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- Mâine e 1 aprilie, ziua pãcãlelilor.
- Cu politicienii noºtri, Popescule,

la noi în fiecare zi e 1 aprilie!

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

CMYK

Brexit:
Tonul face uneori...
muzica!

„Este o zi mare pentru de-
mocraþia britanicã”, a opinat
cotidianul pro-Brexit „The
Spectator” – un ziar de refe-
rinþã pentru intelectualii ºi li-
derii conservatori – în comen-
tariul la intervenþia premieru-
lui Theresa May, în Camera
Comunelor. La 29 martie a.c.,
Regatul Unit a spus „adio”
Europei. Ambasadorul brita-
nic la Bruxelles, Tim Barrow,
a remis scrisoarea cãtre Do-
nald Tusk, preºedintele Con-
siliului European.

actualitate / 5

Din iunie, se va
zbura de la Craiova
la Tel Aviv

actualitate / 5 Consiliul Judeþean
a votat planul
investiþional
pentru 2017

Nu mai puþin de 38 de puncte
pe ordinea de zi a ºedinþei ordi-
nare a Consiliului Judeþean (CJ)
Dolj, de ieri. Ca un mic amãnunt,
cât timp camerele video ale pre-
sei au fost prezente la dezbate-
re, ºi consilierii din opoziþie au
fost mai vocali. Sãnãtatea rãmâ-
ne domeniul prioritar al viitoa-
relor investiþii, potrivit conduce-
rii CJ Dolj, iar toate cele nouã
etaje ale S.C.J.U. Craiova se în-
cearcã sã fie reabilitate pânã la
sfârºitul acestui an.

administraþie judeþeanã / 6

Ca între vecini…

Unii fac ºi alþii
trag!

actualitate / 7

Consilierii municipali au votat, ieri, bugetul Craiovei, laolal-
tã cu bugetele tuturor societãþilor, regiilor, spitalelor ºi institu-
þiilor de culturã din subordine. Nu au lipsit nici criticile care au
fost direcþionate spre executivul Primãriei de cãtre aleºii din
opoziþie, liberalii încercând sã arate cã s-a mers pe o idee gre-
ºitã în acest an, când investiþiile au prins cele mai mici sume.
Primarul interimar, Mihail Genoiu, a explicat cã situaþia se va
echilibra în mijlocul anului, dar cã, în principal, 2017 este des-
tinat închiderii proiectelor mari ºi scrierii de noi proiecte.

Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:
Echilibrat sau dezechilibrat?Echilibrat sau dezechilibrat?Echilibrat sau dezechilibrat?Echilibrat sau dezechilibrat?Echilibrat sau dezechilibrat?

Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:
Echilibrat sau dezechilibrat?Echilibrat sau dezechilibrat?Echilibrat sau dezechilibrat?Echilibrat sau dezechilibrat?Echilibrat sau dezechilibrat?

Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:
Echilibrat sau dezechilibrat?Echilibrat sau dezechilibrat?Echilibrat sau dezechilibrat?Echilibrat sau dezechilibrat?Echilibrat sau dezechilibrat?

Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:
Echilibrat sau dezechilibrat?Echilibrat sau dezechilibrat?Echilibrat sau dezechilibrat?Echilibrat sau dezechilibrat?Echilibrat sau dezechilibrat?

Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:
Echilibrat sau dezechilibrat?Echilibrat sau dezechilibrat?Echilibrat sau dezechilibrat?Echilibrat sau dezechilibrat?Echilibrat sau dezechilibrat?

Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:
Echilibrat sau dezechilibrat?Echilibrat sau dezechilibrat?Echilibrat sau dezechilibrat?Echilibrat sau dezechilibrat?Echilibrat sau dezechilibrat?

Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:
Echilibrat sau dezechilibrat?Echilibrat sau dezechilibrat?Echilibrat sau dezechilibrat?Echilibrat sau dezechilibrat?Echilibrat sau dezechilibrat?

Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:
Echilibrat sau dezechilibrat?Echilibrat sau dezechilibrat?Echilibrat sau dezechilibrat?Echilibrat sau dezechilibrat?Echilibrat sau dezechilibrat?

Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:Dilemã la votul pentru bugetul Craiovei:
Echilibrat sau dezechilibrat?Echilibrat sau dezechilibrat?Echilibrat sau dezechilibrat?Echilibrat sau dezechilibrat?Echilibrat sau dezechilibrat?

33333 AD
MIN

ISTR
AÞI
E

LO
CA

LÃ

p
a

g
in

a



2 / cuvântul libertãþii vineri, 31 martie 2017actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate
Comisia Europeanã consultã
þãrile membre în privinþa
gazoductului rusesc
Nord Stream 2

Comisia Europeanã invitã
þãrile membre sã îºi exprime
opinia despre conducta de gaz
Nord Stream 2 ºi subliniazã cã
nu poate fi operatã fãrã regle-
mentare legalã, potrivit unei
scrisori trimise guvernului danez
de instituþie, citatã de ziarul
danez Politiken, transmite
Reuters. Comisia va cere þãrilor
membre permisiunea de a iniþia
negocierile cu Rusia pentru a
ajunge la o înþelegere astfel încât
principiile din cadrul legal al
Uniunii Europene sã fie impuse
proiectelor precum Nord Stream
2, a declarat purtãtoarea de
cuvânt a Comisiei, Anna-Kaisa
Itkonen, pentru ziarul citat de
Reuters. La începutul lunii
martie din 2016, opt state din
UE, printre care ºi România, au
semnat o scrisoare prin care
susþin cã nu sunt de acord cu
proiectul Nord Stream 2 care ar
dubla cantitatea de gaz transpor-
tat din Rusia în Germania,
transmite Reuters.

ªeful statului va face o vizitã
în Ucraina

Preºedintele Klaus Iohannis
va face o vizitã de stat în Ucrai-
na, la invitaþia omologului Petro
Poroºenko, ocazie în care va
avea loc ºi prima sesiune a
Comisiei Mixte Prezidenþiale, a
anunþat, ieri, Administraþia
Prezidenþialã. “Preºedintele
României a acceptat invitaþia
adresatã de omologul ucrainean
de a efectua o vizitã de stat în
Ucraina, în cadrul cãreia sã aibã
loc prima sesiune a Comisiei
Mixte Prezidenþiale, respectiv o
vizitã comunã a celor doi
Preºedinþi în regiunea Cernã-
uþi”, conform comunicatului de
la Palatul Cotroceni. Preºedinte-
le Iohannis, a avut, ieri, o
întrevedere cu preºedintele
Ucrainei, Petro Poroºenko, în
marja participãrii la Summitul
Partidului Popular European.
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Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat
în ºedinþa de ieri preþurile pentru furnizarea regle-
mentatã a gazelor naturale pentru cei 38 de furni-
zori de gaze naturale, majorarea pentru clienþii
casnici fiind în medie cu 2%, începând cu 1 apri-
lie, potrivit unui comunicat al instituþiei. De ase-
menea, tarifele de distribuþie la Distrigaz Sud Re-
þele au fost aprobate, în scãdere, în medie, cu 4,16%.
„Solicitarea de aprobare a tarifelor de distribuþie
pentru Delgaz Grid (fost E.On Distribuþie) se aflã,
în prezent, în analizã în cadrul autoritãþii”, preci-
zeazã instituþia.

„La stabilirea preþurilor reglementate s-au avut
în vedere prevederile metodologiei aprobatã prin
Ordinul ANRE 182/2015, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, în concordanþã cu prevederile
OUG 64/2016, potrivit cãreia, începând cu 1 apri-
lie 2017, gazele naturale de provenienþã internã se
vor vinde pe piaþa concurenþialã, inclusiv pentru
clienþii casnici, fãrã stabilirea unui preþ de vânza-

Avocatul Poporului s-a declarat,
ieri, îngrijorat de situaþia copiilor din
România, s-a sesizat din oficiu ºi va
efectua o serie de anchete, analize ºi
demersuri la autoritãþi ºi instituþii
pentru a întocmi un Raport special în
acest sens, pe care îl va înainta Par-
lamentului ºi Guvernului. „Îngrijorat
de situaþia copiilor din România, Avo-
catul Poporului s-a sesizat din ofi-
ciu, va efectua o serie de anchete,
analize, demersuri la autoritãþi/ insti-
tuþii ºi va întocmi un Raport special
cu privire la situaþia copiilor din Ro-
mânia care va fi înaintat, conform
Legii nr. 35/1997 privind organizarea
ºi funcþionarea instituþiei Avocatul
Poporului, Preºedinþilor celor douã
Camere ale Parlamentului ºi Guver-
nului”, se precizeazã într-un comuni-

Preºedintele Klaus Iohannis,Preºedintele Klaus Iohannis,Preºedintele Klaus Iohannis,Preºedintele Klaus Iohannis,Preºedintele Klaus Iohannis,
la summitul PPla summitul PPla summitul PPla summitul PPla summitul PPE din MaltaE din MaltaE din MaltaE din MaltaE din Malta

Preºedintele Klaus Iohannis a par-
ticipat, ieri la summitul Partidului Po-
pular European, care s-a desfãºurat
în La Valetta (Malta),a anunþat Ad-
ministraþia Prezidenþialã, principale-
le discuþii vizând situaþia din Balca-
nii de Vest ºi Brexit-ul. “Preºedinte-
le României va susþine o alocuþiune
în cadrul celei de-a doua sesiuni a
Congresului PPE, la care participã
aproximativ 1.500 de persoane, prin-
tre care se numãrã prim-miniºtri ºi
ºefi de stat ai þãrilor membre UE, dar
ºi preºedinþi ai instituþiilor europe-
ne. De asemenea, Preºedintele
Klaus Iohannis va participa ºi la
Summitul PPE în format extins, unde
principalele teme de discuþie vor fi
Balcanii de Vest ºi Brexit-ul”, anun-
þase iniþiat Administraþia Prezidenþialã.

ªeful statului a avut o întâlnire cu prim-minis-
trul Republicii Malta, Joseph Muscat. De aseme-
nea, preºedintele Klaus Iohannis s-a întâlnit cu
preºedintele Ucrainei, Petro Poroºenko, tema dis-
cuþiilor fiind perspectivele de consolidare a relaþii-
lor bilaterale dintre cele douã state, precum ºi par-
cursul european al Ucrainei.

„România vrea o Uniune puternicã ºi unitã,
nu cu mai multe viteze”

Preºedintele Klaus Iohannis a transmis, ieri, în
cadrul discursului susþinut la summitul PPE din
Malta, cã România susþine o Uniune Europeanã
„puternicã, unitã ºi coezivã”, subliniind cã o Euro-
pã „cu mai multe viteze” poate duce la o separare
în plan economic ºi social între statele membre.
„România vrea o Uniune Europeanã puternicã,
unitã ºi coezivã. Þara mea a contribuit la consoli-
darea proiectului european ºi vom continua sã fa-
cem acest lucru. ªi sã credem în valorile care ne

aduc împreuna ºi ne sã fim o adevãratã familie:
libertate, democraþie, pace, securitate, solidarita-
te. (...) Avem capacitatea sã punem la pãmânt toate
zidurile ºi barierele care, mai târziu, pot fi de neîn-
vins. Acþiunile noastre viitoare trebuie sã fie baza-
te pe securitate, dezvoltare, angajare ºi respect
pentru valorile fundamentale ºi libertãþi”, a spus
preºedintele Klaus Iohannis în cadrul discursului
susþinut în faþa mai multor ºefi de state ºi guverne.

Preºedintele a þinut sã sublinieze, ºi cu acest
prilej, cã România nu este de acord cu ideea unei
Europe ”cu mai multe viteze”. “România nu sus-
þine o Uniune Europeanã cu cercuri concentrice
de integrare, sau cu mai multe viteze, care riscã
sã ducã la o separare a statelor membre din punct
de vedere social ºi economic. Nu vedem aceste
scenarii ca fiind bune pentru aprofundarea rela-
þiilor dintre statele membre, mai ales într-o pe-
rioadã în care Uniunea Europeanã se confruntã
deja cu o divizare ºi o lipsã de încredere între
state”, a mai spus ºeful statului.

Discuþii cu prim-ministrul maltez
despre Brexit

Preºedintele Klaus Iohannis s-a
întâlnit, ieri, la sediul guvernului mal-
tez, cu prim-ministrul Joseph Muscat.
“În cadrul întrevederii, s-a discutat
despre Brexit ºi pregãtirea Consiliu-
lui European care urmeazã sã aibã loc
pe 29 aprilie a.c., reuniune dedicatã
adoptãrii mandatului-cadru de nego-
ciere a retragerii Marii Britanii din
Uniunea Europeanã. Preºedintele
României ºi-a exprimat aprecierea
pentru modul în care Malta exercitã
preºedinþia Consiliului Uniunii Euro-
pene ºi a reiterat sprijinul pentru prio-
ritãþile pe care ºi le-a asumat Malta
pe perioada acestui mandat de ºase

luni”, a precizat Administraþia Prezidenþialã.
De asemenea, s-a discutat ºi despre pregãtirea

preluãrii de cãtre România a preºedinþiei Consiliului
European. “În pregãtirea exercitãrii de cãtre Româ-
nia a preºedinþiei Consiliului UE în primul semestru
din 2019, Preºedintele Klaus Iohannis a subliniat
interesul þãrii noastre pentru un schimb de bune
practici cu partea maltezã. Cu prilejul discuþiilor de
astãzi, atât Preºedintele României, cât ºi premierul
Joseph Muscat au insistat asupra necesitãþii dez-
voltãrii relaþiilor bilaterale dintre cele douã state, în
special în ceea ce priveºte cooperarea economicã.
Preºedintele Klaus Iohannis considerã cã existã un
potenþial sporit de schimburi economice, iar com-
paniile malteze pot sã creascã nivelul investiþiilor în
þara noastrã, cu precãdere în sectoarele IT, indus-
trial ºi agroalimentar. Totodatã, experienþa maltezã
în materie de absorbþie a fondurilor structurale poa-
te constitui pentru România un model ºi o sursã de
inspiraþie în accesarea banilor europeni”, se deta-
liazã în comunicatul Administraþiei Prezidenþiale.

Avocatul Poporului, îngrijorat de situaþia copiilor din România
cat remis joi MEDIAFAX.

