã i se reþinã plãcuþele cu numerele de
înmatriculare ºi sã-i fie aplicatã o sancþiune
contravenþionalã în cuantum de 2.000 lei. Cra-
ioveanul ar fi preferat sã scape mult mai ief-
tin, astfel cã a insistat ca oamenii legii sã pri-
meascã ºpagã ºi sã nu-l sancþioneze.

Poliþiºtii însã, au refuzat categoric ofer-
ta ºi, întrucât persoana depistatã insista în
oferirea sumei de bani, ofiþeri de poliþie ju-
diciarã ai Serviciului Judeþean Anticorupþie
(S.J.A.) Dolj din cadrul DGA, sub coor-
donarea procurorului desemnat din cadrul
Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj, au
organizat prinderea în flagrant a craiovea-
nului în timp ce oferea suma de 500 lei celor
trei agenþi.

Inculpatul a fost dus la Parchetul de pe
lângã Tribunalul Dolj, a fost audiat, apoi re-
þinut pe o perioadã de 24 ore de procurorul
de caz, iar o zi mai târziu, pe 15 martie, Tri-
bunalului Dolj a dispus arestarea preventivã
a acestuia pe o perioadã de 30 zile, mãsurã
menþinutã ºi la Curtea de Apel Craiova, ast-
fel cã bãrbatul este în continuare dupã gra-
tii. Dosarul se va judeca la Tribunalul Dolj.
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Conducerea Consiliului Jude-
þean Dolj, prin vocea preºedinte-
lui sãu, Ion Prioteasa, a prezen-
tat, ieri, într-o conferinþã de pre-
sã, iniþiativele pentru dezvoltare
asumate de Consiliul Judeþean

Dolj. Într-o alocuþiune bine ela-
boratã, cu date statistice ºi refe-
riri directe la oportunitatea noi-
lor proiecte, dar ºi la continua-
rea celor în derulare, preºedinte-
le Ion Prioteasa a detaliat pe par-
cursul a peste 60 de minute in-
tenþiile sale în Strategia 2017 de
repartizare a alocãrilor financia-
re pe domenii investiþionale ºi ob-
iectivele prioritare.

Cu atâþia ani de experienþã în
administraþia publicã, preºedin-
tele Consiliului Judeþean Dolj a
jalonat cu virtuozitate printre ex-
plicaþiile tehnice, dar ºi cele de
bucãtãrie internã, care vor da
forma viitoarelor proiecte de
dezvoltare a Doljului. ªi nu pu-
þine sunt la numãr. Niciun do-
meniu de activitate de care se
ocupã CJ Dolj nu va fi omis,
sume impresionante de bani fi-
ind deja alocate, a dat asigurãri
preºedintele CJ Dolj.

Aeroportul
Internaþional Craiova,
un proiect de suflet

Încã de la debutul conferinþei
de presã, Ion Prioteasa a dat pri-
lejul directorului Aeroportului In-
ternaþional Craiova sã devoaleze
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Într-o conferinþã de presã susþinutã, ieri, Ion Prioteasa,
preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj, a precizat cã, în
aceeaºi zi, o echipã de lucru din partea Ministerului Sãnãtãþii

ºi a Bãncii Europene de Investiþii va fi prezentã la Craiova
pentru a vedea amplasamentul viitorului spital regional al
Olteniei. Una dintre certitudinile legate de acest domeniu
foarte sensibil este cã, în Iaºi, Cluj ºi Craiova se vor ridica

spitale regionale. Deocamdatã doar Doljul are asigurat, deja,
terenul necesar. Vizitele delegaþiei vor continua la intervale

de douã sãptãmâni, dorindu-se lãmuriri cât mai detaliate
asupra modului de execuþie a investiþiei. Totodatã, în prezen-

tarea bugetului de anul în curs ºi a repartizãrii alocãrilor
financiare pe domenii investiþionale ºi obiectivele prioritare,
preºedintele CJ Dolj a precizat cã majoritatea fondurilor cu
care s-au realizat investiþii în ultimul deceniu provine de la

U.E., respectiv 318,5 mil. de euro. Dacã nu ar fi fost accesaþi
aceºti bani, CJ Dolj ar fi avut nevoie de 30 de ani pentru a
finanþa lucrãrile din fonduri proprii. În 2017 vor debuta noi
investiþii, cu o alocare de 13.255.000 lei ºi vor fi continuate

cele în lucru cu 68.157.000 lei alocate. Din surse proprii, cea
mai mare parte (27.258 mii lei) va merge la Sãnãtate.

sumar deschiderea altor douã noi
rute de zbor de cãtre operatorul
Wizz Air. „Anul trecut am înre-
gistrat 220.320 de pasageri. În
acest an avem pânã acum, deja,
peste 64.000 ºi vom ajunge la fi-

nele lui 2017 la circa 345.000 de
pasageri”, a precizat Mircea Du-
mitru, directorul Aeroportului
Internaþional Craiova.

„Aeroportul este unul dintre

proiectele noastre de suflet. Aces-
ta a devenit una dintre cele mai
importante investiþii ºi este, toto-
datã, o carte de vizitã a judeþului
Dolj. Acum vin aeronave ºi la in-
terval de 3 minute. Acestea sunt
ºi motivele pentru care avem o
alocare de 5.412.000 lei prevãzu-
tã în lista obiectivelor de investiþii
pentru studii/documentaþii, echi-
pamente ºi dotãri, cele mai multe
impuse de creºterea substanþialã
a volumului de activitate. Va tre-
bui sã achiziþionãm scarã îmbar-
care/debarcare, cãrucioare pentru
bagaje ºi tractoarele aferente, de-
givror, bandã de bagaje pentru cala
aeronavelor, heater pentru motoa-
re ºi tren de aterizare, poartã de-
tectoare metale etc.”, a declarat
Ion Prioteasa, preºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj.

Spitalul regional
la Craiova,
o certitudine

Trecând în revistã investiþiile
pe care Consiliul Judeþean Dolj
le va pune în practicã în acest
an, Ion Prioteasa a mai dezvãluit
un fapt îmbucurãtor: „În cursul

zilei de azi (ieri – n.r.), o delega-
þie formatã din specialiºti ai Mi-
nisterului Sãnãtãþii ºi ai Bãncii
Europene pentru Investiþii va veni
la noi pentru a vedea amplasa-
mentul viitorului spital regional.
Avem deja certitudinea cã la Iaºi,
Cluj ºi Craiova se vor face spita-
le regionale. Autoritatea con-
tractantã este Ministerul Sãnãtã-
þii, dar noi vom fi beneficiarii ºi
cred cã vom pune bazele unei
asociaþii de dezvoltare interco-
munitarã cu judeþele Olteniei pen-
tru a gestiona eficient proiectul.
Miercuri (azi – n.r.) vom avea din
nou discuþii cu aceastã delega-
þie, care se va consulta totodatã
ºi cu medicii pentru detalii de
profil. Mâine am chemat la dis-
cuþii toþi furnizorii de utilitãþi pu-
blice pentru a ne pune la punct”,
a mai dezvãluit preºedintele Ion
Prioteasa.

În nota sa obiºnuitã, cu cal-
mitatea ºi siguranþa dobândite
printr-un stil de lucru adminis-
trativ de un mare grad de profe-
sionalitate, preºedintele Consiliu-
lui Judeþean Dolj a rãspuns în-
trebãrilor presei, dând cele mai

simple ºi de bun-simþ argumente
cã, în acest proiect de anvergu-
rã, nu au cum sã aparã blocaje
inutile ºi cã „vom colabora foar-
te bine ºi cu Primãria Craiova,
aºa cum am fãcut-o ºi pe man-
datul doamnei primar Lia Olguþa
Vasilescu”.

Investiþiile
în Sãnãtate
continuã

Clinica de Cardiologie Inter-
venþionalã ºi Chirurgie Cardiovas-
cularã va deveni potrivit medici-
lor, a mai spus Ion Prioteasa, cea
mai importantã investiþie din Dolj,
pentru simplul motiv cã va salva
vieþi omeneºti. Aceastã clinicã
vine, în curând, în beneficiul pa-
cienþilor cu afecþiuni grave din
întreaga regiune Oltenia, cu pes-
te douã milioane de locuitori. Va-
loarea totalã a investiþiei pentru
realizarea infrastructurii construi-
te, inclusiv depozit de gaze me-
dicale, se ridicã la 3,5 milioane
de euro. Suma prevãzutã în lista
obiectivelor de investiþii pentru
anul 2017, în vederea finalizãrii
lucrãrilor de construire – clãdire
principalã ºi depozit pentru gaze
medicale – este de 2. 615.000 lei.

Lucrãrile de modernizare la
S.C.J.U. Dolj vor continua în
acest an ºi prin modernizarea ºi
extinderea unitãþii de primiri ur-
genþe. Demersul va creºte de pa-
tru ori suprafaþa destinatã celei
mai aglomerate structuri a
S.C.J.U. Craiova, aici fiind tra-
tate anual peste 130.000 de ca-
zuri. Proiectul prevede reabilita-
rea spaþiilor existente, dar ºi con-
struirea a douã noi corpuri de clã-
dire. Suma prevãzutã în lista ob-
iectivelor de investiþii pentru 2017
în vederea finalizãrii lucrãrilor de
aici este de 10.000.000 de lei.

Alte investiþii ale C.J. Dolj la
S.C.U.J. Dolj sunt: sistemul de
climatizare pentru Laboratorul de
Radiologie ºi Imagisticã Medicalã
– 506.000 lei; dotãri pentru Ser-
viciul Morgã ºi Prosecturã –
620.000 lei ºi dotãri ºi echipa-
mente pentru Clinica de Medici-
nã Fizicã, Recuperare ºi Balneo-
logie – 50.000 de lei.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU
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Discuþii interesante se vor face
pe marginea politicii externe a Uni-
unii Europene, dar ºi pe marginea
politicii de securitate, în contextul
procesului de migraþie, care va con-
tinua ºi în anii urmãtori ºi a atacuri-
lor teroriste, care s-au înteþit în ul-
timii ani. Tot în cadrul Congresului
EPP se vor relua discuþiile despre
situaþia economicã dar ºi despre

Joseph Daul, preºedintele PPE:
„PPE trebuie sã modeleze un nou echilibru între libertate,

securitate ºi corectitudine”
„Partidul Popular European are plãcerea de a vã invita la Malta,

pentru douã zile de dezbateri interesante. Congresul va fi gãzduit
de partidul nostru membru Partit Nazzjonalista ºi liderul sãu Si-
mon Busuttil. Ca sã pregãtim viitorul, ar trebui sã fim conºtienþi
de trecut. Europenii pot fi mândri de realizãrile din ultimele dece-
nii. Chiar dacã Europa a trecut printr-o serie de crize în ultimii ani,
integrarea europeanã a fost o poveste de succes. Dar nu putem
lua acest lucru de la sine, iar noi ar trebui sã tragem învãþãminte
din greºelile noastre. Intenþionãm sã comunice proiectul european
mai clar cetãþenilor noºtri. Numai prin schimb constant, ºi prin
obþinerea de rezultate, vom fi în mãsurã sã explicãm viziunea,
obiectivele ºi acþiunile noastre. Trebuie sã fim forþa politicã care
oferã rãspunsuri cetãþenilor noºtri. Numai atunci putem combate
ameninþãrile ºi incertitudini. PPE trebuie sã modeleze un nou echi-
libru între libertate, securitate ºi corectitudine”

Simon Busuttil, liderul, Partit Nazzjonalista:
„Ne-am pregãtit serios pentru cel mai mare eveniment”

„În numele Partit Nazzjonalista, sunt încântat sã vã invit la
Congresul Partidului Popular European care va avea loc pe fru-
moasa noastrã insula Malta. Ne-am pregãtit serios pentru cel
mai mare eveniment de acest gen care a avut loc vreodatã pe
insula noastrã. Este adevãrat cã Europa se confruntã cu multe
provocãri pe care puþini dintre noi au crezut ar apãrea pânã acum
ceva timp. Dar suntem, de asemenea, cea mai mare familie poli-
ticã ºi suntem chemaþi sã arãtãm viziunea noastrã, pentru a con-
strui un viitor mai bun pentru europeni. Pentru cã politica este
despre oameni. Noi putem sa facem asta, putem reuºi împreunã.
În Malta, suntem foarte mândri de moºtenirea noastrã, dupã cum
veþi vedea. Sunt foarte mândru cã Partidul Popular European a
ales Malta pentru Congresul 2017. Aºteptãm cu nerãbdare sã vã
întâmpinãm pe insula noastrã de plinã de istorie”

Antonio Lopez-Isturiz, Secretarul general al EPP:
„Unitate în diversitate – aceasta este viziunea noastrã comunã”

„Noi trebuie sã abordãm, de asemenea, noile provocãri. Unele au
origini externe: migraþia necontrolatã, atacuri teroriste, rãzboaiele
din Orientul Mijlociu, o Rusia agresivã, consecinþe economice ºi
sociale generate de globalizare. Alte provocãri au originea în cadrul
Uniunii: îmbãtrânirea populaþiei, populismul, extremismul politic în
unele state membre ºi a ºomajului ridicat în altele. UE trebuie sã se
concentreze pe politici cu o valoare realã „europeanã“.Unitate în
diversitate - aceasta este viziunea noastrã comunã. Congresul PPE
din Malta  va concentra dezbaterile sale asupra politicilor externe ºi
de securitate, precum ºi pe realitãþile economice ºi digitale.”

Popular europenii ºi-au dat întâlnire anul acesta la Malta. Timp de douã
zile, pe faimoasa insulã maltezã, în localitatea Saint Julians, 2000 de
invitaþi din toate colþurile Europei, mai precis din 40 de þãri, vor dezbate
viitorul bãtrânului continent. Gazdele evenimentului sunt liderul Partit
Nazzjonalista – Simon Busuttil, preºedintele PPE – Joseph Daul, secretarul
general al PPE – Antonio Lopez-Isturiz ºi, nu în ultimul rând, preºedintele
Grupului PPE – germanul Manfred Weber. PPE este cel mai mare ºi cel
mai influent partid politic la nivel european al centru-dreapta, care inclu-
de în prezent 79 de partide ºi parteneri din 41 de þãri.

politicile digitale. Fondat în 1976,
Partidul Popularilor Europeni are
propria viziune despre Europa: de-
mocraticã, transparentã ºi eficien-
tã. O Europã care este aproape de
cetãþenii sãi. PPE doreºte o Europã
prosperã prin promovarea unei eco-
nomii de piaþã liberã cu o conºtiinþã
socialã. Din rândurile PPE fac par-
te preºedinþii Comisiei Europene,

Consiliului European ºi al Parlamen-
tului European,  ºapte ºefi de state
membre UE ºi  ºapte ºefi de state ºi
de guverne din zona non-UE. Un
numãr de comisari europeni sunt din
Partidul Popular European. PPE este
cel mai mare grup din Parlamentul
European.
Invitaþi de marcã

Au fost invitaþi sã participe la
Congresul EPP de la Malta, ºefi de
state ºi de guverne: Nicos Anasta-
siades (Cipru), Klaus Iohannis-
 (România), Angela Merkel (Ger-
mania) Anda Kenny (Irlanda), Vik-
tor Orban (Ungaria) Andrej Plen-
kovic  (Croaþia), Mariano Rajoy
(Spania). Vor avea intervenþii, în a
doua zi de Congres, preºedinþii in-
stituþiilor europene: preºedintele
Comisiei Europene, Jean-Claude
Juncker, preºedintele Parlamentu-
lui European, Antonio Tajani ºi
preºedintele Consiliului European,
 Donald Tusk. În cele douã zile de
congres, vor lua cuvântul: premie-
rul Letoniei Arvils Aseradens, pre-
mierul Cehiei Pavel Belobradek, vi-
cecancelarul Austriei  Reinhold
Mitterlehner, premierul Belgiei  Kris
Peeters, ministrul de Externe al Ita-
liei Angelino Alfano, ministrul de
Finanþe al Finlandei  Petteri Orpo,
ministrul de Justiþie al Danemarcei
 Søren Pape Poulsen, ministrul
Apãrãrii din Estonia  Margus Tsah-
kna, fostul premier al Bulgariei,
Boyko Borissov, Béla Bugar din
Slovacia. Sunt invitaþi de asemenea
ºi liderii opoziþiei. François Fillon
(Franþa), Janez Jansa (Slovenia),
Pedro Passos Coelho (Portuga-
lia), Sybrand Buma (Olanda),
Anna Kinberg Batra (Suedia),
Gabrielius Landsbergis (Lituania),
Kyriakos Mitsotakis (Grecia),
Grzegorz Schetyna (Polonia) ºi

Marc Spautz (Luxemburg). Au fost
invitaþi ºefi de state ºi guverne din
þãrile care sunt membre ale Uniunii
Europene. Erna Solberg (Norve-
gia), Doris Leuthard (Elveþia), Pe-
tro Poroshenko (Ucraina), Serzh
Sargsyan (Armenia), Emil Dimi-
triev (Macedonia), Isa Mustafa -

(Kosovo), Aleksandar Vucic
(Serbia), Mladen Ivanic (Bosnia
and Herzegovina). ªi lideri opozi-
þiei din statele non-UE au confir-
mat de prezenþã la Malta: Mikheil
Saakashvili (Georgia), Lulzim
Basha (Albania), Maia Sandu
(Moldova).

Începe Congresul PPÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPE de la MaltaE de la MaltaE de la MaltaE de la MaltaE de la MaltaÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPE de la MaltaE de la MaltaE de la MaltaE de la MaltaE de la MaltaÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPE de la MaltaE de la MaltaE de la MaltaE de la MaltaE de la MaltaÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPE de la MaltaE de la MaltaE de la MaltaE de la MaltaE de la MaltaÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPE de la MaltaE de la MaltaE de la MaltaE de la MaltaE de la MaltaÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPE de la MaltaE de la MaltaE de la MaltaE de la MaltaE de la MaltaÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPE de la MaltaE de la MaltaE de la MaltaE de la MaltaE de la MaltaÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPE de la MaltaE de la MaltaE de la MaltaE de la MaltaE de la MaltaÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPE de la MaltaE de la MaltaE de la MaltaE de la MaltaE de la MaltaÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPÎncepe Congresul PPE de la MaltaE de la MaltaE de la MaltaE de la MaltaE de la Malta
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În urmã  cu  câþiva ani,  actualul
Liceu Tehnologic Auto, format  pe
structura fostului Liceu Industrial
„Tudor Arghezi”, cu alte denumiri
purtate dupã 1990, a intrat într-un plin
proces  de restructurare. În 2013,  a
intrat în Programul „Adoptã un li-
ceu!”,  iar de atunci  modernizãrile
au început sã vinã una dupã alta. În
acest moment, unitatea dispune de
23 de sãli de clasã, laboratoare, cabi-
nete  ºi ateliere ºcolare, foarte  multe
dintre ele utilate de partenerii econo-
mici, iarîn  unele ambientul a fost re-
alizat de elevi ai instituþiei,  bibliotecã
modernã,  salã ºi  teren de  sport,  un
internat cu 240 de locuri, o cantinã
unde pot lua masa 150 de elevi /serie,
plus o ªcoalã de  ºoferi, cu un  parc
auto propriu.

Pentru anul ºcolar viitor, unitatea
are o ofertã importantã: liceu – spe-
cializãrile sportiv (28 de locuri – in-
structor  fotbal),  tehnic/electric
(tehnician   electrician electronist
auto – 28 de poziþii)ºi tehnic/meca-

Concursul Naþional
„Made  for  Europe”
vizeazã valorizarea  ºi
promovarea experien-
þelor pozitive în
derularea programe-
lor finanþate  prin
proiecte  comunitare,
stimulând  creativita-
tea, inovaþia  ºi
spiritul de competiþie.
„În  concurs s-au
înscris 14 echipaje cu
produse finale
rezultate  din  proiec-
te finanþate prin
programe europene ºi
încheiate  în 2016,  la
care au avut  o
contribuþie semnifica-
tivã  elevii. Toþi  participanþii  au
fost  premiaþi,  comisia  de
jurizare  apreciind în  mod  deose-
bit  produsele care prezintã
relevanþã  educaþionalã pentru
unitatea de învãþãmânt, au accesi-
bilitate internã ºi externã, sunt
transferabile în alt context educaþi-
onal, faciliteazã progresul ºcolar/
profesional al grupului þintã,
valorizeazã competenþele dobândi-
te la diferite  discipline, oferã
oportunitãþi  pentru realizarea altor
proiecte ºi parteneriate. De
asemenea, s-a  þinut cont de
calitatea prezentãrii  procesului
educaþional decãtre elevi (prezen-
tare liberã,  cursivã, atractivã,
încadrarea  în timpul acordat)”, a
precizat prof. Ani Drãghici,
inspector pentru proiecte europe-
ne  în cadrul  Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.

Liceul Tehnologic Auto din Craiova  a  ieºit,
de mai mulþi ani, dintr-un  nemeritat con de
umbrã în care intrase. În 2013, unitatea de

învãþãmânt a fost inclusã – singura de acest fel,
din zona de sud a þãrii – în Programul „Adoptã
un liceu!”, în care unitãþi economice  importan-

te  s-au implicat cât  se poate de serios în
procesul educaþional. Mai mult, cu sprijinul

partenerilor, s-a mers pe  o  continuã îmbunãtã-
þire a învãþãmântului  liceal ºi, cu precãdere,

profesional.  În  aceastã sãptãmânã,  reprezen-
tanþii liceului  merg în judeþ, în cadrul  acþiunii
„Caravana meseriilor”,  pentru a-ºi prezenta

oferta pentru anul ºcolar 2017/2018.

nicã (tehnician transporturi, tot 28
de locuri). La învãþãmântul profesi-
onal, cu durata  de  trei ani,  sunt
puse  la dispoziþie56 de poziþii, câte
14  pentru fiecare disciplinã: tinichi-
giu-vopsitor auto, sculer-matriþer,
electrician exploatare joasã tensiune,
tehnic/electromecanic.  Dar nouta-
tea  este învãþãmântul dual – 24 de
locuri la operator maºini cu coman-
dã  numericã ºi  câte 15  la sudor ºi
lãcãtuºi construcþii  metalice ºi utilaj
tehnologic. La aceastã formã de edu-
caþie, operatorul economic se  an-
gajeazã, conform legii,  sã asigure,
pentru fiecare elev aflat în practicã,
o sumã de 200 de lei, precum ºi,
pentru  cei  care nu sunt din  locali-
tate, masã ºi cazare gratuite.