Potrivit sursei citate, sesizarea din
oficiu ºi anchetele vizeazã, între alte-
le, posibila încãlcare a art. 22 ºi art.
49 din Constituþia României privind
dreptul la viaþã ºi la integritate fizicã
ºi psihicã ºi protecþia copiilor ºi a ti-
nerilor.

Demersurile Avocatului Poporu-
lui sunt justificate de campaniile de
presã, rapoartele sau studiile organi-
zaþiilor non-guvernamentale, precum
ºi ale unor instituþii internaþionale,
realizate în ultimul timp, privind pro-
blemele identificate referitoare la dez-
voltarea copilului din punct de ve-
dere fizic, emoþional, intelectual, se
aratã în comunicat.

În cadrul Raportului pe care îl va
întocmi, Avocatul Poporului intenþi-

oneazã sã detalieze aspecte legate de
interesul superior al copilului; servi-
ciile destinate copiilor; protecþie;
nutriþie; sãnãtate; educaþie; bunãsta-
re; efectele migraþiei pãrinþilor; aban-
donul copiilor (inclusiv copiii strã-
zii); fenomenul violenþei (în familie,
în ºcoalã, în societate ºi în instituþii);
consumul de droguri, substanþe ha-
lucinogene ºi alcool; delincvenþa ju-
venilã; excluziune socialã; traficul
pentru exploatare sexualã ºi con-
strângerea spre munca în industria
sexului; exploatarea prin muncã; dis-
criminare; abuz (fizic, psihologic, se-
xual ºi neglijenþa gravã a pãrinþilor)
ºi copiii refugiaþi ori solicitanþi de azil,
copiii cu dizabilitãþi, copiii privaþi de
libertate ºi alte asemenea teme.

Pe lângã realizarea unei radiogra-

fii, prin culegerea de date descripti-
ve ale situaþiei existente, Raportul
special privind situaþia copiilor din
România va urmãri formularea de pro-
puneri de modificare ºi completare a
legislaþiei, precum si luarea unor mã-
suri în scopul îmbunãtãþirii situaþiei
copiilor.

Potrivit sursei citate, documentul
va reprezenta, de asemenea, o infor-
maþie complementarã menitã sã spri-
jine statul român în elaborarea unor
politici sociale pertinente în dome-
niul protecþiei copilului, cu scopul de
a elimina cauzele care genereazã fe-
nomene sau situaþii alarmante, unele
prezentate în mass-media ori în ra-
poartele/studiile organizaþiilor non-
guvernamentale ºi ale instituþiilor in-
ternaþionale.

ANRE: Gazele se scumpesc cu 2% în medie pentru populaþie, de la 1 aprilie
re”, se aratã în comunicatul Autoritãþii Naþionale
de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Potrivit ANRE, „orice client casnic are opþi-
unea de a rãmâne în piaþa reglementatã de gaze
naturale - în care furnizarea gazelor naturale se
efectueazã în baza contractelor-cadru de furni-
zare reglementatã ºi la preþ reglementat, ambele
stabilite de ANRE sau de a trece în piaþa con-
curenþialã - în care furnizorul vinde gaze natu-
rale clientului final la preþul ºi în condiþiile co-
merciale de furnizare convenite cu acesta, prin
negociere sau, dupã caz, la preþul ºi condiþiile
comerciale din oferta-tip pentru care respecti-
vul client final a optat”.

ANRE are în continuare obligaþia de a sta-
bili preþuri reglementate pentru clienþii casnici
ºi, astfel, de a monitoriza evoluþia pieþei concu-
renþiale de gaze naturale, chiar dacã producþia
internã de gaze naturale este liberalizatã, men-
þioneazã instituþia.
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Dupã ce sãptãmâna trecutã a
fost supus mai întâi unei dezbateri
publice cu cetãþenii, bugetul Cra-
iovei – în sumã de 600 milioane de
lei – a fost supus, ieri, ºi votului
consilierilor municipali. Aleºii libe-
rali au fost cei care nu au votat
proiectul de hotãrâre, motivând cã
nu sunt de acord cu modul cum
au fost împãrþiþi banii – 86% din
venituri pentru funcþionarea apa-
ratului administrativ ºi 14% pen-
tru lucrãrile de investiþii.

„Avem de gestionat un buget
care scârþâie din toate încheieturi-
le, sub presiunea sumelor pe care
trebuie sã le scoatem din buzunar
pentru finalizarea proiectelor pe
fonduri europene nerambursabile
pe care nu am fost capabili sã le
terminãm la timp. Este un buget
dezechilibrat numai dacã ne gân-
dim la faptul cã, la secþiunea de
funcþionare sunt alocate 86 de pro-
cente, iar cea de dezvoltare sunt
14 procente. Toþi oamenii care se
ocupã de acest domeniu ºtiu cã un
buget care nu are mãcar 30% pen-
tru dezvoltare este un buget deze-
chilibrat”, a arãtat liberalul Marinel
Florescu.

În plus, pe lângã faptul cã banii
pentru investiþii sunt mai puþini, li-
beralii au spus cã, pe lista obiecti-
velor propuse pentru 2017, sunt
prea multe documentaþii ºi prea
puþine lucrãri în sine. „Sunt foarte
multe PT-uri, SF-uri, DALI-uri, ºi
foarte puþini bani pentru execuþie.

Cu excepþia podului suspendat,
care intrã ºi el în consolidare, lu-
crãrile din Parcul „Nicolae Roma-
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Consilierii municipali au votat, ieri, bu-
getul Craiovei, laolaltã cu bugetele tutu-
ror societãþilor, regiilor, spitalelor ºi in-
stituþiilor de culturã din subordine. Nu au
lipsit nici criticile care au fost direcþiona-
te spre executivul Primãriei de cãtre ale-
ºii din opoziþie, liberalii încercând sã arate

cã s-a mers pe o idee greºitã în acest an,
când investiþiile au prins cele mai mici sume.
Primarul interimar, Mihail Genoiu, a expli-
cat cã situaþia se va echilibra în mijlocul
anului, dar cã, în principal, 2017 este des-
tinat închiderii proiectelor mari ºi scrierii
de noi proiecte.

Începem multe ºi finalizãm puþine”,
a mai spus acesta.
Liberalii nu au votat bugetul

Alþi doi consilieri liberali, Flaviu
Sirop ºi Doru Câplea, s-au referit,
punctual, la câteva lucrãri de in-
vestiþii pe care municipalitatea le-a
menþionat în lista de investiþii, susþi-
nând cã sumele alocate sunt insu-
ficiente în raport cu volumul lu-
crãrilor necesare. „Nu avem nimic
împotrivã sã reabilitãm clãdirea
Primãriei, dar suma alocatã mi se
pare un pic cam micã. Nu ºtiu ce
doriþi sã faceþi cu 100.000 de lei,
probabil sunt niºte pregãtiri iniþiale
pentru renovarea clãdirii”, a atras
atenþia Flavius Sirop.

La rândul sãu, consilierul Doru
Câplea a ridicat problema subfi-
nanþãrii lucrãrii de reabilitare a Co-
legiului Naþional „Carol I”. „În bu-
get sunt prevãzuþi foarte puþini bani
pentru modernizarea Colegiului
„Carol I”. De-a lungul timpului, au
trecut pe aici cãrucioarele cu do-
cumente, aº dori sã ºtiu când esti-
maþi cã se vor finaliza lucrãrile la
acest colegiu, pentru cã au fost
înainte foarte multe termene pânã
acum ºi absolut nici unul nu a fost
respectat”, a spus consilierul PNL.
Bugetul se echilibreazã
la mijlocul anului

Primarul interimar, Mihail Ge-
noiu, i-a contrazis pe liberali ºi a
venit cu argumente prin care sã

arate cã este vorba, de fapt, de o
abordare diferitã a bugetului din
acest an: „Chiar dacã vi se pare cã
este dezechilibrat, eu vã spun cã
este un buget foarte echilibrat”.

Referitor la împãrþirea dispro-
porþionatã a sumelor, între funcþi-
onare ºi dezvoltare, Genoiu a ex-
plicat cã sumele se vor schimba ºi
echilibra în a doua jumãtate a anu-
lui. „Procentul alocat investiþiilor
de 14% este relativ mic, dar eu vã
garantez cã acest procent va creº-
te în partea a doua a anului, deoa-
rece bugetul de funcþionare, de
86%, cuprinde ºi majorãrile de sa-
larii care s-au fãcut în prima parte
a anului, ca efect al legislaþiei din
2016, iar partea de venituri nu a
fost întregitã cu cotele aferente
majorãrilor de salarii. Deci, în par-
tea a doua a anului, când va fi în-
tregitã, automat sumele cu care se
va ajusta bugetul se vor duce pe
investiþii în aºa fel încât se va echi-
libra mai mult”, a menþionat pri-
marul interimar al Craiovei.
Primãria Craiova s-a pus pe
scris noi proiecte europene

Multitudinea de studii de feza-
bilitate ºi proiecte tehnice, care fi-
gureazã pe lista de investiþii a Pri-
mãriei Craiova, a fost pusã pe sea-
ma faptului cã municipalitatea se
aflã în faza în care scrie noi pro-
iecte cu finanþare europeanã. „Este
anul în care finalizãm proiecte eu-
ropene ºi este anul în care scriem

proiecte europene. De asta sunt SF-
uri, PT-uri, toate aceste etape pre-
mergãtoare. Din acea sumã de 49
milioane de euro, aferentã polului
de creºtere Craiova – dar care se
va întregi cu ceea ce nu consumã
din sumele alocate judeþele din zona
Olteniei. Noi trebuie sã fim pregã-
tiþi sã absorbim cât mai mult din
aceºti bani europeni. Obiectivul
nostru este de a prinde în conti-
nuare, de a nu rãmâne în istorie cu
faptul cã am derulat niºte proiecte
care au fost fãcute anterior ºi, în
urma noastrã, nu lãsãm nimic. Tre-
buie sã lãsãm cel puþin acelaºi ni-
vel de proiecte europene pe care l-
am gãsit noi. Toate proiectele eu-
ropene, care au fost începute ºi
care au fost gãsite în diverse sta-
dii, au fost ºi vor fi finalizate”, a
precizat Mihail Genoiu.
O suma micã pentru reabilitarea
Colegiului „Carol I”

Colegiul Naþional „Carol I” a
primit, de la bugetul local, suma
de 1,5 milioane de lei, însemnând
cheltuieli de proiectare ºi execuþie.
Reprezentanþii municipalitãþii au
explicat de ce s-a mers pe aceastã

sumã, ºi anume pentru cã nu se va
ajunge la execuþia propriu-zisã, ju-
decând dupã termenele proceduri-
lor de urmat. „Am fãcut socoteala
în felul urmãtor: procedura de lici-
taþie se întinde pe durata a 4-5 luni,
proiectarea, care va fi prima par-
te, se va derula pe o perioadã de 4-
5 luni, nu ºtiu exact cât este pre-
vãzutã în caietul de sarcini, ºi au-
tomat pentru execuþie, în 2017, nu
va mai rãmâne foarte mult timp
decât pentru demararea lucrãrilor
având în vedere cã este ºi perioa-
da de iarnã”.

La fel se va întâmpla ºi cu rea-
bilitarea celor douã sedii ale Pri-
mãriei Craiova – sediul principal ºi
sediul de la Palace. „Construcþia de
reabilitare a celor douã sedii ale
Primãriei va trebui, la fel, sã ur-
meze o procedurã. Sumele sunt
mici pentru cã tot ceea ce vã spun
eu sunt lucruri care vor trebui sã
facã obiectul investiþiilor anului
2018. Tot ce am gândit a fost ca
2018 sã fie plin de investiþii, în
condiþiile în care, în 2017, finali-
zãm investiþii începute din 2016 ºi
anterior”, a accentual primarul in-
terimar, Mihail Genoiu.

Primãria Craiova începe recepþia la Parcul „Romanescu”
nescu” sunt, oficial, încheiate. Pri-
marul interimar, Mihail Genoiu, a
anunþat, în plenul CLM Craiova,

cã, de astãzi, începe preluarea
parcului de la constructorul Mi-
tliv, care a executat lucrãrile de

reabilitare. «Vã garantez cã, de
mâine (n.r. – astãzi, vineri), în-
cepe recepþia la Parcul „Nico-
lae Romanescu”, iar aºa cum v-
am promis, pânã la sfârºitul lu-
nii aprilie, vom începe ºi recep-
þia la Water Park. În felul aces-
ta, finalizãm toate proiectele
europene», a declarat acesta.

Potrivit lui Genoiu, pe lângã
detaliile de execuþie care impli-
cã aceastã procedurã de recep-
þie, vor fi avute în vedere ºi de-
contãrile financiare cu construc-
torul. „Ne aflãm ºi în procedu-
rã de recuperare de la construc-
tor a sumelor care au fãcut ob-
iectul plãþilor din bugetul local.
O sã vedeþi cã sumele pe care
le-a cheltuit Primãria din buge-
tul local vor fi recuperate”, a mai
spus Mihail Genoiu. Reprezen-
tanþii municipalitãþii au menþionat

faptul cã, de la început, contractul
de execuþie a fost prevãzut ºi cu
obligaþia ca tot ceea ce se executã

peste termenul contractual sã fie
suportat de constructor, în speþã
SC Mitliv Craiova.
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Poliþiºtii Brigãzii de Combatere
a Criminalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova împreunã cu procurorii
DIICOT – Serviciul Teritorial Cra-
iova au organizat, miercuri, 29
martie a.c., o acþiune pentru des-
tructurarea unui grup infracþional
organizat, specializat în colectarea,
deþinerea, preluarea, depozitarea,
predarea, desfacerea ºi vânzarea de

Conform reprezentanþilor Inspectoratului
de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj, o craiovean-
cã a depus o plângere la Secþia 1 Poliþie Cra-
iova cu privire la faptul cã, în data de 25
martie a.c., fostul ei soþ, Adrian Dãnescu,
de 39 de ani, a încãlcat ordinul de protecþie
emis împotriva lui de magistraþii Judecãto-
riei Craiova - Secþia Civilã – ºi s-a apropiat
la o distanþã mai micã de 100 metri de ea.
Mai mult decât atât, bãrbatul a ameninþat-o
cu acte de violenþã ºi cu moartea atât pe
femeie, cât ºi pe un alt craiovean, acþiuni ce
le-au provocat acestora o stare de temere.
„Poliþiºtii Secþiei 1 Craiova au demarat
cercetãrile, au stabilit cã se confirmã cele

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, în
noaptea de marþi spre miercuri, o echipã
de poliþiºti din cadrul Secþiei 3 Poliþie Cra-
iova l-a prins în flagrant pe Stelian Niþã, de
31 de ani, domiciliat în comuna Baia de Fier,
judeþul Gorj, care sustrãsese monedã divi-
zionarã în sumã de 69 lei dintr-o farmacie
situatã pe strada G. Fotino din municipiul
Craiova. Bãrbatul de 31 de ani a fost con-
dus de poliþiºti la sediul secþiei, iar în urma
cercetãrilor efectuate de poliþiºtii de inves-
tigaþii criminale, a rezultat faptul cã sus-
pectul, în aceeaºi noapte, prin efracþie, a
mai pãtruns în incinta unei farmacii de unde
a sustras produse naturiste ºi monedã divi-
zionarã în valoare totalã de 130 lei. În baza
probatoriului administrat ºi analizat cu pro-
curorul din cadrul Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova, în cauzã a fost dispu-
sã continuarea urmãririi penale faþã de Ste-
lian Niþã pentru sãvârºirea a douã infracþi-
uni de furt calificat, totodatã fiind luatã mã-
sura reþinerii pe baza de ordonanþã de reþi-

Patru doljeni în spatele gratiilor!
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Poliþiºtii specializaþi în combaterea crimi-
nalitãþii organizate din Craiova ºi procurorii
DIICOT craioveni au destructurat un grup
infracþional organizat specializat în contra-
bandã cu þigãri. Oamenii legii au descins la
13 locuinþe ale unor doljeni suspectaþi de ast-
fel de activitãþi, în urma percheziþiilor fiind

identificate ºi ridicate aproape 30.000 de þi-
garete, precum ºi peste 42.000 de euro ºi
aproape 30.000 de lei, bani despre care exis-
tã indicii cã ar proveni din comercializarea
þigaretelor fãrã timbru de marcaj fiscal ro-
mânesc. Patru persoane au fost reþinute ºi
introduse în arest în acest caz.

þigarete provenite din contrabandã.
Oamenii legii au efectuat simultan
13 percheziþii domiciliare în Cra-
iova ºi alte localitãþi din judeþul Dolj,
fiind puse în aplicare 11 mandate
de aducere pe numele unor per-
soane suspectate de activitãþi de
contrabandã. În urma percheziþii-
lor domiciliare, au fost identificate
ºi ridicate 29.720 de þigarete, fãrã

timbru fiscal de marcaj, precum ºi
42.310 euro, 31.940 de lei ºi 596
de lire sterline, bani susceptibili a
proveni din comercializarea aces-
tora. La finalul audierilor, procu-
rorii DIICOT – Serviciul Teritorial
Craiova au dispus punerea în miº-
care a acþiunii penale ºi mãsura
reþinerii pentru o perioadã de 24
de ore a inculpaþilor Mirela Cris-
tiana Costache, Toni Rotaru, Con-
stantin Cîrneanu ºi Sorinel Florin
Spânu, pentru sãvârºirea infracþi-
unilor de constituire a unui grup
infracþional organizat ºi deþinerea,
depozitarea ºi vânzarea bunurilor
sau a mãrfurilor care trebuie pla-
sate sub un regim vamal cunos-
când cã acestea provin din con-
trabandã. „În cauzã existã suspi-
ciunea rezonabilã cã în perioada
2016 – 2017 inculpaþii Costache
Mirela-Cristiana, Rotaru Toni,
Cîrneanu Constantin ºi Spânu So-
rin Florin au constituit un grup
infracþional organizat specializat
în domeniul contrabandei cu þigãri

netimbrate. Inculpaþii urmeazã sã
fie prezentaþi Tribunalului Dolj cu
propunere de arestare preventivã
pentru 30 de zile”, au comunicat,
ieri, procurorii DIICOT – Servi-

ciul Teritorial Craiova. Acþiunea a
beneficiat de suportul de speciali-
tate din partea Direcþiei Operaþiuni
Speciale din Poliþia Românã. La
activitãþi au participat ºi jandarmi.

Gorjean în arestul IPJ DoljGorjean în arestul IPJ DoljGorjean în arestul IPJ DoljGorjean în arestul IPJ DoljGorjean în arestul IPJ Dolj
pentru furturi din farmacii din Craiova

Un bãrbat de 31 de ani,
din comuna Baia de Fier,
judeþul Gorj, a fost arestat
preventiv, pentru 30 de
zile, în baza mandatului
emis pe numele sãu de
Judecãtoria Craiova,
miercuri dupã-amiazã,
dupã ce s-a stabilit cã este
autorul a douã furturi din
farmacii din Craiova.

nere pentru 24 de ore a suspectului. Mier-
curi dupã-amiazã gorjeanul a fost prezen-
tat Judecãtoriei Craiova cu propunere de
arestare preventivã, propunere admisã de
instanþã, în ciuda faptului cã inculpatul a
cerut sã fie plasat în arest la domiciliu sau
sub control judiciar: „Admite propunerea
Parchetului de pe lângã Judecãtoria Cra-
iova. Dispune arestarea preventivã a in-
culpatului Niþã Florin Stelian pe o duratã
de 30 de zile, începând cu data de
29.03.2017 pânã la data de 27.04.2017
inclusiv. Respinge cererea formulatã de
inculpat, prin apãrãtor din oficiu, de lua-
re a mãsurii preventive a arestului la do-
miciliu sau a controlului judiciar. Cu drept
de contestaþie în termen de 48 de ore de la
pronunþare. Pronunþatã în camera de con-
siliu, azi 29 martie 2017”, se aratã în în-
cheierea de ºedinþã a instanþei. Inculpatul a
fost introdus în Centrul de Reþinere ºi Arest
Preventiv din cadrul Inspectoratului Jude-
þean de Poliþie Dolj. 

Craiovean încãtuºat dupã ce a încãlcat ordinul
de protecþie ºi ºi-a ameninþat fosta soþie

Poliþiºtii Secþiei 1 Poliþie
Craiova au introdus în
arestul IPJ Dolj, în baza
ordonanþei de reþinere
emisã de Parchetul de pe
lângã Judecãtoria Craiova
în cursul zilei de miercuri,
29 martie a.c., un craio-
vean de 39 de ani, acuzat
de sãvârºirea infracþiuni-
lor de ameninþare ºi
încãlcarea unui ordin de
protecþie. Bãrbatul ºi-a
ameninþat fosta soþie cã o
omoarã ºi a încãlcat de
mai multe ori obligaþia de
a nu se apropia la mai
puþin de 100 de metri de femeie,
dupã cum au precizat oamenii legii.

reclamate de femeie, iar în baza probato-
riului administrat de poliþiºti, un procuror
din cadrul Parchetului de pe lângã Judecã-
toria Craiova a confirmat continuarea ur-
mãrii penale împotriva suspectului, totoda-
tã fiind dispusã reþinerea acestuia pe o pe-
rioadã de 24 ore pentru sãvârºirea a douã
infracþiuni de ameninþare ºi o infracþiune
de nerespectarea ordinului de protecþie”, a
declarat agent ºef adjunct Amelia Barbu din
cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj. De ase-
menea, la începutul lunii martie 2017, poli-
þiºtii Secþiei 3 Poliþie Craiova au înaintat, cu
propunere de trimitere în judecatã, Parche-
tului de pe lângã Judecãtoria Craiova, un
dosar în care Adrian Dãnescu era cercetat
tot pentru comiterea infracþiunii de neres-
pectare a ordinului de protecþie, au mai pre-
cizat reprezentanþii IPJ Dolj.
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„Este o zi mare pentru democraþia bri-
tanicã”, a opinat cotidianul pro-Brexit
„The Spectator” – un ziar de referinþã
pentru intelectualii ºi liderii conservatori
– în comentariul la intervenþia premieru-
lui Theresa May, în Camera Comunelor.
La 29 martie a.c., Regatul Unit a spus
„adio” Europei. Ambasadorul britanic la
Bruxelles, Tim Barrow, a remis scrisoa-
rea cãtre Donald Tusk, preºedintele Con-
siliului European. Salutatã pentru tonul
just, din aceastã scrisoare, prin care se
activa, oficial, articolul 50 din Tratatul de
la Lisabona, Theresa May este descope-
ritã, ex-abrupto, de presa britanicã „ca
mare conciliatoare”, capabilã sã evite ori-
ce accent triumfalist, preferând sã afirme
cã Regatul Unit doreºte sã fie „cel mai
bun amic ºi vecin din UE”. Mai mult,
Theresa May îºi doreºte „un parteneriat
special ºi profund cu UE”. Dacã tonul ad-
optat de guvernul britanic este cel care se
impunea, adicã decent, lipsit de subînþe-
lesuri, de reamintit ar fi ºi faptul cã ur-
meazã un divorþ cu negocierile, ºi conse-

cinþele, de rigoare. ªi doar tonul conci-
liant nu va fi suficient. Cu o economie,
doar aparent destul de echilibratã (80%
servicii, 10% industrie ºi sub 1% agricul-
turã), fiindcã autoturismele fabricate ºi
exportate în UE rãmân dependente de
aprovizionarea cu piese de schimb din
afara þãrii, Londra întrevede îngrijorãri la
orizont. În plan alimentar, þara nu îºi poa-
te rezolva toate necesitãþile. Acordurile
comerciale care vor regla relaþiile între
„cei 27” ºi Regatul Unit, dupã Brexit, vor
constitui un element vital pentru Londra.
Este ºi motivul pentru care în scrisoarea
trimisã Bruxelles-ului, Theresa May îºi
exprimã dorinþa ca discuþiile despre vii-
toarele relaþii comerciale, întemeiate pe
acordul de liber schimb, sã fie purtate în
paralel cu cele de divorþ propriu-zis. Ceea
ce europenii refuzã: mai întâi separarea
ºi apoi... viitorul. Un acord de liber
schimb nu poate devansa consecinþele
activãrii articolului 50 al Tratatului de la
Lisabona. Îngrijorarea maximã este Elve-
þia, unul din principalii parteneri comer-

ciali ai Regatului Unit. Se apreciazã  cã
negocierile Londra-Bruxelles vor fi de o
incredibilã complexitate, „cele mai com-
plicate din toate timpurile”. La Londra se
considerã cã ieºirea din UE este o opor-
tunitate pentru Regatul Unit de a ranforsa
legãturi cu þãri din Commonwealth. ªi de
a afirma cã Brexit este o ºansã unicã de a
restabili legãturi cu vechi prieteni, adicã
europenii, la care Theresa May adaugã ºi
„vechii aliaþi”, adicã Commonwealth-ul.
Se sperã cã relaþiile comerciale cu Cana-
da, Australia, India, Noua Zeelandã ar
putea compensa pierderile cu europenii.
Actualmente, 40% din exporturile brita-
nice se îndreaptã spre Europa. Marea Bri-
tanie scoate din discuþie, ºi poate nu face
rãu, consecinþele perioadei coloniale. Lon-
dra a fost capitala unei imense reþele co-
merciale bazate însã pe exploatare coloni-
alã. Resentimentele nu s-au dizolvat integral.
Dar problema în discuþie rãmâne libera cir-
culaþie, un principiu fundamental al UE, care
ar putea dispãrea. În cursul negocierilor, cu
siguranþã se va cãuta exploatarea divizãrii

dintre europeni. Trei milioane de europeni
sunt instalaþi în Regatul Unit ºi un milion de
englezi trãiesc pe continent. Polonia, o þarã
rebelã, momentan, la nivelul UE, cu cei
800.00 de resortisanþi care trãiesc în Rega-
tul Unit, are o abordare proprie. Theresa May
a promis deja o ranforsare militarã pentru
forþele NATO din Polonia, în speranþa unei
flexibilizãri a dialogului cu Varºovia. Ceea
ce rãmâne interesant este cã încã nu se cu-
noaºte cu claritate poziþia familiei regale bri-
tanice vizavi de Brexit. Când tabloidul „The
Sun”, în martie 2016, a fãcut senzaþie cu o
afirmaþie cãreia regina susþine Brexit, Pala-
tul Buckingham a dezminþit cu energie. Pe
de altã parte, nu puþini sunt cei care se în-
treabã dacã, finalmente, Regatul Unit nu va
renunþa la Brexit, fiindcã partidul liberal-de-
mocrat, ºi o parte a opiniei publice, reclamã
un al doilea referendum. Totul este posibil,
dar nu în curând ºi doar în funcþie de rezul-
tatele economice, care vor veni. Deocam-
datã, mai degrabã se poate vorbi de un „ma-
raton legislativ”, nu mai puþin de 19.000 de
legi urmând a fi modificate.

Wizz Air, cea mai mare companie aeria-
nã low-cost din Europa Centralã ºi de Est
ºi cel mai mare transportator aerian din
România, a anunþat cã pe ruta Craiova –
Tel Aviv se va zbura de douã ori pe sãptã-
mânã (lunea ºi vinerea), preþul biletelor ur-
mând sã porneascã de la 179 de lei.

Premise pentru o dezvoltare a relaþiilor
economice româno-israeliene

Preºedintele Comunitãþii evreilor din
Craiova, prof. dr. Corneliu Sabetay, a fost
unul din marii susþinãtori ai deschiderii
unei rute aeriene care sã lege Bãnia de
capitala Israelului. Acesta a subliniat cã
relaþiile economice româno-israeliene s-
ar putea dezvolta datoritã acestei noi le-
gãturi aeriene, nu doar în sectorul turis-
mului ci ºi în agriculturã sau industrie.
În plus, în Þara Sfântã trãiesc aproxima-
tiv 500 de familii de evrei români origi-
nari din Craiova, care vor putea sã cãlã-
toreascã mult mai uºor pe aceastã rutã.