Interes din partea copiilor ºi pãrinþilor
Toate acestea sunt prezentate, în

aceastã sãptãmânã, în tot judeþul, dupã
cum a precizat prof. Georgicã Ber-
cea-Florea, în cadrul  „ªcoala  alt-
fel”, la unitãþile de  învãþãmânt gim-

nazial din  teritoriu. Acþiunea a  înce-
put luni, la  Pieleºti ºi Robãneºti, a
continuat ieri, la Drãgoteºti ºi Teslui,
ºi va continua la Coºoveni,  Ghin-
deni, Gherceºti,  Mischii,  Coþofenii
din Dos ºi Breasta. „Le-am prezentat
copiilor ºi pãrinþilor toate avantajele
pe  care le  oferã ºcoala noastrã. Avem
dotãri moderne, iar la comanda nu-
mericã ºi la sudor suntem unicat în
aceastã  zonã a  þãrii.  Trebuie sã mai
spun  cã sunt  asigurate  gratuit toate
echipamentele de protecþie, de la sa-
lopete pânã  la bocanci, ochelari  ºi
mãnuºi. Tinerii care aleg liceul nos-
tru au multiple oportunitãþi, mulþi din-
tre ei putând  fi angajaþi la partenerii
noºtri economici, cum, dealtfel, s-a
ºi întâmplat în ultimii ani”, a declarat
prof. Viorica Cîrstea, profesor de
discipline tehnice la Liceul Tehnolo-
gic Auto, care, alãturi  de cadre di-
dactice, elevi din unitate ºi reprezen-
tanþi  ai partenerilor  economici face
parte din „Caravana meseriilor”.

În teritoriu, audienþa a fost  maxi-
mã, elevii fiind interesaþi de oferta
prezentatã. Mai mult, ºi pãrinþii s-au
arãtat  preocupaþi de viitorul  copiilor.
„Noi  am  auzit  de acest  liceu, fiul
meu este  în clasa  a  VII-a, dar  ne-
am gândit cã ar  fi  bine  sã meargã
acolo” – Aniºoara Dumitru. „Din ce
am vãzut, este o ºcoalã bunã. Fata
mea  este în clasa a VIII-a ºi încã  nu
ne-am  hotãrât,  dar  cred  cã n-ar fi
rãu sã meargã la  auto. Urmeazã sã
mai vorbim” – Dorina Bozgan.

CRISTI PÃTRU

Concursul Naþional „Made for Europe”, ediþia a
XI-a, ºi-a desfãºurat,  în  urmã cu câteva zile, la

sediul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, etapa
judeþeanã.   Demn  de remarcat este faptul cã  finala

va fi organizatã la  Craiova, luna urmãtoare.

În luna aprilie, la Craiova  va
avea loc faza naþionalã, iar din
partea judeþului  Dolj  vor  participa
ocupanþii locului I: Gross Ionela
Veronica(Liceul Tehnologic
Special „Beethoven” din Craiova)
– „Dicþionar de termeni  din
domeniul  teatrului  în limbaj
mimico-gestual românesc”;
Munteanu Rebecca(ªcoala
Gimnazialã „Decebal” din Craio-
va)–Ghid metodologic - „I play
maths”;  Roºu Roxana (ªcoala
Gimnazialã din  Ghindeni) –
„Guide: How to use nonformal
methods in the formal education-
”;Mutu Roxana(Colegiul „ªtefan
Odobleja”  din Craiova) – „Play
and learn – activitãþi didactice”;
Gîrd  Georgiana(Liceul „Traian
Vuia” din Craiova) – Revista
„Prãvãlia de  cuvinte”.

CRISTI  PÃTRU
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În Laudatium-ul citit cu ocazia conferirii
înaltului titlu, au fost evidenþiate meritele ºi
realizãrile cunoscutului om de teatru craio-
vean, ca «actor ºi regizor, director fonda-
tor al Festivalului Internaþional Shakespea-
re, preºedintele Fundaþiei Shakespeare Cra-
iova, vicepreºedinte al Reþelei Europene a
Festivalurilor Shakespeare, Societar de
Onoare al Teatrului Naþional „Marin Sores-
cu” din Craiova, membru a Senatului Uni-
unii Teatrale din România, pentru contri-
buþiile de mare valoare aduse teatrului ro-
mânesc ºi universal».

Cu acelaºi prilej, Emil Boroghinã a susþi-
nut o conferinþã despre Teatrul Naþional din

Om de teatru, cu numele trainic legat de Naþionalul craio-
vean ºi de Festivalul Internaþional Shakespeare, Emil Boro-
ghinã a fost, sãptãmâna trecutã, oaspete de seamã la Chiºi-
nãu, unde i s-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa al
Academiei de Muzicã, Teatru ºi Arte Plastice. Evenimentul
a avut loc în vechea clãdire a Sfatului Þãrii, chiar în locul în
care, în urmã cu 99 de ani, „publicul zguduit de entuziasm

striga Trãiascã România Mare, iar deputaþii ºi întreaga asis-
tenþã se îmbrãþiºau ºi se sãrutau, ochii tuturor fiind înroºiþi
de lacrimi de bucurie” – astãzi clãdirea Academiei de Muzi-
cã, Teatru ºi Arte Plastice ºi Sala Senatului Academiei, în
prezenþa membrilor Senatului, a profesorilor ºi studenþilor
acestei prestigioase instituþii de învãþãmânt academic, dar
ºi a unor cunoscuþi oameni de culturã din Chiºinãu.

Craiova ºi teatrul românesc în lume, a con-
dus atelierul de interpretare a poeziei româ-
neºti culte ºi populare ºi a prezentat pe scena
Teatrului Naþional Satiricus „I.L. Caragia-
le” din Chiºinãu, în 21 martie (Ziua Mon-
dialã a Poeziei) ºi 22 martie, recitalurile „Re-
citindu-l pe Eminescu – La steaua care-a
rãsãrit” ºi „Ovidiu – Tristele ºi Pontice-
le”, dedicat împlinirii a 2000 de ani de la
moartea lui Ovidiu la Tomis.

Referindu-se la recitalul „Ovidiu –
Tristele ºi Ponticele”, Irina Nechit unul
dintre cei mai cunoscuþi ºi apreciaþi co-
mentatori teatrali din Moldova, în cotidia-
nul „Jurnal de Chiºinãu” din 24 martie,
scria: «Emil Boroghinã i-a fãcut o onoare
publicului de la Chiºinãu prezentând în
premierã, pe 22 martie, Tristele ºi Ponti-
cele lui Ovidiu. Scrise cu mai bine de 2000
de ani în urmã, versurile unuia dintre cei
mai mari poeþi ai lumii au puterea de a alun-
ga, ca niºte torþe, întunericul de pe tãrâ-
mul pruto-nistrean ce mai pare învãluit de
invincibila noapte sciticã.

Pe scenã nu a existat decor – nici o masã,
nici un sfeºnic, nici un cuier, nici o coroa-
nã de lauri, nici perdele în pliuri, nici mãcar
un scaun. Doar actorul. Timp de aproape
o orã ºi jumãtate a stat în picioare, singur
în faþa spectatorilor amuþiþi. Actorul nu
purta costum teatral, ci straie simple, din

ziua de azi. A renunþat la togã, tunicã, la
orice element spectaculos, a renunþat chiar
ºi la gesturi. Avea în mâini doar o Carte. A
þinut-o în decursul întregului recital, de
fapt, s-a þinut de ea, s-a sprijinit de Carte
ca de o coloanã, ca de un toiag, ca de bra-
þul lui Ovidiu. Emil Boroghinã a vorbit cu
gura lui Ovidiu, sau invers, poetul latin s-a
întrupat pe scenã, purtând chipul ºi împru-
mutând glasul lui Emil Boroghinã.

Doar plescãitul valurilor întrerupe
uneori tânguirile poetului trimis în sur-
ghiun la Tomis. Nici urmã de patetism în
aceastã formã de recital, arta oratoricã

nu e un ornament, o stratagemã actori-
ceascã, ci doar un instrument, o cale ones-
tã de a aduce spre noi suferinþele unui poet
de geniu exilat în þinuturi depãrate, gla-
ciale, duºmãnoase. ªi noi, care ne simþim
exilaþi pe un pãmânt care ba e al nostru,
ba nu mai e al nostru, nu putem decât sã
ne înghiþim lacrimile, ascultând jelaniile lui
Ovidiu-Boroghinã (…)».

Evenimentul de la Chiºinãu a fost orga-
nizat de Institutul Cultural Român „Mihai
Eminescu” ºi Academia de Muzicã, Teatru
ºi Arte Plastice, cu sprijinul Teatrului Naþi-
onal Satiricus „I.L. Caragiale”.

Þara Oaºului a devenit celebrã
prin portul popular, prin arta, mu-
zica ºi dansul specific oºenesc, care
se desfãºoarã privirilor în special cu
ocazia unor evenimente deosebite:
nunþi, hore, ºezãtori, sâmbre, lãu-
tul torturilor ºi alte sãrbãtori. De
altfel, nunta oºeneascã reprezintã
unul din elementele cele mai spec-
taculoase ale culturii populare din
nord-vestul Transilvaniei. Deosebite
sunt împletitura ºi cununa de mãr-
gele purtate de mirese. „(…) Din
dorinþa simplã de a împãrtãºi bu-

Nunta din Þara Oaºului ºi spectaculosul obicei
al împletitului miresei, prezentate ºi oltenilor

curia fireascã, copilãreascã poate,
a participãrii la o tradiþie unicã din
Þara Oaºului – împletitul miresei,
un obicei mai puþin oferit privitori-
lor, dar dãruit tainic celor care au
vederea întoarsã spre înlãuntru...”,
Mihaela Grigorean a publicat, re-
cent, la Editura „Ecou Transilvan”,
din Cluj-Napoca, lucrarea „Un pe-
riplu al Frumuseþii în Þara Oaºu-
lui-împletitul miresei”. Cu aceas-
ta, dar ºi cu îndemnul unei cãlãtorii
în satele Oaºului, autoarea vine ºi la
Craiova – vineri, 31 martie, ora

18.00, la Casa de Culturã „Traian
Demetrescu”.

Profesoarã de limba ºi literatura
românã la Liceul Teoretic Negreºti
Oaº ºi agent de turism la Centrul de
informare turisticã Vama (judeþul
Satu Mare), Mihaela Grigorean (n.
1979, Turþ) va susþine aici confe-
rinþa cu tema „Împletitul miresei în
Þara Oaºului”, în cadrul proiectu-
lui TRADEM (Taifasuri Rânduite
Artistic Despre Emoþii Manifesta-
te). Cu acelaºi prilej se vor viziona
filmuleþe ºi fotografii documentare
ce vor ilustra subiectul ales spre dis-
cuþie. Întâlnirea este moderatã de
Petriºor Militaru, iar intrarea la eve-
niment este liberã.