„Luni, au sosit la Craiova reprezentanþii
Wizz Air, în persoana domnului Tomy Her-

În urmã cu douã zile, s-a desfãºurat
la Bucureºti ºedinþa Academiei de ªtiin-
þe Medicale  din România, cu participa-
rea reprezentanþilor celor ºase filiale din
þarã, printre care ºi filiala Craiova. Pre-
ºedintele Academiei de ªtiinþe Medicale,
acad. dr. Irinel Popescu, a prezentat, în
prima parte a lucrãrilor, perspectivele ºi
direcþiile de dezvoltare ale ASM pentru
acest an, dupã care secretarul general al
Academiei, prof. dr. Mircea Ifrim, a fã-
cut un raport asupra activitãþii desfãºu-
rate pe parcursul anului trecut.

Craiova are 11 membri
în cadrul ASM

Un punct important al acestei ºedinþe
desfãºurate la Bucureºti l-a constituit ale-
gerea unor noi membri ai Academiei de
ªtiinþe, moment deosebit de important
pentru filiala Craiova, întrucât s-au acor-
dat douã posturi de membru de onoare:
pentru prof. dr. Mariana Iancãu (fizio-
logie – Universitatea de Medicinã ºi Far-
macie din Craiova) ºi prof. dr. Fane Ghe-
lase (chirurgie – Universitatea de Medi-
cinã ºi Farmacie din Craiova). În plus,
prof. dr. Paulina Ciurea (Clinica de Reu-
matologie) a devenit membru corespon-
dent, iar prof. dr. Ion Rogoveanu, recto-
rul Universitãþii de Medicinã ºi Farma-

Din iunie, se va zbura
de la Craiova la Tel Aviv

Wizz Air a anunþat sãptãmâna aceasta o nouã rutã ce va lega,  începând
cu data de 19 iunie a.c., Craiova de Tel Aviv. La doar o sãptãmânã dupã

alocarea celei de-a doua aeronave moderne Airbus A320 cu 180 de locuri la
baza de la Craiova, compania aerianã continuã sã extindã reþeaua regionalã

prin oferirea unei noi destinaþii de vacanþã, capitala Israelului.

skovits ºi a domnului
inginer Adrian Stãnciu-
lescu, în vederea des-
chiderii unei noi linii ae-
riene Craiova – Tel Aviv
ºi retur. Discuþiile s-au
purtat în prezenþa pre-
ºedintelui Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prio-
teasa, a directorului Ae-
roportului Internaþional
Craiova –Mircea Dumi-
tru, a ÎPS Irineu – Mi-
tropolit al Olteniei, a
preºedintelui Camerei de
Comerþ ºi Industrie Ol-
tenia – Gabriel Vlãduþ,
a ing. Ilie ªtefan (fost

prefect) ºi Francisc Abraham, vicepre-
ºedintele Comunitãþii evreilor din Craio-
va. Oaspeþii au fost încântaþi de condiþii-
le pe care le oferã pista ºi sistemul de
balizaj ºi de aeroport, în general. Le-a plã-
cut foarte mult ºi oraºul”, a precizat prof.
dr. Corneliu Sabetay, care a participat la
întâlnirea cu reprezentanþii Wizz Air.

Tel Aviv, un oraº cosmopolit,
plin de istorie

Cursa aerianã spre Tel Aviv va avea, cu
siguranþã, pasageri nu doar din Dolj, ci ºi
din judeþele învecinate. Mai mult, se aº-
teaptã ca de la Craiova sã decoleze ºi cã-
lãtori din Vratsa (Bulgaria) ºi Niº (Serbia).

Tel Aviv, un oraº cosmopolit, modern
ºi vibrant, este o destinaþie idealã de va-
canþã pe tot parcursul anului, cu o plajã
primitoare, unde cafeaua ºi inovaþiile cu-
linare sunt embleme locale. Cu o istorie
fascinantã, oraºul îi va surprinde pe vizi-
tatori cu galerii de artã contemporane,
lounge-uri ºic ºi buticuri artizanale.

RADU ILICEANU

Academia de ªtiinþe Medicale a primit
trei noi membri din Craiova

Academia de
ªtiinþe Medicale din
România a decis sã
aloce filialei craio-
vene încã trei lo-
curi: douã de mem-
bru de onoare ºi
unul de membru
corespondent. Anun-
þul a fost fãcut în
cadrul ºedinþei
ASM, care a avut loc
sãptãmâna aceasta.

cie din Craiova, a fost promovat de la
titlul de membru corespondent la cel de
membru titular.

„Este o veste bunã pe care am primit-
o din partea Academiei de ªtiinþe Medi-
cale. Propunerile pe care filiala Craiova
le-a înaintat au fost în totalitate accepta-
te ºi votate de plen. Putem aprecia astfel
importanþa acordatã acestei filiale în man-
datul profesorului Irinel Popescu. UMF
Craiova se dovedeºte a fi, prin activitatea
desfãºuratã de-a lungul ultimilor ani, unul
din centrele cele mai importante din þarã
aducând un plus calitãþii actului medical”,
a precizat prof. dr. Corneliu Sabetay, pur-
tãtor de cuvânt al Academiei de ªtiinþe
Medicale – Filiala Craiova.

Ceilalþi opt membri ai filialei doljene
ASM sunt prof. dr. Tudorel Ciurea –
preºedinte, prof. dr. Gheorghe Drãgoi
– secretar ºtiinþific, prof. dr. Corneliu
Sabetay – purtãtor de cuvânt al ASM –
filiala Craiova, prof. dr. Nicolae Cer-
nea, prof. dr. Ion Rogoveanu, prof. dr.
Adrian Sãftoiu, prof. dr. Dragoº Mari-
nescu ºi prof. dr. Tudor Udriºtoiu. Cra-
iova este una din cele ºase filiale ale
Academiei de ªtiinþe Medicale, alãturi
de Bucureºti, Cluj Napoca, Iaºi, Timi-
ºoara ºi Constanþa.

RADU ILICEANU
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ªedinþa de ieri a Consiliului Ju-
deþean Dolj a fost una bogatã în
proiecte votate. Nu mai puþin de
38. Cea mai mare parte dintre aces-
tea nu a suferit vreo modificare.

Cu mici excepþii. La punctul 27,
cel care privea darea în adminis-
trarea Centrului Regional pentru
Finanþarea Investiþiilor Rurale 4
Sud-Vest Oltenia a spaþiului subsol
ºi etaj din Corpul B, situat în incin-
ta fostei ªcoli Speciale „Regina
Maria” din Craiova, strada „Nico-
lae Titulescu” nr. 22, însuºi preºe-
dintele Ion Prioteasa a dorit sã fie
stabilit un termen de 5 ani pentru
acordarea spaþiului, urmând ca ul-
terior acesta sã revinã tot C.J. Dolj.
„Noi ne plângem cã nu avem spa-
þii suficiente pentru instituþiile din
subordonarea noastrã ºi, totuºi, le
dãm altor instituþii! Sã facem acest

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Nu mai puþin de 38 de puncte pe ordinea
de zi a ºedinþei ordinare a Consiliului Jude-
þean (CJ) Dolj, de ieri. Ca un mic amãnunt,
cât timp camerele video ale presei au fost
prezente la dezbatere, ºi consilierii din opo-
ziþie au fost mai vocali. Sãnãtatea rãmâne
domeniul prioritar al viitoarelor investiþii,
potrivit conducerii CJ Dolj, iar toate cele

nouã etaje ale S.C.J.U. Craiova se încearcã
sã fie reabilitate pânã la sfârºitul acestui an.
Observaþiile opoziþiei nu au lipsit, unele chiar
departe de rigoarea cerutã de calitatea de
consilier judeþean care a ºi primit, în preala-
bil, ordinea de zi. Este cazul unui episod
scurt, dar elocvent despre cum a fost privit...
dreptul de superficie!
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demers, dar pentru o perioadã li-
mitatã de timp, sã zicem 4-5 ani.
Dupã care, spaþiul sã revinã la noi”
a intervenit Ion Prioteasa, preºe-
dintele Consiliului Judeþean Dolj.

Sãnãtatea, pe primul loc
ca volum de investiþii

Prezent la dezbateri, managerul
S.C.J.U. Craiova, dr. Fãnuþã Bog-
dan, a precizat cã, datoritã spriji-
nului acordat de C.J. Dolj, spitalul
a putut funcþiona la capacitate.
Detaliind importanþa investiþiilor în
Clinica de Oncologie, unde peste
23.000 de olteni diagnosticaþi cu
cancer se adreseazã medicilor de
specialitate, managerul S.C.J.U.
Craiova este încrezãtor cã, pânã la
finele anului în curs, toate cele 9
etaje ale spitalului vor fi reabilitate,
dupã cum a dat asigurãri ºi preºe-
dintele Consiliului Judeþean Dolj.

„Ieri (n.r. – miercuri) am fãcut
o simulare privitoare la construc-
þia noului spital regional la Craio-
va. Peste 50 de persoane cu atri-
buþii în gestionarea serviciilor de
utilitãþi publice ce ne vor fi nece-
sare au fost prezente la întâlnire.
Au fost alãturi ºi prefectul de Dolj,
primarul municipiului Craiova, con-
ducerea S.C.J.U. Craiova, cea a
DSP Dolj. A reieºit cã suntem gata
sã onorãm cu celeritate toate soli-
citãrile ce vor apãrea pe parcursul
derulãrii acestui mare proiect in-
vestiþional. În anul 2022 va fi fina-
lizat ºi abia atunci putem pune în
discuþie ce vom face cu actualul
spital judeþean”, a dat amãnunte
preºedintele Ion Prioteasa.

Totodatã, managerul Spitalului
de Pneumoftiziologie Leamna, cu
154 de paturi în prezent, a
precizat cã „3.000 de pa-
cienþi au trecut anual pra-
gul acestei unitãþi medica-
le. Dar cã, din 1920, anul
construirii sale, sunt mul-
te de fãcut. În calitate de
medic vã spun cã investi-
þiile Consiliului Judeþean
Dolj în sãnãtate au adus
spitalul regional la Craio-
va. Sunt mãsuri evidente
care au cântãrit mult în
decizia de a amplasa aici
unul dintre spitalele regio-
nale din România”.

Cu aprindere,
despre superficie

Aeroportul Internaþional
Craiova, de departe una

dintre cele mai frumoase cãrþi de
vizitã ale Doljului, a beneficiat ºi
ieri de votul consilierilor judeþeni
pentru investiþii necesare în con-
formitate cu gradul tot mai mare
de dezvoltare a activitãþii.

Adiacent activitãþii aeroportua-
re a mai existat un proiect de ho-
tãrâre pe ordinea de zi ce a gene-
rat pentru doamna consilier Veta
Pãsculescu unele nedumeriri. Con-
cret, se solicita votul pentru con-
stituirea unui drept de superficie
asupra unui teren în suprafaþã de
3.278 mp, situat în zona Aeropor-
tului Internaþional Craiova pentru
S.C. DEDALUS TECH S.R.L.
Aceastã societate îºi desfãºoarã,
acum, activitatea într-un hangar
al Fabricii de Avioane, pregãteºte
ingineri în aviaþie ºi este benefi-
ciara în câmpul muncii a multor
absolvenþi cu profil tehnic ai Uni-
versitãþii din Craiova.

Dreptul de superficie, în viziu-
nea doamnei Veta Pãsculescu, ar
însemna cã aceastã societate co-
mercialã ar putea sã rãmânã, la fi-
nalul perioadei contractuale, cu un
drept de proprietate asupra pãmân-
tului. Explicaþiile secretarului CJ
Dolj au fost insuficiente ºi s-a tre-

cut într-o discuþie cu conotaþii ju-
ridice evidente, fãrã ca cineva sã
explice cã dreptul de superficie
este dreptul de a avea sau de a edi-
fica o construcþie pe terenul altu-
ia, deasupra ori în subsolul acelui
teren, asupra cãruia superficiarul
dobândeºte un drept de folosinþã
(art. 693, Noul cod civil). Mai
mult, în lipsa unei stipulaþii con-
trare, proprietarul terenului devine
proprietarul construcþiei edificate
de superficiar, prin accesiune, cu
obligaþia de a plãti construcþia la
valoarea de circulaþie de la data
expirãrii termenului. Existã ºi po-
sibilitatea, în cazul în care con-
strucþia are o valoare mult mai
mare decât terenul, ca proprieta-
rul sã-l oblige pe superficiar sã
cumpere terenul la valoarea de pia-
þã. Numai cã, în cazul de faþã, le-
gislaþia actualã prevede ca cel care
acceseazã fonduri europene sã fie
ºi titularul autorizaþie de construi-
re. Motiv pentru care se semneazã
astfel de contracte de superficie.
Însã nu se va ajunge vreodatã ca
un societate comercialã sã aibã
dreptul de proprietate asupra tere-
nul din proprietatea privatã a auto-
ritãþii judeþene.
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Civilizaþia am putea spune cã ar trebui sã
radieze dinspre orice mare oraº universitar
spre periferie, adicã ºi spre micile localitãþi
din imediata vecinãtate, cum este cazul co-
munei Malu Mare. Nu se întâmplã întocmai,
dovadã stã ultimul scandal apãrut între douã
localitãþi vecine: Ghindeni ºi Malu Mare!

Aruncã gunoaiele
pe teritoriul comunei vecine

Limita dintre aceste comune este datã de
un drum, ce pleacã dinspre strada principa-
lã spre lunca Jiului. De o parte a acestuia se
aflã construite zeci de case ale celor din Malu
Mare. Oameni „gospodari”, aceºtia se asi-
gurã ca nicio scramurã de gunoi menajer sau
de altã naturã sã nu le rãmâne în propria
ogradã. Cum? Destul de simplu: îl aruncã

Disputã între locuitorii a douã comune învecinate: Ghin-
deni ºi Malu Mare. Motivul este cât se poate de serios, spu-

ne edilul din Ghindeni. ªi nu greºeºte. Linia de vecinãtate
dintre cele douã localitãþi este, acum, un adevãrat front de

lucru, pentru cã întreaga zonã verde ce aparþine Ghindeniu-
lui în partea sa de nord este acoperitã de gunoaiele menajere

aruncate de cei din comuna alãturatã. Fãrã sã stea prea
mult pe gânduri, primarul comunei Ghindeni, Florentin Rã-
dulescu, a trimis echipe de lucru pentru a igieniza extravila-
nul de aici. Trezit fãrã voia sa în acest mic scandal, Rãdules-
cu spune cã situaþia trebuie sã nu se mai repete, urmând sã
discute detaliat cu omologul sãu din Malu Mare despre inci-
dent. ªi, într-adevãr, responsabili de situaþia creatã sunt cei

din Malu Mare. Mai mult, s-a constat la faþa locului cã a
apãrut din senin, fãrã autorizaþie de construire, o casã cu
toate cele necesare: fântânã, gard de împrejumire, curte!

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

peste drum, pe spaþiul verde al comunei
Ghindeni, ce odinioarã îmbrãca forma unei
pãduri de invidiat.

Pus la zid, primarul Florentin Rãdulescu
s-a trezit în situaþia ineditã de a face ordine
în ograda proprie, dar vinovaþii sã fie alþii
decât proprii localnici. „Fãrã sã stau prea
mult pe gânduri, am format echipe din per-
soanele ce pot desfãºura muncã în folosul
comunitãþii ºi am venit la faþa locului pentru
a ecologiza  acest teren extravilan. Proce-
dãm la strângerea deºeurilor aruncate de cei
din Malu Mare, ale cãror gospodãrii sunt chiar
aici, în partea opusã a drumului ce desparte
comunele noastre. Este o situaþie care sper
eu cã nu se va mai repeta, motiv pentru care
chiar astãzi voi merge pentru o discuþie des-
chisã, la obiect, cu omologul meu de la Pri-

mãria Malu Mare”, ne-a precizat Florentin
Rãdulescu, primarul comunei Ghindeni.

Casã cu tot tacâmul,
ivitã din senin

Printre resturile menajere strânse de cei
de la „ajutorul social”, se putea vedea ºi o
amenajare de locuit în toatã puterea cuvân-
tului. Când ne-am apropiat, nu micã ne-a
fost mirarea sã întâlnim o casã, împrejmui-
tã, cu fântânã ºi curte. Desigur, lipsea bran-
ºamentul la energia electricã. Ãsta mai lip-
sea! O locuinþã complet ilegal construitã,
ne-a precizat primarul Florentin Rãdules-
cu. Motiv pentru care autoritatea localã din
Ghindeni va face demersurile necesare pen-
tru a afla identitatea celui care beneficiazã

de casã ºi a impune ulterior mãsurile legale
în cazul unei construcþii executate fãrã for-
me legale.

Elevii din Ghindeni
au dat o lecþie de civism

Iniþiativa edilului din Ghindeni de a ecolo-
giza comuna nu s-a oprit doar în zona de
vecinãtate cu Malu Mare, ci s-a derulat pe
mai multe suprafeþe din extravilan, unde ar-
boretele de micã înãlþime devenise paznicul
de zi ºi de noapte al deºeurilor.

Mai mult, elevii din Ghindeni au oferit
tot ieri, de departe, cea mai frumoasã lecþie
de civilizaþie. În baza unui voluntariat pe
care, în toate þãrile dezvoltate îl întâlnim la
tot pasul, copiii de aici s-au organizat în
grupe de lucru ºi a strâns din toatã zona de
est a comunei Grindeni, resturile menajere
purtate de vânturi.

„Priviþi cât de muncitori sunt toþi aceºti
elevi. Sunt copii minunaþi, mulþi dintre ei
cu rezultate foarte bune la învãþãturã, do-
vadã premiile obþinute la olimpiade. Sunt
obiºnuiþi cu munca în gospodãrie ºi iatã cã
pentru ei câteva ore de voluntariat nu înse-
manã un efort. Din contrã, ne dau nouã
tuturor un exemplu de cum trebuie sã se
comporte pãrinþii ºi bunicii lor”, ne-a mai
relatat primarul din Ghindeni.

Sã mai precizãm la final cã, tot pentru
viitorul mai bun al tinerei generaþii, starea
de blocaj instituþional din administraþia lo-
calã a comunei a luat sfâºit, în urmã cu
puþin timp. Cotidianul nostru a relatat deta-
liat despre lipsa de prezenþã a unor consi-
lieri locali, astfel încât sã se formeze o
majoritate care sã adopte proiectele menite
sã creascã gradul de confort al locuitorilor
din Ghindeni. Dar, iatã cã lucrurile au intrat
pe un fãgaº normal.
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Ca între vecini…
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Echipa laureaþilor este alcãtuitã
din prof. dr. ing. Daniela Tarni-
þã, s.l. dr. ing. Ionuþ Geonea, drd.
ing. Alin Petcu (Facultatea de
Mecanicã, Universitatea din Cra-
iova) ºi prof. dr. Dan Tarniþã (Uni-
versitatea de Medicinã ºi Farma-
cie din Craiova). Aceºtia au parti-

Pe data de 3 april ie,
specialiºt i i  Google vor
veni la Craiova sã susþinã
un  curs  demons t ra t iv,
gratuit, prin care partici-
panþii cu vârste cuprinse
între 15 ºi 35 de ani pot
învãþa mai multe despre
uneltele Google ºi cum se
pot folosi eficient, dar ºi
noþiuni aprofundate de-
spre strategii de promo-
vare, social media, Ad-
Words, Analytics. Cursul
va avea loc la Facultatea
de Drept ºi ªtiinþe Admi-
nistrative, la sala S2.3, în
in te rva lu l  o ra r  14 .00-
17.00, ºi va fi bazat pe
exerciþii demonstrative cu
AdWords ºi Analytics.

„O singurã participare
la unul din cele trei tipuri
de Atelier Digital – curs
introductiv, studiu de caz
ºi tehnic – este suficientã
pentru a vã începe drumul
cãtre certificarea Google.
Pentru o viziune unitarã ºi
cunoºtinþe avansate de-
spre mediul online, recomandãm parti-
ciparea la toate cele trei tipuri de sesi-
uni offline ale Atelierului Digital, orga-
nizate pe parcursul întregului an”, spun
organizatorii. La eveniment va fi pre-
zent Cristian Ignat, Chief Canopyst
@Canopy.

Succes al universitarilor craioveni la Salonul InternaþionalSucces al universitarilor craioveni la Salonul InternaþionalSucces al universitarilor craioveni la Salonul InternaþionalSucces al universitarilor craioveni la Salonul InternaþionalSucces al universitarilor craioveni la Salonul Internaþional
al Creativitãþii ªtiinþifice, Inovãrii ºi Inventiciial Creativitãþii ªtiinþifice, Inovãrii ºi Inventiciial Creativitãþii ªtiinþifice, Inovãrii ºi Inventiciial Creativitãþii ªtiinþifice, Inovãrii ºi Inventiciial Creativitãþii ªtiinþifice, Inovãrii ºi Inventicii

Mediul universitar craiovean a obþinut multiple recunoaº-
teri ale rezultatelor cercetãrii la Salonul Internaþional al
Creativitãþii ªtiinþifice, Inovãrii ºi Inventicii, care a avut loc
în perioada 22-24 martie, la Cluj-Napoca. La eveniment au
fost prezentate 370 de invenþii ale cercetãtorilor din România,
Republica Moldova, Malaezia, Iran, Tailanda etc.

cipat cu trei invenþii din domeniul
medicinei (al dispozitivelor de tip
proteze, orteze ºi exosckeleton, cu
aplicare directã în domeniul orto-
pediei ºi recuperãrii medicale).

Echipa de cercetãtori care a re-
prezentat centrul universitar cra-
iovean s-a întors acasã cu un pal-

mares impresionant. Daniela Tar-
niþã ºi Dan Tarniþã au câºtigat Tro-
feul de excelenþã PROINVENT
2017, totodatã prof. dr. ing. Da-
niela Tarniþã fiindu-i înmânatã o
Diploma de Excelenþã pentru în-
treaga activitate de inovare, susþi-
nere a cercetãrii ºtiinþifice ºi inven-
ticii româneºti, din partea Institu-
þiei Prefectului judeþului Cluj. De
asemenea, Daniela Tarniþã, Dan
Tarniþã ºi Ionuþ Geonea  au primit
Medalia de Aur ºi Innovation
Award – pentru grupul de invenþii
cu aplicare în domeniul medical
prezentate la Salon, din partea Uni-
versitãþii Politehnica din Bucureºti.

Universitarilor craioveni le-au
mai fost acordate Cupa ºi Premiul
special din partea Universitãþii „Lu-
cian Blaga” din Sibiu, patru meda-
lii de aur – câte o medalie de aur
din partea juriului PROINVENT
2017 pentru fiecare brevet prezen-
tat ºi o medalie de aur suplimenta-
rã din partea Academiei Forþelor
Terestre din Sibiu ºi o medalie de
bronz din partea Universitãþii „ªte-
fan cel Mare” din Suceava.

Recunoaºterile au venit pentru
Stem modular-adaptiv pentru pro-
teza totalã de sold, utilizând mate-
riale inteligente; Exoschelet modu-
lar cu aplicaþii în recuperarea lo-
comotorie a membrelor inferioare
umane; Dispozitiv pentru recupe-
rarea progresivã a miºcãrilor arti-
culaþiilor umane utilizat în siste-
meortotice

Programul este organizat de Fundaþia
Leaders, cu susþinerea Google Romania,
în colaborare cu Universitatea din Cra-
iova ºi Junior Chamber International
(JCI) Craiova. Mai multe informaþii de-
spre Atelierul Digital, pe site-ul www.a-
telieruldigital.com.

JCI Cycling Day – ediþia aprilie 2017JCI Cycling Day – ediþia aprilie 2017JCI Cycling Day – ediþia aprilie 2017JCI Cycling Day – ediþia aprilie 2017JCI Cycling Day – ediþia aprilie 2017
«Dacã vrei sã dãruieºti din energia

ta, te aºteptãm alãturi de prietenii tãi
în prima cursã cu biciclete de anul
acesta în Parcul „Nicolae Romanes-
cu”, sâmbãtã, 1 aprilie, începând cu
ora 13.00” – este invitaþia lansatã de
Asociaþia Junior Chamber Interna-
tional (JCI) Craiova. Proiectul este
dedicat cetãþenilor din Craiova ºi are
ca scop conºtientizarea publicului
larg de nevoia promovãrii utilizãrii
bicicletei ca o componentã esenþialã a
mobilitãþii urbane durabile ºi alterna-
tivã viabilã la transportul automobi-
listic, alãturi de transportul în comun
ºi deplasarea pietonalã.

Acþiunea constã într-o plimbare paºnicã
pe biciclete, având urmãtorul traseu: Par-
cul „Nicolae Romanescu” – strada „Cara-
cal” – strada „Henri Coandã” – Calea Bu-
cureºti – Decathlon – Calea Bucureºti –
Pasajul Universitãþii – strada Arieº – strada
Caracal – bulevardul „Gheorghe Chiþu” –
strada „Marin Sorescu” – bulevardul „1
Mai” – Parcul „Nicolae Romanescu”.

Traseul are aproximativ 15 kilometri ºi
poate fi parcurs fãrã a cauza blocaje în tra-
fic. Atenþie: minorii care au vârsta sub 14
ani nu pot lua parte la eveniment, datoritã
legislaþiei în acest sens! Persoanele care nu
posedã biciclete le pot închiria de la cen-
trul din Parcul „Nicolae Romanescu”, con-
tracost. Susþinãtorii evenimentului sunt Pri-
mãria Municipiului Craiova, Decathlon, Di-
recþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret
Dolj, RAT Craiova, Societatea Naþionalã de
Cruce Roºie din Romania – filiala Dolj,
Marica advertising ºi TAS Prod.

„Prin acest proiect ne dorim sã atra-
gem ºi atenþia participanþilor din trafic cu
privire la siguranþa bicicliºtilor ºi, totoda-
tã, ne dorim sã promovãm mersul pe bici-
cletã, reducând gradul de poluare citadi-
nã. În egalã mãsurã, ne propunem susþi-
nerea comunitãþii de bicicliºti; sã aducem
la cunoºtinþa autoritãþilor problemele de-
duse din lipsa pistelor pentru biciclete;
formarea unui grup de discuþii activ alã-
turi de celelalte iniþiative din zona ciclis-
mului”, menþioneazã reprezentanþii Asocia-
þiei Junior Chamber International (JCI)
Craiova într-un comunicat de presã.

Detalii despre ediþiile precedente ale
marºului bicicliºtilor craioveni se gãsesc
pe site-ul www.jcicraiova.ro ºi pagina
Facebook JCI Craiova.

Atelierul Digital Google,Atelierul Digital Google,Atelierul Digital Google,Atelierul Digital Google,Atelierul Digital Google,
la Craiovala Craiovala Craiovala Craiovala Craiova
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Luni, ora 17.00 – „Dincolo de
poveste” (coord. Rodica Prisãca-
ru): atelier destinat copiilor cu vâr-
ste cuprinse între 4 ºi 7 ani, în care
vor descoperi tehnici de animaþie ºi
le vor aduce în scenã, la teatru. Nu-
mãr participanþi: 15.

Luni, ora 17.00 – „Laborato-
rul creativ” (coord. Andreea Me-
linescu): atelier destinat copiilor cu
vârsta minimã 6 ani, în care vor
realiza figurine 3D din hârtie colo-
ratã ºi vor desluºi tainele lucrului
manual. Numãr participanþi: 10.

Luni, ora 17.30 – „Construim
cu bucurie” (coord. Laura Pum-

Prichindei de 2 ani, elevi de gimnaziu, dar ºi
tineri adolescenþi au posibilitatea, din 25 apri-
lie pânã pe 18 iunie, sã participe la cele 14 ate-
liere de creaþie organizate de Teatrul pentru
Copii ºi Tineret „Colibri”. Un numãr în creºte-
re, de la sezon la sezon, ºi asta ca rãspuns al
instituþiei la numeroasele solicitãri pe care le
primeºte din partea craiovenilor. Atelierele sunt
coordonate de 11 reprezentanþi ai teatrului, din-
tre care ºase actori, ºi abordeazã o tematicã

variatã, urmãrind dezvoltarea creativitãþii ºi
abilitãþilor practice, stimulând fantezia, împrie-
tenindu-i pe participanþi cu teatrul inclusiv prin
tehnici ºi metode de actorie. Pentru noua serie
de ateliere, „Colibri” primeºte înscrieri în in-
tervalul 4-7 aprilie, numai prin formular onli-
ne. Preþul / atelier (întreaga perioadã) este 150
lei. La final, toate cele 14 ateliere se vor reuni
pe scena Teatrului „Colibri”, într-un spectacol
care va fi prezentat duminicã, 18 iunie.