Mihaela Grigorean este doctor
în filosofie (studii transdisciplina-
re) al Facultãþii de Studii Europene
din cadrul Universitãþii „Babeº-Bo-
lyai” din Cluj-Napoca. A publicat
peste 30 de articole în reviste ºtiin-
þifice de prestigiu naþional sau in-
ternaþional ori în volume colective,
participând la diverse colocvii ºi
conferinþe din þarã ºi din strãinãta-
te. A mai publicat cartea „O herme-
neuticã transdisciplinarã a Evan-
gheliei dupã Toma (Prefaþã de Ba-
sarab Nicolescu, Editura „Curtea
veche”, Bucureºti, 2014).

„Concert la muzeu”,
astãzi, de la ora 17.00!
Opera Românã Craiova vã
invitã la un concert
special, sub acest generic,
gãzduit de Muzeul de Artã
ºi oferit de soliºtii Renata
Vari, Florin Ormeniºan ºi
Ioan Cherata, alãturi de
Orchestra ºi Corul insti-
tuþiei (concert maestru
Dan Bozgan, maestru de
cor Bogdan Botezatu).
Conducerea muzicalã îi
aparþine maestrului
Francois Robert Girolami,
invitat frecvent sã dirijeze
concerte în România
începând cu anul 1981.
Originar din Haute-Corse,
Francois Robert Girolami
ºi-a desãvârºit studiile
muzicale în capitala
Franþei, la Conservatoire
National Superieur de Musique (unde a obþinut mai multe
premii) ºi la Ecole Normale de Musique. În domeniul dirijatului
de orchestrã a beneficiat de îndrumarea maeºtrilor Pierre
Dervaux, Igor Markevitch, Sergiu Celibidache ºi Leonard
Bernstein. Referitor la formaþia sa intelectualã, interesant de
remarcat este faptul cã, înainte de a se consacra în exclusivita-
te carierei artistice, a obþinut Diploma de licenþã în filosofie, o
perioadã predând aceastã disciplinã de studiu la mai multe
licee, precum ºi la Universitatea din Provence.

„Concert la muzeu”, cu artiºti
ai Operei craiovene
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„Fronturile” Theresei May!„Fronturile” Theresei May!„Fronturile” Theresei May!„Fronturile” Theresei May!„Fronturile” Theresei May!
Premierul britanic, Theresa May, poate re-

flecta la aventura lui Columb din anul 1492,
când a descoperit America pe o „eroare noro-
coasã”.  Dacã englezii vor fi fericiþi dupã „Bre-
xit sau nefericiþi este oricum greu de spus.
Columb a ajuns în alta parte decât cea voitã,
dar la plecare ºtiuse bine ce vrea, iar pe drum
greºise câteva lucruri. Cãlãtoria flotei iberice
s-a desfãºurat oricum sub semnul tenacitãþii
ºi al speranþei. Ori chiar din preziua divorþu-
lui, deja anunþat, Theresa
May realizeazã cã „direcþia
nu mai este atât de sigurã ºi
singura strategie posibilã e
aceea a riscului asumat pe un
fundal care nu oferã nici cea
mai micã garanþie”. Theresa
May nu pare pãrãsitã de lu-
ciditate: e chiar neliniºtitã de
deriva posibilã a „caravele-
lor” când previne premierul
scoþian Nicola Sturgeon, în
discuþia de luni 27 martie
a.c., cã „nu este un moment
bun” încuviinþarea de parla-
mentul scoþian a unei mãsuri
pentru solicitarea unui nou
referendum pentru dobândi-
rea independenþei. Votul de
ieri urma sã fie o formalitate
în condiþiile în care deputaþii
independentiºti ai Partidului
Naþional Scoþian (NJP) pu-

teau conta pe susþinerea ecologiºtilor în faþa
conservatorilor ºi laburiºtilor. Paºii urmãtori
nu sunt deloc simpli. Premierul scoþian Nico-
la Sturgeon ar urma sã solicite în continuare
Londrei organizarea unui nou referendum, la
3 ani dupã cel din 2014, când independentiºtii
n-au rãzbit. Altele erau circumstanþele. Cum
votul din Parlamentul scoþian nu este decât o
etapã în declanºarea referndumului de indepen-
denþã, Nicola Sturgeon trebuie sã primeascã

aprobarea Parlamentului britanic ºi pe cel al
guvernului condus de Theresa May. Teoretic,
iniþiativa ar putea fi blocatã, dar decizia va fi
dificil de asumat politic. Luni, premierul The-
resa May deplasatã la Glasgow, pentru întâl-
nirea cu Nicola Sturgeon, a repetat, cum spu-
neam, cã „nu este un moment bun” pentru
declanºarea referendumului. Implacabil lide-
rul scoþian a spus doar cã discuþia a fost „cor-
dialã”, dar fãrã avansuri notabile. Edinburgh-

ul nu este singurul nou front pentru
Theresa May. Scoþienii (62%) s-au
opus Brexit, optând pe rãmânerea în
uniunea Europeanã. Unde se vor în
continuare. În Irlanda de Nord, repu-
blicanii ºi unioniºtii n-au gãsit un acord
pentru a face un guvern de coaliþie.
Dacã în urmãtoarele sãptãmâni nu se
ajunge la o înþelegere, Londra ar pu-
tea proceda la ceea ce a mai fãcut în
timpul rãzboiului civil. Aºadar, Sco-
þia, Irlanda de Nord, ºi nu numai. În-
cât Theresa May e conºtientã de
efectul psihologic al situaþiei în care
se aflã când sentimentul de suspiciu-
ne ºi neîncredere al populaþiei s-ar
putea face resimþit. O fotografie, fã-
cutã în apartamentul sãu din Dow-
ning Street a apãrut în Sunday Ti-
mes în 27 martie a.c., o prezintã în
niºte pantaloni de piele, extrem de
costisitori, motiv de mari controverse.
Ceea ce încurcã multe discuþii.

Uniunea Europeanã ar trebui
sã studieze opþiunea restricþio-
nãrii acordãrii de vize pentru ofi-
cialii de rang înalt din statele
africane ºi din alte zone care re-
fuzã repatrierea imigranþilor ile-
gali, a declarat ministrul german
de Interne, Thomas de Maizie-
re. La finalul unei reuniuni UE la
Bruxelles, oficialul german a de-
clarat cã ar trebui folosite toate
mijloacele disponibile pentru a
asigura cooperarea þãrilor non-
UE în chestiunea deportãrii imi-
granþilor care nu primesc statu-
tul legal de refugiat. În condiþii-

China cere Franþei sã îi protejeze
pe cetãþenii sãi, dupã moartea
unui chinez la Paris

China a cerut Franþei, ieri, sã apere
“securitatea ºi drepturile” cetãþenilor
sãi, la douã zile dupã ce un chinez a
fost împuºcat mortal de poliþiºti la Pa-
ris în cadrul unei intervenþii pentru o
“disputã de familie”. În cadrul unei con-
ferinþe de presã, purtãtorul de cuvânt
al Ministerului chinez de Externe, Hua
Chunying, a indicat faptul cã Beijingul
ºi-a exprimat în mod oficial nemulþumi-
rea în faþa autoritãþilor franceze ºi a ce-
rut ca Parisul “sã facã luminã în acest
caz”. Duminicã seara, în cadrul unei in-
tervenþii pentru o “disputã de familie”
în nord-estul Parisului, “încã de când a
fost deschisã uºa”, un bãrbat a agre-
sat un funcþionar, rãnindu-l cu o armã
albã, a explicat o sursã din cadrul Poli-
þiei. Unul dintre colegi a deschis apoi
focul, împuºcându-l mortal pe agresor,
a adãugat sursa. Familia defunctului
neagã aceastã versiune de desfãºura-
re a faptelor, a declarat luni avocatul
acesteia, Calvin Job. Bãrbatul împuº-
cat mortal, care se afla cu cei patru co-
pii cu vârste cuprinse între 15 ºi 21 de
ani, era pe punctul de a tãia peºte. Tatãl
“nu a lovit” ºi “nu s-a nãpustit” asu-
pra poliþiºtilor, care ar fi “tras focuri de
armã fãrã avertisment”, potrivit avoca-
tului. Ministerul chinez de Externe a mai
anunþat, ieri, cã l-a convocat pe un di-
plomat francez dupã acest incident,
care a generat un protest în faþa unei
secþii de Poliþie din capitala francezã la
care au participat zeci de chinezi. Agen-
þia de presã chinezã Xinhua a transmis
cã bãrbatul a fost ucis duminicã noap-
tea dupã un “conflict” cu Poliþia, iar
aproximativ 100 de persoane din rân-
dul comunitãþii chineze din Franþa s-au
alãturat luni dimineaþã protestului. Si-
guranþa cetãþenilor chinezi este “o prio-
ritate a autoritãþilor franceze”, a comu-
nicat Ministerul francez de Externe, în
urma nemulþumirilor manifestate de Bei-
jing dupã ce un chinez a fost împuºcat
mortal de Poliþie duminicã în Paris. “Si-
guranþa tuturor cetãþenilor chinezi din
Franþa este o prioritate a autoritãþilor
franceze. (...) Toate mãsurile sunt luate
pentru a asigura cele mai bune condiþii
de primire ºi siguranþã”, a afirmat pur-
tãtorul de cuvânt al Ministerului fran-
cez de Externe, Romain Nadal.

Ministru britanic: Londra
are un “plan de urgenþã vast”
în cazul neajungerii
la un acord Brexit cu UE

David Davis, ministrul pentru Bre-
xit, a declarat cã Guvernul de la Lon-
dra are un “plan de urgenþã vast” pen-
tru cazul în care Marea Britanie nu reu-
ºeºte sã ajungã la un acord cu UE pri-
vind ieºirea þãrii din Blocul comunitar,
adãugând cã nu este deloc un scena-
riu dorit de Guvern. “Avem un plan de
urgenþã vast, aplicat în cazul tuturor
chestiunilor ºi pentru toate departa-
mentele guvernamentale”, a declarat
Davis despre posibilitatea ca Marea
Britanie sã pãrãseascã Uniunea Euro-
peanã fãrã sã ajungã la un acord cu
Bruxellesul. Ministrul britanic a subli-
niat cã acesta este un scenariu pe care
Guvernul nu ar dori sã-l vadã realizat,
adãugând cã autoritãþile au folosit cele
nouã luni dupã referendumul privind
Brexit pentru a pregãti planuri. Davis
a mai afirmat cã Marea Britanie îºi va
achita obligaþiile financiare faþã de
Uniunea Europeanã. însã a respins in-
formaþiile cã valoarea acestora s-ar ri-
dica la 50 de miliarde de lire sterline. În
ceea ce priveºte imigraþia dupã sepa-
rarea de UE, ministrul a declarat cã ar
trebui sã varieze în funcþie de necesi-
tãþile Marii Britanii.