Link-urile de înscriere pentru fiecare atelier în parte vor fi disponibile
din 4 aprilie, ora 00:01, pe site-ul instituþiei, www.teatrulcolibri.ro, ºi pe
paginile de facebook AteliereleFabriciidePovestiElectroColibri/ ºi Teatrul-
Colibri. Pentru completarea formularului on-line, persoanele interesate
vor accesa link-ul dorit, vor scrie datele necesare ºi vor apãsa pe butonul
de trimitere, astfel se va înregistra înscrierea. Pentru fiecare atelier exis-
tã un numãr limitat de locuri! Perioada obligatorie de achitare a taxei este
4-7 aprilie a.c. Plata se va efectua la sediul Teatrului „Colibri” (Calea
Bucureºti nr. 56), între orele 9.00-15.00, prin ordin de platã sau prin
transfer bancar în cont RO58TREZ29121G335000XXXX, Teatrul pen-
tru Copii ºi Tineret „Colibri”, CUI 5001805.

nea): atelier destinat copiilor cu
vârste cuprinse între 3 ºi 5 ani, în
care vor construi jucãrii din ma-
teriale reciclabile. Numãr partici-
panþi: 12.

Marþi, ora 16.00 – „Experi-
ment scenografic” (coord. Iulia
Goanþã): atelier de machetare –
introducere în scenografie, în ca-
drul cãruia se vor realiza elemente
de decor în miniaturã. Vârsta: 8-
12 ani Numãr participanþi: 10.

Marþi, ora 17.00 – „Micii cre-
atori” (coord. Ionica Dobres-
cu): atelier de introducere în arta
teatrului de animaþie, pentru co-
piii cu vârsta între 5-7 ani, folo-
sind tehnici teatrale (dicþie, atitu-
dine, improvizaþie, ritm, ureche
muzicalã, lucrul cu obiecte ani-
mate, miºcare scenicã). Numãr
participanþi: 10.
Marþi, ora 17.00 – „Puppets

occupy screen” (coord. Iulia En-
culescu): atelier bazat pe tehnici de
animaþie video ºi tehnici de realiza-
re a unor iluzii optice. Se adreseazã
copiilor care au minim 8 ani ºi se
va finaliza cu un film scurt despre
activitãþile din cadrul atelierului.
Numãr participanþi: 10.

Miercuri, ora 17.00 – „Primul
pas pe scenã” (coord. Alis Ianoº):
atelier în cadrul cãruia copiii des-
coperã variate tehnici teatrale ºi îºi
pun în valoare abilitãþile artistice,
care, la finalul cursurilor, vor fi pre-
zentate într-un spectacol pe scena

Teatrului „Colibri”. Vârstã: 5-8 ani.
Numãr participanþi: 10.

Joi, ora 17.00 – „Lumea piti-
cilor” (coord. Laura Pumnea):
atelier pentru copii cu vârsta între
2-4 ani, în care cei mici descoperã
prin metoda step by step lumea mi-
nunatã a poveºtilor ºi a jocurilor.
Numãr participanþi: 15.

Joi, ora 18.00 – „Jocul de-a
joaca” (coord. Oana Stancu):
pentru categoria de vârstã 9-14 ani,
atelier de improvizaþie, în care co-
piii descoperã tainele teatrului. Nu-
mãr participanþi: 12.

Vineri, ora 17.00 – „Cine sunt
eu!” (coord. Geo Dinescu): pen-
tru copiii cu vârsta între 3-6 ani,
atelier ce urmãreºte dezvoltarea
personalitãþii copilului de vârstã
micã prin modalitãþi specifice ac-

tului de creaþie artisticã. Numãr
participanþi: 20.

Vineri, ora 17.00 – „Zece de-
gete, nu doar douã mâini!” (co-
ord. Marin Fagu): pentru copii
ºi adolescenþi, vârsta minimã ac-
ceptatã 10 ani, un atelier în care
se bucurã sã desluºeascã tainele
construcþiei ºi mânuirii de pãpuºi.

Numãr participanþi: 15.
Sâmbãtã, ora 16.00 – „Puzzle

Factory” (coord. Adriana Teodo-
rescu): pentru copiii cu vârsta în-
tre 8-12 ani, în care descoperã pie-
sele de puzzle ce construiesc spec-
tacolul în scenã,  devenind actorii
contextului creat de ei. Numãr par-
ticipanþi: 10.

Sâmbãtã, ora 16.00 – „Dinco-
lo de mascã” (coord. Geo Dines-
cu): atelier prin care descoperã cea
mai cunoscutã formã a teatrului de
improvizaþie, commedia dell’arte.
Vârsta minimã: 8 ani. Numãr parti-
cipanþi: 15.

Sâmbãtã, ora 17.00 – „Poveº-
tile copilãriei” (coord. Laura
Pumnea): atelier care pune în va-
loare creativitatea copiilor ºi abilita-
tea lor de a scrie ºi rescrie poveºti,
ce vor fi ulterior publicate în Gaze-
ta de teatru. Vârsta minimã: 8 ani.
Numãr participanþi: 10.

ªi la acest sfârºit de sãptãmâ-
nã, publicul se poate bucura de
douã frumoase spectacole din re-
pertoriul Teatrului pentru Copii ºi
Tineret „Colibri”. Sâmbãtã, 1 apri-
lie, de la ora 18.00, va fi prezentat

Sfârºit de sãptãmânã cu „Invitaþie la joacã”
„Sarea în bucate”, dupã Petre Is-
pirescu, realizat pe un scenariu ºi
în regia lui Valentin Dobrescu, cu
scenografia semnatã Mihai Pastra-
magiu, pe muzica lui Alin Maco-
vei-Moraru. În distribuþie îi regã-
sim pe actorii Ionica Dobrescu,
Oana Stancu, Adriana Ioncu, Iulia
Cârstea, Cosmin
Dolea, Mugur Prisã-
caru, Daniel Mirea.

Ziua de duminicã,
2 aprilie, ora 11.00,
vine cu „Invitaþie la
joacã”, un specta-
col vesel, interactiv,
în care îl întâlnim ºi
pe celebrul Zdrean-
þã, spectacol de ºi în
regia Alexandrei Da-
videscu, cu sceno-
grafia maestrului
Eustaþiu Gregorian.
Coloana sonorã este

realizatã de Alin Macovei-Moraru.
Din distribuþie fac parte actorii Iu-
lia Cârstea, Daniel Mirea, Alis
Ianoº.

Biletele se pot procura de la
Agenþia Teatrului „Colibri”, deschi-
sã de luni pânã sâmbãtã, între ore-
le 10.00-13.00 ºi 16.00-19.00, iar

duminica în intervalul 10.00-13.00.
Preþ bilet: 7 lei sau 10 lei, în func-
þie de categoria locului.

Tot duminicã, 2 aprilie, dar de
la ora 13.00, ucenicii atelierelor de
creaþie din prima serie a acestui an,
care se va încheia sâmbãtã, se reu-
nesc pe scena Fabricii electroCo-

libri pentru a saluta pu-
blicul, a povesti ºi a-ºi
arãta fiecare mãiestria.
În perioada ianuarie-
aprilie s-au derulat 11
ateliere: „Dincolo de po-
veste” (coord. Rodica
Prisãcaru); „Micii cre-
atori” (coord. Ionica
Dobrescu); „Experi-
ment creativ” (coord.
Iulia Goanþã); „Primul
pas pe scenã” (coord.
Alis Ianoº); „Jocul de-
a joaca” (coord. Oana
Stancu); „Lumea pitici-

lor” ºi „Poveºtile copilãriei” (co-
ord. Laura Pumnea), „Dincolo de
mascã” ºi „Cine sunt eu!” (coord.
Geo Dinescu); „Puzzle Factory”
(coord. Adriana Teodorescu);
„Zece degete, nu doar douã
mâini!” (coord. Marin Fagu).

Paginã realizatã de MAGDA BRATU
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Semiologul ºi reputatul teoretician fran-
cez de origine bulgarã, Tzvetan Todorov,
recent plecat într-o indefinibilã lume a um-
brelor, relua, cu exact zece ani în urmã, o
temã mai veche a gândirii occidentale, dar
a cãrei actualitate, datã fiind perenitatea sa,
e mai stringentã decât oricând. Tema, în
fapt, un fel de ecuaþie a cãrei rezolvare,
oricât de simplã, încã le mai dã de cap tu-
turor, savanþi, logicieni, umaniºti ori simpli
cetãþeni dedicaþi – cât tupeu!? – lecturii: e
vorba de natura umanã, mai precis de iden-
tificarea resorturilor ei mai profunde, în
contextul ºi el multisecular, de a distinge
ºi, la o adicã, a opta între naturã ºi culturã.
Aceastã naturã umanã, considerã Todorov
într-un studiu mai complex ºi mai articu-
lat, e expresia care pare de a fi participat la
naufragiul general al pompoaselor abstrac-
tizãri moºtenite din trecut. De unde intero-
gaþia sa nelipsitã de un nucleu polemic dacã
nu cumva naufragiul n-ar aparþine tocmai
unor atari abstractizãri. Dezbaterea asupra
naturii umane e departe de a se fi stins, iar
actualitatea ei n-a scãpat de confruntarea
între cele mari, ambele „greºite”, în mãsu-
ra în care aleg factorul disociativ exclusi-
vist, cea a lui Montagne, potrivit cãruia „to-
tul e culturã” ºi cea a lui Diderot care sus-
þine, în opoziþie, cã „totul e naturã”.

Cã pentru Montaigne cultura era redusã
ori confundatã cu ceea ce el numea consu-
etudine, mai pe româneºte, „obiºnuinþã” ºi,
încã ºi mai nimerit, „nãrav”, n-are cine ºtie
ce relevanþã, dacã e scoasã din cele douã
planuri pe care moralistul francez le desem-
neazã: cel al individului, ca persoanã, ºi al
omului ca specie. „Uzanþa – respectiv obiº-
nuinþa, nãravul, adaug eu – ne ascunde ade-
vãratul chip al lucruriilor”, ea nefiind altce-
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va decât o mascã sub care se ascunde ade-
vãratul chip al lucrurilor. Într-o astfel de
perspectivã nici nu e cine ºtie ce dificultate
în a decela o întreagã gamã de consecinþe
negative prezente în raportãrile noastre la
lume. ªi la semeni, ca ºi la ,lucruri. Cãci
nãravul, acea obiºnuinþã pe care Montaig-
ne o aroga culturii ca suport al umanului, e
asemenea unui tiran care ne-a încarcerat
simþurile ºi judecata.

Trecând la cea de-a doua linie de perce-
pere a umanului, prin Diderot, adicã la un
secund uz al „naturii umane”, adicã la ex-
presia conceptualã „totul e naturã”, intrãm,
ne asigurã Todorov, în spaþiul moralei, mai
exact al fundamentelor acesteia, mai ales în
contextul unei conºtientizãri a pluralitãþii ci-
vilizaþiilor ºi, deci, a valorilor morale ca ata-
re. Întrebarea vizeazã acum cauza pentru
care diferitele societãþi nu au aceleaºi prin-
cipii relative la moralã. Cea mai la îndemânã
explicaþie – ºi aº adãuga aici cã, în fond,
presupune o întoarcere la Montaigne ºi con-
suetitudine – este în a considera pur ºi sim-
plu cã valorile mele sunt cele mai bune din
lume, dispreþuindu-le pe cele ale celorlalþi.

Faptul cã, într-o confruntare acerbã cu
identificarea unei „mai bune judecãri a lu-
crurilor”, Diderot pare a gãsi, încã de-acum
aproape douã veacuri, un rãspuns ceva mai
raþiona, atunci când afirmã cã „Tu nu vei
justifica obiceiurile Europei cu cele din Ta-
hiti, nici, drept urmare, pe cele din Tahiti
cu cele din þara ta: e nevoie de a gãsi o
regulã mai sigurã…”. Unicul rãspuns de o
actualitate certã era deci cea a identificãrii
unui ideal universal. Mai precis spus, solu-
þia s-ar afla în a întemeia „morala pe rapor-
turile eterne ce subzistã între oameni”.

O judecatã pânã la urmã validã, însã prea

puþin eficientã ºi urmatã, aplicatã ºi fon-
dantã a regulilor Lumii de azi.

Fiindcã, scriind în îndepãrtatul 2002 de-
spre poziþia lui Tzvetan Todorov faþã de ata-
cul Turnurilor Gemene din 11 septembrie
2001, savantul francez nu ignora problema
totalitarismului ca matrice a rãului din lume.
Numai cã, încã de atunci, tentaþia sa era
orientatã tot spre binomul dintre Bine ºi Rãu,
adicã dintre Cel Bun ºi Cel Rãu.

Iatã ce susþinea atunci Todorov:
Totalitarismul secolului XX a murit, sus-

þine Todorov, ºi nu existã riscul ca el sã se
întoarcã, nici în timpul generaþiei noastre,
nici în cea a copiilor noºtri ºi nici mãcar în
cea a nepoþilor noºtri. Aceasta nu înseamnã
cã nu existã noi pericole, chiar ºi mai mari.
Eu nu cred în sfârºitul istoriei. La întrebarea
dacã Bin Laden ºi kamikazii sãi nu ne duc
înlãuntrul unei idei totalitare, Todorov rãs-
punde cã nu, fiindcã nu e acþiunea unui stat,
ci a unui grup de indivizi fãrã stat ce atacã
cu succes cel mai puternic stat al lumii. El
crede cã mai degrabã decât cu scenariul lui
Orwell din “1984”, evenimentele de la 11
septembrie i se par mai aproape de acelea
ale lui Ian Fleming din serialul cu James Bond
în care miliardari megalomani atacã lumea
spre a o stãpâni. În plus, adaugã cãrturarul
parizian, nu existã elemente de totalitarism
ºi pentru cã ele ar apar în condiþiile unui stat
ce-ºi subjugã proprii cetãþeni, pe când tero-
rismul musulman þinteºte la cetãþeni aflaþi la
mare distanþã. Tema cea mai fierbinte a dia-
logului e generatã de ideea ultimei cãrþi a lui
Todorov ce stipuleazã pericolul unei “tenta-
þii a binelui”.