Guvernul canadian va legaliza
marijuana de uz recreaþional pânã
la 1 iulie 2018 - o miºcare care
ar împlini una dintre promisiuni-
le lui Justin Trudeau fãcute în
cadrul campaniei electorale. Gu-
vernul liberal va dezvãlui legisla-
þia în a doua sãptãmânã a lunii
aprilie, potrivit CBC (Canadian
Broadcasting Corporation). Ca-
nada poate deveni astfel prima
þarã din G7 care legalizeazã com-
plet uzul de marijuana, întrucât
marijuana de uz medical este deja
legalã aici.  De când a devenit
premier, Trudeau a vorbit public
despre nevoia de a legaliza mari-
juana de uz recreaþional, argu-
mentând cã astfel drogul va fi þi-

Germania: UE sã impunã restricþii oficialilor
din þãrile care refuzã repatrierea imigranþilor ilegali

le în care Uniunea Europeanã se
confruntã cu un flux relativ con-
stant de imigranþi, guvernele UE
sunt tot mai iritate de refuzul
multor þãri din Africa ºi Asia care
refuzã sã accepte repatrierea
propriilor cetãþeni care au emi-
grat ilegal. “Dacã un stat nu vrea
sã-ºi primeascã înapoi cetãþenii,
atunci ar trebui sã înþeleagã cã
politicile privind vizele care per-
mit vizitele în Europa nu mai
sunt atât de generoase cum erau
pânã acum, poate chiar ºi pen-
tru conducerea þãrii”, a declarat
de Maiziere.

Guvernul canadian va legaliza marijuana
pânã de ziua naþionalã a Canadei din 2018

nut departe de copii, iar profitu-
rile nu ar ajunge în mâinile celor
pe care el îi numeºte “elemente
criminale”. La scurt timp dupã ce
a ajuns la putere, guvernul con-
dus de Trudeau a semnalat cã le-
gislaþia va rãmâne o prioritate,
promiþând sã o dezvãluie pânã în
primãvarã. Canadienii care vor sã
îºi cultive propriile plante vor fi
limitaþi la doar 4 plante per gos-
podãrie. Guvernele provinciale
vor decide cum va fi vândutã
planta ºi la ce preþ. În timp ce
guvernul federal va stipula cã vâr-
sta cumpãrãtorilor trebuie sã fie
de cel puþin 18 ani, cele provin-
ciale ar putea seta o limitã de vâr-
stã mai ridicatã dacã vor.

MIRCEA CANÞÃR
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Anunþul tãu!
Societate Cooperativã Meºte-

ºugãreascã “DERMA LUX” SCM
CRAIOVA, str. Calea Bucureºti, nr.
7, bl. U2, et. 1 CIF: RO 2319503; Nr.
ORC: C16/21/2005. C O N V O C A T
O R. Administratorul Unic – Preºe-
dinte al Societãþii Cooperative DER-
MA LUX S.C.M., având în vedere
prevederile Legii 1/2005 privind or-
ganizarea ºi funcþionarea coopera-
þiei, convoacã Adunarea Generalã
Ordinarã a membrilor cooperatori
pentru data de 14.04.2017, ora 14:00.
ªedinta va avea loc la punctul de
lucru al societãþii din Craiova, str.
Dimitrie Gerota nr.1 B, si va cuprin-
de urmatoarea ordine de zi: 1. Dis-
cutarea si aprobarea raportului ad-
ministratorului privind activitatea
economico-sociala a societatii DER-
MA LUX, pentru exercitiul financiar
din anul 2016. 2. Discutarea si apro-
barea bilantului contabil, contului
de profit si pierderi si modul de re-
partizare al profitului net aferent
anului 2016. 3. Aprobarea raportu-
lui comisiei de cenzori pe anul 2016.
4.  Aprobarea  raportului privind re-
alizarea bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2016. 5. Aproba-
rea raportului privind modul de in-
deplinire de catre administrator a
obligatiilor ce i-au revenit potrivit
contractului de administrare si cri-
teriilor de performanta stabilite pe
anul 2016. 6. Aprobarea descarca-
rii de gestiune a Administratorului
Unic – Presedinte, pentru activita-
tea desfasurata in exercitiul finan-
ciar 2016. 7. Aprobarea programu-
lui economico-social si al planului
de investitii pe anul 2017. 8. Apro-
barea bugetului de venituri si chel-
tuieli pentru anul 2017. 9. Aproba-
rea criteriilor de performanta ce se
stabilesc administratorului si se pre-

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
vad in anexele contractelor de ad-
ministrare ale acestuia pentru anul
2017. 10. Aprobarea sistemului de
salarizare pentru anul 2017. 11. Sta-
bilirea indemnizatiei fixe ale admi-
nistratorului si cenzorilor pe anul
2017. 12. Aprobarea ROI si ROF. 13.
Aprobarea excluderii membriilor
cooperatori plecati din societate. 14.
Diverse. 15. Imputerniceste consi-
lierul juridic al societatii, in persoa-
na domnisoarei Ciocotoiu-Zamfir
Ana-Maria, pentru a se prezenta si
a intreprinde toate formalitatiile ne-
cesare la ORC Dolj, in vederea de-
punerii, mentionarii si publicarii
prezentei hotarari, in Monitorul Ofi-
cial al Romaniei. In cazul in care nu
vor fi intrunite conditiile pentru ca
Adunarea Generala sa fie statutara,
sedinta se va reprograma pe data
de 18.04.2017, in acelasi loc, la ora
15:00. CRAIOVA DATA: 28.03.2017
ADMINISTRATOR UNIC – PRESE-
DINTE AL DERMA LUX S.C.M. Ec.
Ciocotoiu – Zamfir Nicolae.

Societate Cooperativa Meste-
sugareascã “DERMA LUX” SCM
CRAIOVA, str. Calea Bucureºti, nr.
7, bl. U2, et. 1 CIF: RO 2319503; Nr.
ORC: C16/21/2005. C O N V O C A T
O R. Administratorul Unic – Preºe-
dinte al Societãþii Cooperative DER-
MA LUX S.C.M., având în vedere
prevederile Legii 1/2005 privind
organizarea ºi funcþionarea coope-
raþiei, convoacã Adunarea Gene-
ralã  Extraordinarã a membrilor co-
operatori pentru data de
14.04.2017, ora 15:30. ªedinþa va
avea loc la punctul de lucru al so-
cietãþii din Craiova, str. Dimitrie
Gerota nr.1 B, ºi va cuprinde ur-
mãtoarea ordine de zi: 1. Aproba-
rea modificãrii capitalului social. 2.
Aprobarea închirierii imobilelor

devenite disponibile. 3. Diverse. 4.
Imputerniceºte consilierul juridic
al societãþii, în persoana domni-
ºoarei Ciocotoiu-Zamfir Ana-Maria,
pentru a se prezenta ºi a întreprin-
de toate formalitãþiile necesare la
ORC Dolj, în vederea depunerii,
menþionãrii ºi publicãrii prezentei
hotãrâri, în Monitorul Oficial al Ro-
mâniei. In cazul în care nu vor fi într-
unite condiþiile pentru ca Adunarea
Generalã sã fie statutarã, ºedinþa se
va reprograma pe data de 18.04.2017,
în acelaºi loc, la ora 16:00. ADMINIS-
TRATOR UNIC – PREªEDINTE AL
DERMA LUX S.C.M. Ec. Ciocotoiu
– Zamfir Nicolae.

DISTRIBUÞIE Energie Oltenia
SA Craiova anunþã publicul intere-
sat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul „Modernizare Ax LEA
20kV Mofleºti-Melineºti ºi axului
derivaþiilor 20kV Fratoºtiþa ºi Poja-
ru, judeþul Dolj, în vederea creºterii
capacitãþii de distribuþie pentru pre-
luarea puterii debitate de Centrale-
le Electrice Fotovoltatice”, propus
a fi amplasat în localitãþile Filiaºi,
Melineºti, Fãrcaº, Goieºti, judeþul
Dolj. Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Dolj, Craiova, str.Petru Rareº, nr.1,
la sediul Distribuþie Energie Oltenia
SA Craiova, str.Calea Severinului,
nr.97, ºi la sediile primãriilor Filiaºi,
Melineºti, Fãrcaº, Goieºti, judeþul
Dolj, în zilele de luni pânã joi, între
orele 8.00-16.30, ºi vineri, între ore-
le 8.00-14.00. Observaþiile publicu-
lui se primesc zilnic la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Dolj,
Craiova, str.Petru Rareº, nr.1, fax:
0251.419 035, e-mail: office@ap-
mdj.anpm.ro.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
ªCOALA Gimnazialã Nr. 5 „Av.

P. Ivanovici”, cu sediul în localitatea
Bãileºti, str. Lt. Becherescu, nr. 12,
judeþul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea funcþiei contractua-
le vacante de: bucãtar, 1 post, con-
form HG 286/23.03.2011. Concursul
se va desfãºura astfel: - proba scrisã
în data de 21.04.2017, ora 10.00; - pro-
ba practicã în data de 25.04.2017, ora
10.00. Pentru participarea la concurs
candidaþii trebuie sã îndeplineascã
urmãtoarele condiþii: -studii: medii; -
vechime: 5 ani în specialitatea postu-
lui; - certificat de calificare în specia-
litatea postului; - scrisoare de reco-
mandare de la un loc de muncã an-
terior; - certificat de instructor; - ade-
verinþã din care sã reiasã calitatea de
instructor-formator. Candidaþii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrã-
toare de la publicarea anunþului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la se-
diul ªcolii Gimnaziale Nr.5 „Av.P.Iva-
novici” Bãileºti. Relaþii suplimentare
la sediul ªcolii Gimnaziale Nr.5 „Av-
.P.Ivanovici”, persoanã de contact:
Scarlat Ioana, telefon: 0251.311.665,
fax: 0251.311.665, e-mail: scoala_-
5_bailesti@yahoo.com.

Societatea Românã de Radio-
difuziune anunþã organizarea con-
cursului pentru ocuparea a douã
posturi de reporter la Studioul Re-
gional Craiova, în data de 7 aprilie
2017, ora 11.00. Înscrierile se pri-
mesc la sediul Studioului Regional
Craiova, pânã în ziua de 5 aprilie
2017, ora 13.00. Condiþiile de parti-
cipare la concurs sunt afiºate la
avizierul Studioului Regional Cra-
iova ºi pe site-ul www.radioroma-
nia.ro. Înformaþii suplimentare se
pot obþine la telefon: 0251/ 408.612
sau 021/3 03.13.94.

Casa Judeþeanã de Pensii Dolj,
cu sediul în Craiova, str. M. Kogãl-
niceanu, nr.14, anunþã cã, în perioa-
da 11.04.2017 ( ora 10°° probã scri-
sã) – 13.04.2017 (interviu), se va des-
fãºura concursul pentru ocuparea
funcþiei publice temporar vacante
de inspector superior din cadrul
Serviciului Verificare ºi Pensii Inter-
naþionale. Condiþiile de participare
la concurs: 1. studii universitare de
licenþã absolvite cu diplomã, res-
pectiv studii superioare de lungã
duratã, absolvite cu diplomã de li-
cenþã sau echivalentã. 2. vechime
în specialitatea studiilor necesare
minim 9 ani; Termenul de depune-
re al dosarelor: 06.04.2017 ora 16.
Relaþii suplimentare se pot obþine
la Serviciul Resurse Umane din ca-
drul Casei Judeþene de Pensii Dolj
la telefon: 0251.406.740.

C.N.T.E.E. Transelectrica S .A.
Bucureºti – Sucursala de Transport
Craiova, cu sediul în Municipiul Cra-
iova, str. Brestei, nr.5, judeþul Dolj,
scoate la concurs 1 post vacant de
ºef turã staþii gr. 3,4( duratã nedeter-
minatã) în cadrul Staþiei 220 kV Cala-
fat, cu sediul în Calafat, Drumul Co-
munal Calafat- Ciupercenii Noi (
ªoseaua Smârdan), judeþul Dolj.

BVDM TRANSCO SRL anunþã
publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul: ,,Amplasare
temporarã a unei staþii mobile de sor-
tare spãlare agregate minerale,, pro-
pus a fi aplasat în extravilanul Comu-
nei Breasta. Informaþiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1 ºi
la sediul BVDM TRANSCO SRL, Bu-
levardul Oltenia, nr. 39, bl. 66F, sc. 1,
ap. 3, Craiova, în zilele de luni pânã
joi, între orele 8.00-16.00 ºi vineri între
orele 8.00-14.00. Observaþiile publicu-
lui se primesc zilnic la APM Dolj, str.
Petru Rareº nr. 1.

Asociaþia Grupul de Acþiune Lo-
calã Jiu- Romanaþi cu sediul în co-
muna Castranova, str. Stadionului,
nr.1, anunþã urmãtoarele posturi
vacante: - 1 post secretar cu nor-
mã de 8 ore/ zi, cerinþe: studii su-
perioare, cunostinþe de operare
calculator ( MS Office – Windows,
internet- nivel mediu), limbi strãi-
ne englezã/ francezã- nivel mediu,
abilitãþi de comunicare, organiza-
re, coordonare, supervizare, expe-
rienþã minimum  un an în dome-
niu. Pentru depunerea dosarelor
cu diploma ºi C.V. European vã aº-
teptãm pânã în data de 05.04.2017
ora 12.00 la sediul GAL, program
de lucru de luni pânã vineri de la
ora 8.00 la ora 12.00 sau la  la E-
mail: galromanaþijiu@yahoo.com.

Compania de Apã Oltenia SA,
Craiova, str. Brestei, nr.133, jude-
þul Dolj,anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de ob-
þinere a  acordului de mediu pen-
tru investiþia aferentã „PROIECTU-
LUI REGIONAL DE DEZVOLTARE
A INFRASTRUCTURII DE APÃ ªI
APÃ UZATÃ DIN JUDEÞUL DOLJ,
IN PERIOADA 2014 – 2020” în ve-
derea execuþiei lucrãrilor “Sistem
de alimentare cu apã ºi apã uza-
tã”,  propus a fi amplasat în locali-
tãþile Calafat, Rast, Maglavit, Bãi-
leºti, Piscu Vechi ºi Poiana Mare.
Informaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul APM
Dolj, str.Petru Rareº, nr.1, de luni
pânã joi, între orele 0800- 1630 ºi vi-
neri între orele 0800- 1400 ºi la sediul
Companiei de Apã Oltenia SA, str.
Brestei, nr. 133, de luni pânã vineri
între orele 0800 – 1600. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la se-
diul APM Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr.1, fax. 0251/419035, email:
office@apmdj.anpm.ro.
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Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãl-
zire centralã, reabilita-
tã termic sau schimb
cu apartament 3 ca-
mere. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul
construcþiei: 1967), 3
camere (cu sobe de
teracotã, parchet ºi
mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gos-
podãreºti ºi beci; te-
ren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-
de-vie ºi pomi fructi-

feri; fântânã în curte ºi
posibilitate de racor-
dare la reþeaua publi-
cã de alimentare cu
apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

Casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtãþi-
tã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând teren 400 mp, în
str. Râului nr. 162 cu ie-
ºire în Rãºinari nr. 91 ºi
imobil 2 camere, hol,
bucãtãrie, toate utilitãþile.
Telefon: 0771/723.968.
Vând teren intravilan la 10
km de Craiova, fiind zonã
metropolitanã, cadastru
fãcut. Telefon: 0744/
846.895; 0727/884.205.
Vând teren 700 mp- str.
Pãuniþei. Telefon: 0766/
531.958.
Vând 5000 mp la Gara
Pieleºti lângã Fabrica Q
Fort. 0752/641.847.
Vând teren comuna Bu-
covãþ - Dolj. Telefon:
0745/936.321.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Tele-
fon: 0770/107.765.
Vând teren intravilan cu
construcþie începutã în
Cârcea, Aleea Podului
Nr. 11. Telefon: 0721/
995.405.
Vând teren Podari, intra-
vilan Craiova, str. Nico-
lae Romanescu. Telefon:
0722/943.220.

Adunarea Generalã din data de 29.04.2017, ora 1000,
Facultatea de Agronomie

din cadrul Universitãþii din Craiova

A.J.V.P.S. DOLJ cu sediul în Craiova, str. Calea Bucureºti, nr.
9, bl. U1, anunþã þinerea Adunãrii Generale în data de 29 aprile
2017, ora 1000, la Facultatea de Agronomie din cadrul Universi-
tãþii din Craiova cu urmãtoarea ordine de zi:

1.Dezbaterea ºi aprobarea raportului de activitate al  Consiliu-
lui Organizaþiei pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016;

2.Dezbaterea ºi aprobarea bilantului contabil al Asociaþiei Ju-
deþene a Vânãtorilor ºi Pescarilor Sportivi Dolj aferent exerci-
þiului financiar 2016;

3.Dezbaterea ºi aprobarea Raportului Comisiei de cenzori pen-
tru exercitiul financiar 2016;

4.Descarcãrea de gestiune pentru exercitiul financiar 2016 a
directorului A.J.V.P.S. Dolj;

5.Dezbaterea ºi aprobarea strategiei organizaþiei, programului
de activitate al acesteia ºi bugetului de venituri ºi cheltuieli pen-
tru anul 2017;

6.Diverse.

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 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.

Proprietar, vând terenuri
la 1000 m Cârcea ºi la
Gara Pieleºti, lângã Fa-
brica Q FORT. Telefon:
0752/641.487.
Vând 10 ha pãdure 90-
110 ani comuna Bãrbã-
teºti- Gorj. Telefon: 0722/
943.220.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând pãdure salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni - Gorj, 7000 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfal-
t,lângã pãdure. Telefon:
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
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã, su-
per întreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un
defect. Telefon: 0766/
632.388.
Vând avantajos Renault
Symbol 2005, motorinã.
Telefon: 0744/548.506.

Anunþul tãu!
Titular Badea Onut Adrian

anunþã publicul interest asupra de-
clanºãrii etapei de încadrare con-
form HG 1076/2004 privind proce-
dura evaluãrii de mediu pentru pla-
nuri ºi programe, în vederea obþi-
nerii avizului de mediu pentru PUD
CONSTRUIRE IMOBIL PARTER CU
FUNCÞIUNEA MAGAZIN RETAIL,
PARCAJE LA SOL, AMENAJAREA
INCINTEI CU SPAÞII VERZI, ALEI
CAROSABILE ªI PIETONALE,
SEMNALE PUBLICITARE, IMPREJ-
MUIRE, BRANªAMENTE UTILI-
TÃÞI, POST TRAFO, AMENAJARE
ACCESE AUTO ªI PIETONALE, B-
DUL DE CENTURÃ, NR. 1D, CALA-
FAT, DOLJ. Prima versiune a pla-
nului poate fi consultatã la sediul
APM Dolj, str. Petru Rareº nr. 1, Cra-
iova, jud Dolj, din data de  luni-joi,
între orele 8-16.30 ºi vineri între ore-
le 8-14. Publicul interesat poatetran-
smite în scris comentarii ºi suges-
tii, pânã în termen de 18 zile calen-
daristice, de la data prezentului
anunþ, la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, str. Petru Rareº
nr.1, Craiova,  e–mail: office@ap-
mdj.anpm.ro) de luni-joi, între ore-
le 8-16.30 ºi vineri între orele 8-14.

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
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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.
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 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 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon:
0771/558.572.
Vând toc fereastrã so-
lid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu giur-
giuvele duble. Telefon:
0351/809.908.
Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând loc de veci, Si-
neasca - douã gropi
suprapuse, polizor un-
ghiular, ( flex) D125/
850W, canistre alumi-
niu 20 litri noi, arzãtoa-
re  gaze sobã D 600,
reductor oxigen sudu-
rã, alternator 12V. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând motosapã MAT
Craiova. Telefon 0745/
589.825.
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 aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
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 lo-
curi, 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 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 bicicletã copii (tri-
cicletã), maºinã de
spãlat Alba–Lux. Ex-
presor cafea. Telefon:
0351/181.202.
Vând 2 fotolii VINTA-
GE, 1 bibliotecã, 1 vi-
trinã micã unde poþi
pune un aparat de ra-
dio cu picup ºi o nop-
tierã pentru telefon.
Preþuri mici. Telefon:
0729/684.222.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã te-
racotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. 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. Te-
lefon: 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 cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619;
0351/410.383.
Vând baloþi lucernã,
uruitoare cereale, ca-
zan þuicã  ºi bicicletã
copii pentru vârsta de
7 ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din
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.

Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Apartament 2 camere,
excepþional, etaj 2, de-
comandat, ultracentral
(Primãrie), complet do-
tat ºi mobilat, microcen-
tralã, aer condiþionat,
balcoane închise ter-
mopan, igienã ºi liniºte
deplinã, 220 E. Telefon:
0722/956.600.
MATRIMONIALE
Domn vãduv fãrã obli-
gaþii caut doamnã se-
rioasã vârsta 60 ani.
Telefon: 0765/435.444.
Pensionar nefumãtor
fãrã obligaþii doresc
doamnã fãrã obligaþii,
nefumãtoare, pensio-
narã. Telefon: 0351/
181.202.

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

Staþiunea de Cercetare -
Dezvoltare Agricolã ªimnic -
Craiova cu sediul în locali-
tatea Craiova, str. ªoseaua
Bãlceºti nr. 54, jud. Dolj, tel/
fax: 0251/417.534, scoate la
concurs 2 posturi specialist
în achiziþii publice (1 post
normã întreagã + 1 post timp
parþial).

Concursul va consta în in-
terviu ºi probã practicã ºi va
avea loc la data de 10.04.2017
iar dosarele de concurs se vor
depune pânã la data de
07.04.2017.

Relaþii la telefon: 0251/417.534.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Obligatã sã câºtige toate cele
trei jocuri rãmase, pentru a salva
modestul sezon cu o calificare în
play-off, SCM Universitatea Cra-
iova s-a îndepãrtat mult de acest
deziderat – tradus într-o clasare
pe unul dintre primele douã lo-
curi, dupã ce a cedat, luni searã,
la Sala Polivalentã, în faþa lui BC
Mureº, scor 92-97.