Iatã cum îºi defineºte autorul aceastã idee:
“Este tentaþia de a te considera încar-

narea binelui ºi de a acþiona cu certitudi-

nea cã ai un drept moral sã te impui alto-
ra. S-a întâmplat cu Irakul ºi cu Iugosla-
via. ªi chiar cu 11 septembrie. Nu întâm-
plãtor preºedintele Bush a vorbit imediat
de luptã a binelui împotriva rãului folo-
sind aceiaºi termeni cu ai teroriºtilor isla-
mici. Acelaºi maniheism ºi aceeaºi tentaþie
a binelui. Eu cred cã democraþiile ar tre-
bui sã evite sã impunã binele: în istorie
victimele acelora care au crezut cã au în-
trupat binele sunt mult mai numeroase de-
cât cele ale rãufãcãtorilor”.

Todorov nu credea în soluþiile decise de
comunitatea internaþionalã în Kosovo ºi în
Iugoslavia, spre exemplu. El susþinea cã se
impunea mai curând ajutorul dat Opoziþiei
spre a-l învinge pe Miloºevici, iar nu bom-
bardamentele. Adicã exact aºa cum s-a în-
tâmplat, dar din pãcate abia la sfârºit. Fi-
indcã, argumenteazã el, raþiunea rãzboiului
contra Iugoslaviei a fost blocarea curãþe-
niei etnice, iar rezultatul de acum este exact
pe dos, adicã potenþarea acesteia. Potrivit
filosofului, nici un stat democratic nu are
dreptul sã intervinã împotriva unui stat to-
talitar pentru a-l obliga sã devinã democra-
tic. Ar fi exact aceeaºi tentaþie a binelui ce
sfârºeºte prin a semãna rãul. El repetã însã
cã nu-l scandalizeazã ideea de a ajuta, prin
mijloace paºnice, forþele democratice sã
preia puterea într-un stat totalitar ºi crede
cã acesta ar fi trebuit sã fie scenariul pen-
tru Iugoslavia. În fond, spune el, cel mai
grav lucru este acela de a-i lãsa pe militari
sã judece politica, în loc, aºa cum e nor-
mal, ca politica sã fie cea care-i judecã pe
militari. Un avertisment lucid al unui gândi-
tor care ºi-a fãcut din tema celuilalt una
din ideile forte nu doar ale lumii de azi, ci
ale istoriei umanitãþii.

În cadrul campaniei „Faptele
bune sunt luminã”, toþi cei in-
teresaþi sã ofere ajutor bãtrânilor
imobilizaþi la domiciliu, care trã-
iesc în singurãtate ºi sãrãcie,
sunt îndemnaþi sã doneze la bi-
sericile din Craiova ºi Târgu Jiu
alimente neperisabile, precum
ulei, zahãr, fãinã, conserve, fa-
sole, paste fãinoase etc.

Donaþiile se pot face, de ase-
menea, la sediul Asociaþiei „Vasi-
liada”, din strada „Fraþii Buzeºti”
nr. 20, Craiova, iar informaþii su-
plimentare pot fi oferite la numã-
rul de telefon 0251.521.040. Do-
naþiile vor fi colectate de la fie-
care bisericã, în Sãptãmâna Pa-
timilor, de asistenþii sociali ai Aso-
ciaþiei „Vasiliada”, ºi împãrþite
persoanelor vârstnice, pentru a le
aduce o bucurie cu prilejul Sfin-
telor Sãrbãtori Pascale.

„Faptele bune sunt luminã”, campanie umanitarã iniþiatã
de Asociaþia „Vasiliada”

Asociaþia „Vasiliada” desfãºoarã în perioada Postului
Mare campania umanitarã „Faptele bune sunt luminã”.
Iniþiativa vine în sprijinul bãtrânilor nevoiaºi din Craiova
ºi Târgu Jiu.

„O chemare a întregii
comunitãþi la solidaritate

ºi responsabilitate socialã”
Campania se desfãºoarã cu bi-

necuvântarea Înaltpreasfinþitului
Irineu, Mitropolitul Olteniei ºi Ar-
hiepiscopul Craiovei, care în Sãp-
tãmâna Patimilor va vizita o parte
dintre bãtrânii imobilizaþi la domi-
ciliu. «Campania noastrã este o
chemare a întregii comunitãþi la
solidaritate ºi responsabilitate so-
cialã ºi reprezintã expresia purtãrii
de grijã faþã de bãtrânii care trã-
iesc în singurãtate. Mulþumim tu-
turor celor care se alãturã demer-
sului nostru, înþelegând cã „Fap-
tele bune sunt luminã” atât pentru
noi, cât ºi pentru cei care au nevo-
ie de sprijinul nostru», a declarat
pr. Adrian Stãnulicã, preºedintele
Asociaþiei „Vasiliada”.

Acestui demers uma-
nitar i s-a alãturat ºi TVR
Craiova, care va difuza
în fiecare sãptãmânã,
pânã la finalul campa-
niei, povestea unui bã-
trân care trãieºte singur,
imobilizat la domiciliu.
«Suntem alãturi de Aso-
ciaþia „Vasiliada” a Mitro-
poliei Olteniei într-o
campanie care vã în-
deamnã sã nu îi uitãm pe
cei bãtrâni ajunºi în si-
tuaþii dificile. Valorile
omeniei, solidaritãþii, mi-
lei creºtine sunt valori în
care credem ºi pe care
le cultivãm, având con-
vingerea cã ºi telespec-
tatorii TVR Craiova vor înþelege
acest demers ºi îi vor rãspunde» a
declarat Mirela Giodea, producãtor
executiv TVR Craiova.

Asociaþia „Vasiliada”,
16 ani de fapte bune în Oltenia

Asociaþia „Vasiliada” este orga-
nizaþie nonguvernamentalã, având

caracter social, aflatã sub patro-
najul Mitropoliei Olteniei. În cei 16
ani de activitate social-filantropi-
cã, Asociaþia „Vasiliada” a devenit
una dintre cele mai reprezentative
instituþii de caritate din Oltenia,
dezvoltând proiecte sociale pentru
diferite categorii de persoane afla-
te în dificultate, precum copii aflaþi

în situaþii de risc, persoane vârst-
nice, persoane fãrã adãpost, tineri
cu dizabilitãþi sau persoane fãrã un
loc de muncã. În anul 2016, Aso-
ciaþia „Vasiliada” a primit premiul
pentru „Instituþia Anului” în dome-
niul asistenþei sociale din România,
în cadrul Galei Naþionale a Exce-
lenþei în Asistenþa Socialã.
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Marea Britanie nu se aºteaptã sã
primeascã o facturã de 60 de mili-
arde de euro din partea Uniunii Eu-
ropene, a declarat, ieri, David Da-
vis, ministrul britanic pentru Brexit,
subliniind însã cã Londra va respecta
obligaþiile financiare, care, în opinia
lui, ar trebui sã fie mult mai mici.
Oficiali UE au semnalat cã Marea
Britanie ar urma sã fie nevoitã sã
asume obligaþii restante în valoare
de aproape 60 de miliarde de euro.
“Deocamdatã, nu ni s-a transmis ni-
mic de cãtre Comisia Europeanã.
Dar punctul nostru de vedere este
simplu, vom onora obligaþiile, sun-
tem o þarã ce respectã reglementã-
rile”, a declarat Davis într-un inter-
viu acordat ITV. “Ne vom onora responsabili-
tãþile, dar nu ne aºteptãm la ceva de genul aces-
ta. Epoca sumelor mari plãtite Uniunii Euro-
pene se apropie de final, astfel cã, dupã ce
ieºim, asta este”, a subliniat el. Aceeaºi poziþie

Turcia a anunþat încheierea

operaþiunii militare “Scutul

Eufratului” din nordul Siriei
Turcia a anunþat încheierea ope-

raþiunii militare “Scutul Eufratu-
lui” din nordul Siriei, fãrã a spe-
cifica dacã îºi va retrage militarii
din aceastã þarã. Consiliul consul-
tativ pe probleme de securitate
naþionalã din Turcia, condus de
preºedintele Recep Tayyip Erdo-
gan, a anunþat într-un comunicat
de presã cã ofensiva din Siria care
a durat jumãtate de an a fost “în-
cheiatã cu succes”. Premierul turc,
Binali Yildirim, a anunþat la rân-
dul sãu cã operaþiunea a fost în-
cheiatã dar nu a exclus desfãºura-
rea de noi campanii militare în Si-
ria sub un alt nume. “Operaþiu-
nea Scutul Eufratului s-a înche-
iat. O posibilã operaþiune va pur-
ta alt nume de acum înainte dacã
este nevoie”, a declarat Yildirim
pentru postul de televiziune NTV.

Peste 140 de dispãruþi în Marea

Mediteranã, dupã naufragiul

unei ambarcaþiuni cu imigranþi
Un tânãr gambian salvat marþi

din mare a povestit cã a plecat
din Libia la bordul unei ambar-
caþiuni în care se mai aflau alþi
146 de pasageri care acum sunt
daþi dispãruþi, a anunþat Înaltul
Comisariat pentru Refugiaþi al
ONU. Plecat duminicã sau luni
din oraºul Sabratah, adolescen-
tul a fost salvat de o navã milita-
rã spaniolã aparþinând operaþiu-
nii europene Sophia ºi a fost spi-
talizat pe perioada nopþii pe in-
sula italianã Lampedusa, cea mai
apropiatã de coastele africane.

Cel puþin 13 morþi, în urma unui

accident rutier în sud-vestul

Texasului
Cel puþin 13 persoane au de-

cedat, iar alte douã au fost rãni-
te, în urma coliziunii frontale în-
tre o camionetã ºi un autobuz al
unei biserici baptiste pe o auto-
stradã din sud-vestul statului
american Texas, a anunþat poli-
þia. Victimele erau persoane în
vârstã care aparþineau bisericii
First Baptist Church of New
Braunfels, inclusiv ºoferul auto-
buzului. Un numãr total de 14
persoane se aflau în autobuz, în
timp ce în camionetã se afla doar
ºoferul. Zona în care s-a produs
accidentul rutier se aflã la apro-
ximativ 120 de kilometri vest de
San Antonio. Singurul pasager al
autobuzului care a supravieþuit
este internat în spital în stare cri-
ticã, în timp ce ºoferul camione-
tei este în stare stabilã. Mulþi ex-
perþi au indicat existenþa unor
probleme semnificative de sigu-
ranþã în ceea ce priveºte autobu-
zele de capacitate micã, care pot
transporta aproximativ 15 pasa-
geri, folosite în mod frecvent de
multe biserici ºi grupuri religioa-
se, acestea fiind greu de contro-
lat în cazuri de urgenþã.

Francois Fillon, candidatul Par-
tidului Republicanii la preºedinþia
Franþei, a declarat pentru postul
german de televiziune RTL cã
“niciodatã judecãtorii nu vor pu-
tea dovedi cã angajarea soþiei sale
a fost fictivã”. “S-a demonstrat cã
aceastã acuzaþie este falsã. Existã
un numãr considerabil de martori.
Dovezi materiale, mãrturii ºi vã
spun direct: niciodatã judecãtorii
nu vor putea dovedi cã angajarea
soþiei mele a fost fictivã. Nicio-
datã”, a declarat Francois Fillon.
Penelope, soþia lui Francois Fillon,
a fost inculpatã marþi pentru com-
plicitate în dosarul privind anga-
jarea fictivã de cãtre candidatul
francez a unor rude apropiate ca
asistenþi. Ea a fost pusã sub acu-
zare pentru complicitate la detur-

Preºedintele Franþei, Francois
Hollande, i-a comunicat ieri
prim-ministrului Marii Britanii,
Theresa May, cã negocierile
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a fost exprimatã miercuri searã de premierul
Marii Britanii, Theresa May. “Nu au primit nicio
solicitare formalã. Negocierile nu au început
încã”, a afirmat ea. Premierul Marii Britanii
nu a precizat ce sumã ar putea asuma, spu-

nând însã cã Londra “nu va mai
avea contribuþii anuale semnificati-
ve” la bugetul UE. Acesta va fi un
lucru normal dupã concretizarea
Brexit, peste doi ani. Însã Londra
nu va putea menþine accesul la pia-
þa comunitarã fãrã contribuþii bu-
getare. “Suntem o naþiune ce res-
pectã reglementãrile. Vom onora
obligaþiile pe care le avem”, a subli-
niat Theresa May. Potrivit unor
surse europene, Londra va trebui
sã accepte achitarea unor obligaþii
financiare restante estimate la
aproape 60 de miliarde de euro. Un
plan de negociere obþinut de ziarul
olandez De Volkskrant ºi preluat de
publicaþia britanicã The Indepen-

dent aratã cã, în cazul în care Marea Britanie
va refuza achitarea obligaþiilor aferente apar-
tenenþei la Uniunea Europeanã timp de 43 de
ani, dosarul va fi deferit Curþii Internaþionale
de Justiþie (CIJ).

Francois Hollande: Discuþiile privind viitorul
relaþiilor UE-Marea Britanie trebuie sã aºtepte

pentru Brexit trebuie sã vizeze
în primul rând modalitatea prin
care britanicii vor pãrãsi spaþiul
comunitar, iar apoi vor viza vii-

torul relaþiilor bilaterale, relateazã
Reuters. Francois Hollande a
transmit cã negocierile dintre
Marea Britanie ºi Uniunea Euro-
peanã trebuie sã se desfãºoare
“într-o manierã clarã ºi con-
structivã, pentru a înlãtura ori-
ce incertitudine ºi pentru a res-
pecta pe deplin regulile ºi drep-
turile celor 27 de state membre
UE”. “Preºedintele a indicat cã
discuþiile trebuie sã vizeze mai
întâi termenii retragerii din UE,
în special în privinþa drepturilor
cetãþenilor ºi obligaþiilor care
rezultã din angajamentele luate
de cãtre Marea Britanie. În func-
þie de progresul înregistrat în
aceastã privinþã, am putea înce-
pe o discuþie ºi despre cadrul
relaþiilor viitoare între Marea Bri-

tanie ºi Uniunea Europeanã”, se
aratã într-un comunicat emis de
Palatul Elysee. Miercuri, Marea
Britanie a declanºat procedura de
ieºire din Uniunea Europeanã, iar
negocierile cu Bruxellesul vor
dura cel mult doi ani. Premierul
Theresa May a insistat cã vrea
negocierea în paralel a condiþii-
lor desprinderii Marii Britanii din
UE ºi ale viitoarei relaþii bilate-
rale. Uniunea Europeanã trebuie
sã fixeze, iniþial, condiþiile în
care Marea Britanie se va des-
prinde de Blocul comunitar,
dupã care vor urma negocierile
pe tema viitoarei relaþii bilatera-
le, a declarat cancelarul Germa-
niei, Angela Merkel, respingând
ideea Londrei privind discuþiile
în paralel.