Învinºi de ardeleni ºi în runda
inauguralã a acestui mini-campio-
nat, alb-albaºtrii ºi-au adjudecat
sfertul întâi cu 18-15, diferenþã ce
s-a regãsit pe tabelã ºi per-ansam-
blul manºei secunde, 26-23, ast-
fel cã la pauzã s-a intrat cu 44-
38. Un avantaj diminuat aproape
la jumãtate, în contextul în care
favoriþii tribunelor au condus, în
minutul 17, cu 37-26, acesta re-
prezentând ºi ecartul maxim al
încleºtãrii. A fost, totodatã, ºi o
secvenþã de joc în care, ca ºi cum
n-ar fi fost suficientã absenþa lui
Darius Hargrove, în convalescen-
þã dupã o operaþie, SCM-ul l-a
pierdut ºi pe Christopher Lee, vic-
timã a unei entorse, iar urmãrile
au fost dintre cele mai nefaste,
Mureºul câºtigând actul ala trei-
lea cu 30-20.

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – GRUPA 7-10 – ETAPA A 4-A

Craiova pierde ºi îºi diminueazã dramaticCraiova pierde ºi îºi diminueazã dramaticCraiova pierde ºi îºi diminueazã dramaticCraiova pierde ºi îºi diminueazã dramaticCraiova pierde ºi îºi diminueazã dramatic
ºansele de a prinde play-ofºansele de a prinde play-ofºansele de a prinde play-ofºansele de a prinde play-ofºansele de a prinde play-off-ulf-ulf-ulf-ulf-ul

SCM “U” CRAIOVA – BC Mureº 92-97, CS Phoenix Galaþi –CS Dinamo
Bucureºti 92-85.

Clasament
1. Mureº 10/12 32 3. CRAIOVA 6/16 28
2. Galaþi 8/14 30 4. Dinamo 6/16 28
* Primele douã clasate se calificã în play-off-ul competiþiei, mai exact în

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

Cu un deficit de patru “lun-
gimi”, înaintea ultimelor 10 minu-
te, 64-68, bãieþii lui Vuksanovic
au dat senzaþia cã pot reveni pe
tabelã, graþie unui “parþial” rapid
de 11-2 (min. 32.29), însã apoi,
treptat-treptat, au clacat, iar acum
stau la mâna transilvãnenilor. Pen-
tru a rãmâne în cãrþile calificãrii,
SCM-ul are nevoie ca Mureº sã
învingã, etapa viitoare, acasã, pe
Phoenix Galaþi. Rãmâne de vãzut
ce se va întâmpla, þinând cont de
faptul cã BC a obþinut deja bilete-
le pentru “Top 8”.

Cu 30 de puncte, Jamar
Abrams a fost cel mai bun reali-
zator al craiovenilor, în partida de
luni. El a fost urmat de Taylor
(20), Burlacu (19), Bureau (12),
Gavrilã (6) ºi ªolopa (5) Au mai
jucat: Corneanu, Aktaº. Lee, Popa.

Toma, foc ºi parã la adresa
mureºenilor: “Se pare

cã au o luptã personalã cu noi”
Dupã ce i-a bãtut pe craioveni

de douã ori, iar contra lui Phoenix
ºi Dinamo au pierdut primele jo-
curi, cei de la Mureº au stârnit
mânia directorului tehnic al forma-
þiei din Bãnie, Marius Toma, care
este de pãrere cã în meciurile cu
SCM-ul au arãtat determinare, pe
când în celelalte au lãsat garda joc.

„Nu înþeleg atitudinea celor de
la Mureº. Cu noi au jucat la mare
luptã, iar în celelalte partide au avut
rezultate puþin scontate, vorbesc
în cele împotriva contracandida-
telor noastre. Ei sunt de departe
cea mai bunã echipã din aceastã
grupã ºi se pare cã au o luptã per-
sonalã cu Craiova. Însã nu ne dãm
bãtuþi, avem ºansa noastrã. Ne tre-

buie douã victorii în urmãtoarele
douã partide. Mureºul este net su-
perioarã Galaþiului ºi nu ar trebui
sã piardã, dar dacã se va întâmpla
asta voi sesiza Comisia de Eticã,
deoarece mi s-ar pãrea total nefi-
resc ºi împotriva regulilor fair-
play-ului”, a spus Toma.

În aceeaºi notã a fost ºi decla-
raþia cãpitanului Cãtãlin Burlacu:
“Am pierdut acest meci împotriva
unei echipe care ºi-a dat viaþa pe
teren. Fluctuaþiile lor, mã refer la
rezultate, lasã un semn de întreba-

re. Au pierdut acasã cu Dinamo,
apoi au venit aici cu mare ambiþie.
Noi am luptat, am condus mare
parte din acest meci, însã au venit
cu niºte aruncãri de trei puncte
peste mânã, care s-au dovedit a fi
fatale pentru noi. Nu ne rãmâne
decât sã sperãm în jocul rezultate-
lor sã ne calificãm în play-off.”

Runda viitoare, SCM “U” Cra-
iova se deplaseazã pe parchetul lui
Dinamo, meci progrmat sâmbãtã,
de la ora 19:55 (în direct la Digi
Sport).

Partidã cu mizã uriaºã pentru voleibaliºtii
craioveni, care nu au voie sã piardã, astãzi, pe
terenul liderului Municipal Zalãu, dacã vor sã
rãmânã cu ºanse în lupta de apãrare a “coroanei”,
câºtigatã în dauna aceleiaºi formaþii sãlãjene.

Dacã trupa condusã de Dan Pascu s-a ales, în
cele trei etape scurse din play-off, cu cinci
puncte, iar cel mai recent s-a impus cu 3-0 în
faþa Stelei, la Polivalentã, vicecampioana a
înregistrat un bilanþ aproape perfect (8 din 9
puncte) ºi vine tot dupã un succes în minimum
de seturi, ºi tot acasã, cu ultima clasatã, CSM
Bucureºti.

În “directele” din sezonul regulat, atât Craiova,
cât ºi Zalãul ºi-au valorificat avantajul terenului
propriu, câºtigând cu un identic 3-0.

În restul rundei (tot azi): CSM Bucureºti –
Tricolorul Ploieºti, Steaua Bucureºti – Arcada
Galaþi.

Simona Halep (5 WTA) s-a ca-
lificat, ieri dimineaþã, în sferturile
de finalã ale turneului de la Miami
dupã o revenire fabuloasã în faþa
australiencei Samantha Stosur (14
WTA). Condusã cu 6-4 ºi 5-2, ro-
mânca a salvat o minge de meci, a
câºtigat actul secund cu 7-5, iar
în “decisiv” nu i-a mai dat nicio
ºansã adversarei, punând capãt dis-
putei cu un sec 6-2, dupã douã ore
ºi 10 minute.

Cea mai bunã jucãtoare de tenis
a României ºi-a egalat, astfel, per-
formanþa din 2016 de la Miami ºi
va juca pentru un loc în semifinale
(desearã, la Digi Sport 2) cu brita-
nica Johanna Konta, numãrul 11
WTA, care trecuse, pentru a ajun-
ge aici, de jucãtoarea spaniolã Lara
Arrubarrena Vecino (72 WTA), cu
7-5, 6-1.

Un meci cât o finalã
Municipal Zalãu – SCM “U” Craiova, astãzi, ora 18:00, Digi Sport 4

Astãzi: SCM “U” CRAIOVA – CSU Galaþi (ora 16:00,
Sala Sporturilor “Ion Constantinescu”), Unic Piatra-
Neamþ – SCM Piteºti, Penicilina Iaºi – Medicina Tg.
Mureº.

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

VOLEI (F) – DIVIZIA A1 –
PLAY-OUT – ETAPA A 4-A

Halep – în sferturi la Miami, dupã
un “comeback” de poveste

DIGI SPORT 1
18:30, 21:30 – FOTBAL – Cupa României: CS Mioveni – FC

Voluntari, CS “U” Craiova – Dinamo.
DIGI SPORT 2
18:00, 22:00, 2:00, 4:00 – TENIS (F, M) – Turneul de la Miami, în

Statele Unite.
DIGI SPORT 3
17:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: Steaua – CSM CSU

Oradea / 18:45 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: CSM Bucu-
reºti – CSM Bistriþa.

DIGI SPORT 4
18:00 – VOLEI (M) – Divizia A1: Municipal Zalãu – SCM “U”

Craiova.
DOLCE SPORT 1
18:30, 21:30 – FOTBAL – Cupa României: CS Mioveni – FC

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

Ulterior disputei
cu Stosur, Halep a
declarat: A fost un
meci greu aºa cum
mã aºteptam. Am
avut o revenire bunã
ºi sunt fericitã pen-
tru acest lucru. Ul-
tima mea revenire
de acest fel a fost la
Doha în 2014, în
primul tur cu Kaia
Kanepi, când am
revenit de la minge
de meci.

Mã bucur cã am
arãtat cã pot juca tenis la nivel înalt.
Când eram condusã, nu m-am gân-
dit la scor. Am vrut doar sã lupt,
nu am renunþat ºi am crezut în
ºansa mea.

Am fost puþin norocoasã sã în-
torc partida de la minge de meci,
dar am ºi luptat”, a spus Halep, con-
form site-ului oficial al WTA.

...despre meciul cu Johanna
Konta: “Va fi greu. Este într-o for-
mã bunã, este aproape de Top 10.
Ea joacã la un nivel înalt ºi mã aº-
tept la o partidã dificilã. Am ºansa
mea de a câºtiga aici, la Miami, voi
merge pe teren cu încredere”

Halep ºi Konta s-au mai întâlnit
de douã ori, împãrþindu-ºi victoriile.
Constãnþeanca s-a impus în 2014,
în Fed Cup, 6-1, 6-4, iar brutanica
un an mai târziu, în optimile turneu-
lui de la Wuhan, 6-3, 3-6, 7-5.

Voluntari, CS “U” Craiova – Dinamo / 2:00 – HOCHEI – NHL:
Pittsburgh Penguins – Chicago Blackhawks / 4:30 – BASCHET
NBA: San Antonio Spurs – Golden State Warriors.

DOLCE SPORT 2
18:45 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: CSM Bucureºti –

CSM Bistriþa / 22:00, 4:00 – TENIS (M) – Turneul de la Miami, în
Statele Unite.

EUROSPORT 1
9:00 – SNOOKER – Openul Chinei, la Beijing / 16:00 – CICLISM

– Cursa “Cele trei zile de la De Panne” / 19:30 – PATINAJ ARTIS-
TIC – Campionatul Mondial, la Helsinki, în Finlanda.

EUROSPORT 2
14:30 – SNOOKER – Openul Chinei, la Beijing.
PRO TV
21:30 – FOTBAL – Cupa României: CS “U” Craiova – Dinamo.

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

VOLEI (M) – DIVIZIA A1 – PLAY-OFF – ETAPA A 4-AVOLEI (M) – DIVIZIA A1 – PLAY-OFF – ETAPA A 4-AVOLEI (M) – DIVIZIA A1 – PLAY-OFF – ETAPA A 4-AVOLEI (M) – DIVIZIA A1 – PLAY-OFF – ETAPA A 4-AVOLEI (M) – DIVIZIA A1 – PLAY-OFF – ETAPA A 4-AVOLEI (M) – DIVIZIA A1 – PLAY-OFF – ETAPA A 4-AVOLEI (M) – DIVIZIA A1 – PLAY-OFF – ETAPA A 4-AVOLEI (M) – DIVIZIA A1 – PLAY-OFF – ETAPA A 4-AVOLEI (M) – DIVIZIA A1 – PLAY-OFF – ETAPA A 4-A
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Play-off – etapa a III-a
„U” Craiova – CFR Cluj, sâmbãtã, ora 20.30

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

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

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

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

FC Voluntari – Gaz Metan, duminicã, ora 15

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

Meciul ACS Poli Timiºoara –
CFR Cluj s-a jucat asearã.

CS Mioveni – FC Voluntari,
astãzi, ora 18.30

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

Viitorul – Astra, mâine, ora 21

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

Severin, stadion: „Municipal”, astãzi, ora 21.30
Universitatea Craiova: Calancea – Dimitrov, Popov, Kelic,

Briceag – Zlatinski, Mateiu – Bãluþã, Gustavo, Bancu – Ivan.
Antrenor: Gigi Mulþescu. Rezerve: Mingote – Bucuricã, Du-
mitraº,  Screciu, Jazvic, Mãzãrache, Fajic.

Dinamo Bucureºti: Cerniauskas – Romera, M. Popescu,
Dielna, St. Filip – Busuladzic – Hanca, Nistor, Palic, Bumba –
D. Popa. Antrenor: Cosmin Contra. Rezerve: I. Popescu –
Nedelcearu, Oliva, Mahlangu, P. Petre, Rivaldinho, Spãtaru.

Arbitru: Ovidiu Haþegan (Arad).

Universitatea Craiova – Dinamo Bucureºti

Dupã duelul decisiv de la Piteºti
pentru intrarea în play-off, cu Gaz
Metan Mediaº, Universitatea Cra-
iova joacã în seara aceasta un alt
meci de „a fi sau a nu fi”, miza
fiind calificarea în semifinalele
Cupei României, dar de aceastã
datã ºi orgoliile sunt mai mari, ri-
valul fiind unul de tradiþie, Dinamo
Bucureºti. Gigi Mulþescu a prefa-
þat disputa, declarând cã va fi una
tacticizatã la maximum, dar cã
Universitatea nu va abdica de la
principiul de a juca ofensiv. „Întâl-
nirea cu Dinamo are conotaþii spe-
ciale, datoritã faptului cã este un
meci eliminatoriu, diferit de cam-
pionat, unde poþi recupera punc-
tele pierdute. De aceea, cred cã va
fi un meci tacticizat la maximum.
Este al treilea joc cu Dinamo în
decurs de câteva sãptãmâni ºi echi-
pele se cunosc foarte bine. Trebu-
ie sã pãstrãm ceea ce am fãcut bine
în primele dispute directe ºi sã eli-
minãm din greºeli. Sã nu mai fa-
cem greºeli în apãrare ºi sã fim
eficienþi în atac. Lipseºte Alexan-
dre Barthe, victimã a duelului pre-
cedent cu Dinamo. Mi-e teamã
doar de agresivitatea fizicã a celor
de la Dinamo ºi, în consecinþã,
vreau sã fac un apel la brigada de
arbitrii sã nu lase sã escaladeze
agresivitatea în teren. În opinia mea,
întâlnim una dintre cele mai puter-
nice echipe ale campionatului. De
la venirea lui Cosmin Contra pe
banca tehnicã, echipa s-a transfor-
mat. Are tehnicitate sporitã în re-
gim de vitezã, e mai agresivã. Apre-
ciez cã va fi un meci interesant, în
care ne vom pândi reciproc greºe-
lile. Noi însã nu vom abdica de la
filosofia noastrã ºi vom juca ofen-
siv în orice moment prielnic” a
spus Mulþescu.

Fãrã menajare, spre semifinale!Fãrã menajare, spre semifinale!Fãrã menajare, spre semifinale!Fãrã menajare, spre semifinale!Fãrã menajare, spre semifinale!
Universitatea Craiova disputã în seara aceasta
derby-ul cu Dinamo, la Severin, în sferturile

de finalã ale Cupei României

Ivan: „Vom da totul, fiindcã ne
dorim un trofeu în Bãnie”

Cãpitanul Craiovei, Andrei Ivan
a declarat cã meciul cu Dinamo va
fi unul dificil, dar crede cã se va
decide în 90 de minute: „Suntem
toþi conºtienþi cã nu ne aºteaptã un
meci uºor. Am jucat de douã ori
cu Dinamo în acest an, ºtim cali-
tãþile lor, dar ºi punctele slabe. Vom
face totul pentru a câºtiga, pentru
a avansa în competiþie deoarece ne
dorim toþi sã aducem un trofeu în
Bãnie. Am exersat loviturile de la
11 metri, dar nu cred cã se va ajun-
ge la ele în meciul de mâine. Am
încredere în mine ºi colegii mei cã
ne putem impune în timpul regula-
mentar. Nu conteazã cine va mar-
ca, important este sã mergem mai
departe. Sper din tot sufletul sã-l
fac fericit pe domnul Mulþescu”.

Ivan spune cã el ºi coechipierii
sunt prejudiciaþi de faptul cã echipa
nu poate juca la Craiova: „Eu am
jucat la toate nivelurile pentru Uni-
versitatea, la juniori, echipa a doua
i acum la echipa mare, unde am
ajuns ºi cãpitan ºi ºtiu cât conteazã
sã jucãm la Craiova. Pe Ion Oble-
menco ºi pe Extensiv era altceva,
adversarii veneau cu teamã, la Pi-
teºti sau Severin nu e chiar la fel.
Oricum, datoritã suporterilor noºtri
mulþi ºi înfocaþi avem susþinere im-
portantã ºi în alte stadioane, chiar
ºi pe cele ale adversarilor”.

Gigi Mulþescu se aºtepta ca ata-
cantul sãu sã fie folosit mai multe

minute în meciul României cu Da-
nemarca sau chiar ca titular: „Mã
aºteptam ca Andrei Ivan sã fie in-
trodus mai devreme în meciul cu
Danemarca. Cât a jucat a arãtat
maturitate, stãpânire de sine, a pa-
sat bine. Dupã mine, având în ve-
dere cã România a întâlnit un ad-
versar puternic fizic, solid, ar fi
trebuit sã se mizeze pe vitezã în
faza ofensivã. De aceea consider
cã Ivan ar fi putut juca titular”.

Portarul Craiovei, Nicolai Calan-
cea, spune cã îºi doreºte sã joace
finala Cupei României ºi face apel
la colegul din atac, Andrei Ivan, sã
marcheze, dupã ce a ratat destul de
mult în ultimele meciuri: „Victoria
este obiectivul nostru, fiindcã ne
dorim toþi sã jucãm finala Cupei Ro-
mâniei. Pentru a atinge acest dezi-
derat trebuie sã nu mai facem gre-
ºeli defensive, iar în ofensivã An-
drei Ivan sã înceapã sã marcheze.
De trei meciuri nu am luat gol, dar
acesta este meritul întregii echipe.
Chiar dacã nu vom conta pe Bart-
he, în opinia mea avem jucãtori va-
loroºi care nu vor face simþitã ab-
senþa lui. Important este ca Popov
ºi Kelic sã aibã un joc exact în me-
ciurile cu Dinamo ºi CFR Cluj. Eu
mã simt bine, atât moral, cât ºi fi-
zic, graþie ajutorului acordat de
staff-ul tehnic, ºi îmi doresc sã ajut
echipa cât pot de mult”.
Contra: „Vrem sã jucãm precum
la victoria din campionat”

Antrenorul lui Dinamo, Cosmin
Contra, a prefaþat disputa de astãzi,
cu Universitatea Craiova, spunând
cã oltenii joacã un fotbal total, pe
atac, dar cã Dinamo va încerca sã
repete victoria din campionat, de
acum o lunã. „Nu va fi uºor, ei joa-
cã pe teren propriu ºi cred cã sunt
favoriþi, dar noi vom merge pentru
a face totul pentru a ne califica. Am
avut un mini stagiu de pregãtire la
Braºov, unde am lucrat foarte bine
din toate punctele de vedere, mai
ales cã vine o perioadã cu multe
meciuri ºi nu vom avea timp sã fa-
cem prea multe antrenamente. Voi
aborda primul meci ca fiind cel mai
important, dupã aia vom avea timp
sã ne gândim la meciul cu Steaua.
Sunt un pic îngrijorat cã nu mar-
cãm. Am încercat sã lucrãm mai
mult la faza ofensivã ºi sã fructifi-

cãm ocaziile pe care le avem. Cra-
iova joacã un fotbal de atac, un fot-
bal total ºi am încercat sã pregãtim
cât mai bine acest joc. Sperãm sã
ne prezentãm cât mai bine ºi sã ju-
cãm aºa cum am fãcut-o când i-
am bãtut cu 2-1 în campionat” a
spus Contra.

Dinamo nu se va putea baza în
partida de astãzi pe Nemec, Pene-
do ºi Bawab, convocaþi la echipele
naþionale. „Nemec a ajuns azi
noapte la 12, foarte obosit ºi nu
voi putea conta cu Craiova. Eu
pierd 3 jucãtori foarte importanþi
pentru acest joc. Cred cã ar trebui
sã ne gândim mai bine când pre-
gãtim calendarul competiþional. Sã
nu contez pe 3 jucãtori importanþi
într-un sfert de finalã care se joa-
cã într-un singur meci e foarte
mult. Voi încerca sã înlocuiesc
aceºti 3 jucãtori ºi sunt încrezãtor
cã cei care vor intra se vor ridica
la nivelul lor. Cei de la Craiova sunt

avantajaþi, dar nu mã plâng. Am un
pic de dubii în atac, nu ºtiu pe cine
voi miza, Popa sau Rivaldinho.
Dielna s-a antrenat foarte bine la
Braºov. La fel ºi May. Maric încã
se mai resimte, are unele dureri ºi
vom vedea zilele urmãtoare cum
va scãpa de aceste dureri. În rest,
în afarã de cei 3 care au venit foar-
te târziu de la echipele naþionale,
nu avem alte probleme”, a mai
spus Contra.

Biletele la meci se gãsesc la sta-
dionul “Extensiv” din Craiova, la
casele de bilete de la arena “Muni-
cipal” din Severin, la magazinele
Vodafone, Germanos ºi la benzi-
nãriile OMV. Preþurile sunt: 10 lei
la peluze, 20 de lei la tribuna a II-
a, 30 de lei la tribuna I ºi 50 de lei
la tribuna zero. Agenþia de turism
Star Tours asigurã transportul la
Severin, contra sumei de 10 lei,
plecarea fiind la ora 18.30, de la
Sala Polivalentã.