Francois Fillon: Niciodatã judecãtorii nu vor putea
dovedi cã angajarea soþiei mele a fost fictivã

narea de fonduri publice, însã
existã suspiciuni cã Penelope Fil-
lon ar mai fi avut un loc de mun-
cã fictiv la o publicaþie literarã
condusã de un prieten de familie,
numitã Revue des Deux Mondes.
Francois Fillon a fost inculpat pe
data 14 martie pentru deturnare de
fonduri publice, în investigaþia
privind angajarea fictivã a unor
rude apropiate ca asistenþi, iar ul-
terior ancheta a fost extinsã la
suspiciuni de escrocherie, fals ºi
uz de fals. Francois ºi Penelope
Fillon resping categoric acuzaþii-
le, politicianul acuzând-l pe pre-
ºedintele francez Francois Hollan-
de cã ar fi orchestrat scurgerea
de informaþii cãtre presã despre
ancheta ce îl vizeazã, cu scopul
discreditãrii sale.
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X-Men de la Origini:
Wolverine

Se difuzeazã la HBO,
ora 21:00

Wolverine, unul dintre cele
mai populare personaje din
seria X-Men, are parte de pro-
priul sãu film. Prequel al cele-
brei serii, filmul prezintã aven-
turile mutantului cu uimitoare
puteri regenerative înainte de-
al întâlni pe profesorul telepat
Charles Xavier. Wolverine (sau
Logan) porneºte în cãutarea
propriului sãu trecut...

Asiguratorul

Se difuzeazã la Pro Tv,

ora 23:30

Un vânzãtor ambulant de
asigurãri va cãlãtori pânã la o
convenþie a companiilor de
asigurãri dintr-un mare oraº
(Cedar Rapids, Iowa) în incer-
carea de a salva slujbele
colegilor lui.
Cu:
Ed Helms, John C. Reilly,

Anne Heche

Van Helsing

Se difuzeazã la Antena 1, ora  20:30

Spectatorii vor fi cufundaþi în
sec XIX ºi plimbaþi în Londra,
Roma, Paris ºi Transilvania
unde diavolul se poate întru-
chipa în orice om ºi poate lua
forma unor monºtrii ce terori-
zeazã generaþii la rând, sfi-
dând ºi învingând pe rând pe
toþi cei curajoºi ºi deciºi care
încercau sã-i învingã, provo-
cându-i sã aparã ºi sã se
angajeze la luptã.

VINERI - 31 martie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Campioni de poveste
09:00 Descãlecaþi în Carpaþi
09:30 Teleshopping
09:50 Discover Romania
10:00 Ediþie specialã
10:55 Campioni de poveste
11:00 Ediþie specialã
12:00 Teleshopping
12:30 Parlamentul României
13:00 M.A.I. aproape de tine
13:30 Dincolo de hartã (R)
14:00 Telejurnal
15:10 Fãrã etichetã
16:00 EURO polis
16:55 Campioni de poveste
17:00 Telejurnal
17:30 Mediatorii
18:30 Vorbeºte corect!
18:35 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Ediþie specialã
22:30 Dincolo de hartã
23:00 Ora de ºtiri
23:55 La bani mãrunþi
00:00 Campioni de poveste
00:05 Povestiri minereºti ºi

pitroceli muzicale
01:20 Perfect imperfect (R)
02:35 Telejurnal (R)
03:15 Vorbeºte corect! (R)
03:25 Politicã ºi delicateþuri (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Charlot politist (R)
1917, Comedie, Scurt metraj
08:30 Pofticioºi, la cratiþã!
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360° Geo
12:45 Campioni de poveste
12:50 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:45 Campioni de poveste
13:50 Sport
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 Nichita ºi Securitatea
15:30 Poate nu ºtiai
15:40 Ieri-Azi-Mâine
17:30 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Corsarul Negru
1971, Spania, Acþiune, Aventuri,

Comedie
22:00 Gala Umorului
23:10 Încredere înºelatã
2012, Canada, Crimã, Mister,

Thriller
00:50 Poate nu ºtiai
00:55 Campioni de poveste
01:10 Ieri-Azi-Mâine (R)
03:00 Încredere înºelatã (R)
2012, Canada, Crimã, Mister, Thriller

TVR 2

07:55 Lumi separate
09:50 Marþianul
12:10 Micul prinþ
13:55 Regina tãcerii
15:20 The Walk: Sfideazã limitele
17:25 Filme ºi vedete
18:00 Lumi separate
20:00 Tabu
21:00 X-Men de la Origini:

Wolverine
22:45 Haide cu mine!
00:15 De Cealaltã Parte
01:50 Scrisori din Iwo Jima
04:10 X-Men de la Origini:

Wolverine
06:00 Osmosis Jones

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Românii au talent
23:30 Asiguratorul
2011, SUA, Comedie
01:15 Ce spun românii (R)
02:15 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Lecþii de viaþã (R)
06:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:30 Arena bucãtarilor (R)

PRO TV

ACASÃ
07:45 Singurã pe lume (R)
09:00 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Pretul dragostei (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Singurã pe lume
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Pretul dragostei
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Pasiune ºi putere (R)
01:00 Pretul dragostei (R)
02:45 Moºtenirea (R)
03:30 Totul pentru tine (R)
04:15 Petale de singurãtate (R)
05:00 Ce se întâmplã doctore ?
05:30 Inimã de frate (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

09:00 Ce spun românii (R)
10:15 La bloc (R)
12:30 Brigada Pestriþã (R)
14:15 Safari (R)
16:15 La bloc
18:30 Duminica, la Tiffany
20:30 Iubire
23:00 Decedat la înmormântare
01:00 Iubire (R)
03:15 Cine A.M.
05:45 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator

17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 Van Helsing
2004, SUA, Acþiune, Aventuri,

Horror
23:00 iUmor (R)
01:30 Observator (R)
03:15 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D

07:45 Teleshopping

08:15 Testul de rezistenþã (R)

09:15 Teleshopping

09:45 Dragoste la prima vedere

2013, Turcia, Dramã, Romantic

12:00 ªtirile Kanal D

13:00 Te vreau lângã mine

15:00 Teo Show

16:30 Bravo, ai stil!

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Dragoste infinitã

2015, Turcia, Dramã

23:00 Furtunã pe Bosfor

2014, Turcia, Dramã

02:00 ªtirile Kanal D (R)

03:00 Teo Show (R)

04:15 Te vreau lângã mine (R)

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
07:45 Teleshopping
08:45 Focus din inima României

(R)
09:30 Teleshopping
10:00 Focus 18 (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Mondenii
2006, România, Comedie
12:00 Teleshopping
13:00 Sãnãtate cu stil
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Chef Dezbrãcatu’ (R)
15:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Pintea
1976, România, Aventuri,

Dramã, Istoric
23:00 Dosarele DNA
00:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
04:30 Focus 18 (R)
05:45 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
06:00 Casa: construcþie ºi

design (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exacta in sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exacta in sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exacta in sport (R)
14:00 Ora exacta in sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
20:00 Ridiculousness
2011, SUA, Comedie
21:00 Stiri Sport.ro
21:15 Local Kombat, Benjamin

Adegbuyi - Steve Reezigt (EXPLOZIV)
22:00 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston
2010, SUA, Crimã, Dramã, Mister
23:00 Local Kombat Iasi, Chris

Ngimbi - Amansio Paraschiv
(EXPLOZIV

00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 FIGHT NIGHT (EXPLOZIV)
01:00 Ora exactã in sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial
înnoratvineri, 31 martie - max: 17°C - min: 4°C

$
1 EURO ........................... 4,5446 ............. 45446
1 lirã sterlinã................................5,2621....................52621

1 dolar SUA.......................4,2325........42325
1 g AUR (preþ în lei)........170,0900.....1700900

Cursul pieþei valutare din 31 martie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!
S.C. LACGOLD S.R.L.’’ titular

al proiectului „CONSTRUIRE
PENSIUNE AGROTURISTICÃ
D+P+1+M’’ anunþã  publicul inte-
resat asupra luãrii deciziei  etapei
de încadrare de cãtre Agenþia
pentru Protecþia Mediului Dolj,  în
cadrul procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului ºi
de evaluare adecvatã pentru pro-
iectul  “CONSTRUIRE PENSIUNE
AGROTURISTICÃ D+P+1+M”,
propus a fi amplasat in Comuna
Carcea, Sat Carcea – Judetul Dolj,
Aleea 4 Banu Maracine, nr. 10, pro-
iectul nu se supune evaluarii im-
pactului asupra mediului si nu se
supune evaluarii adecvate. Proiec-
tul deciziei de incadrare si motive-
le care o fundamenteaza pot fi con-
sultate la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Dolj din str. Pe-
tru Rareº nr.1 judetul Dolj, în zilele
de luni-joi între orele 0900 -1600 ºi vi-
neri între orele 900-1400 precum si
la urmatoarea adresa de internet
http://apmdj.anpm.ro. Publicul in-
teresat poate inainta comentarii/
observatii la proiectul deciziei de
incadrare in termen de 5 zile de la
data publicarii prezentului anunt.

SALAME RANIM PRIN ÎMPUTERNICIT ELKATAA RAID
A.S., cu domiciliul în municipiul Craiova, str. Împãratul Traian,
Nr.51, judeþul Dolj anunþã publicul interesat asupra deciziei etapei
de încadrare emisã de APM Dolj PUZ - „CONSTRUIRE 3 BLO-
CURI DE LOCUINÞE COLECTIVE D+P+8 CU SPAÞII COMER-
CIALE LA PARTER ªI PARCARE LA DEMISOL”, în Craiova,
str. Paºcani, nr.7, judeþul Dolj – planul necesitã evaluare de mediu
ºi nu se supune evaluãrii adecvate, urmând a fi supus procedurii
de adoptare cu aviz de mediu.

Documentaþia care a stat la baza luãrii deciziei etapei de înca-
drare poate fi consultatã în zilele de luni- joi între orele 8.00- 14.30
ºi vineri între orele 8.00- 12.00 la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, str. Petru Rareº nr.1, Craiova sau pe site-ul APM
Dolj http: // apmdj.anpm.ro.

Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului Dolj (Fax: 0251/ 419.035, e-mail office@ap-
mdj.anpm.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publi-
cãrii în mass- media.

Dovada publicãrii în mass- media va fi înaintatã la APM Dolj.
În lipsa observaþiilor justificative din partea publicului se va emite
decizia a etapei de încadrare.

Decizia poate face obiectul unei acþiuni în justiþie în baza Legii
contenciosului administrativ nr. 554/ 2004, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare.

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

ANIVERSÃRI
Familia Abraham Fran-
cisc ºi Atia transmite
domnului Academi-
cian Prof. Dr. SABETAY
CORNELIU “La Mulþi
Ani!”, sãnãtate împre-
unã cu întreaga familie.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse evenimen-
te: nunþi, botez, majorat.
Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Telefon:
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. Te-
lefon: 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. Te-
lefon: 0722/266.718,
0251/522.579.
Vând casã Craiova. Tele-
fon: 0726/ 540.083.
Vând vilã str. Principalã la
6 km de Craiova. Telefon:
0753/120.090.
Vând casã 5 camere toa-
te utilitãþile. Telefon: 0745/
589.825.
Vând casã în judeþul
Dolj, comuna Calopãr,
sat Dîlga din cãrãmidã,
anexe gospodãreºti ºi
beci, grãdinã, vie. Te-
lefon: 0735/923.982;
0351/410.383.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzire
centralã, reabilitatã ter-
mic sau schimb cu apar-
tament 3 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, parchet
ºi mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grãdinã
cu viþã-de-vie ºi pomi fruc-
tiferi; fântânã în curte ºi
posibilitate de racordare la
reþeaua publicã de ali-
mentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0744/810.932.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul Ghiz-
dãveºti - Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic vân-
zãtor. Telefon: 0748/
542.454.
Casã mare  cu toate utili-
tãþile super-îmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren 400 mp, în str.
Râului nr. 162 cu ieºire în
Rãºinari nr. 91 ºi imobil 2
camere, hol, bucãtãrie,
toate utilitãþile. Telefon:
0771/723.968.
Vând teren 700 mp- str.
Pãuniþei. Telefon: 0766/
531.958.

Vând teren intravilan la 10
km de Craiova, fiind zonã
metropolitanã, cadastru
fãcut. Telefon: 0744/
846.895; 0727/884.205.
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 Co-
muna ªimnicul de Sus –
sat Albeºti. Telefon: 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. Nicolae
Romanescu. Telefon:
0722/943.220.
Proprietar, vând terenuri la
1000 m Cârcea ºi la Gara
Pieleºti, lângã Fabrica 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 utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.

Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu de
Jos, utilitãþi- la DJ, ca-
dastru. Telefon: 0744/
563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan 2006 gea-
muri electrice faþã, airbag
volan ºi bord dreapta.
Cauciucuri varã ºi jante
aliaj r15 plus jante 16
borbet 9j fãrã cauciucuri.
Maºina are 99000 km 
primul proprietar. Trebu-
ie schimbate telescoape
faþã, detin douã noi de-
cat trebuie schimbate, în
rest impecabilã. Preþ
2300 euro. Telefon:
0745/644.775.

STRÃINE
Vând avantajos Renault
Symbol 2005, motorinã.
Telefon: 0744/548.506.
Vând GOLF, motor 1,4,
16V, 75 C ºi AC distribu-
þie ºi pompã de apã
nouã, km 216.000.
1700 E negociabil. Tele-
fon: 0768/440.441.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici
un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând Cielo al doilea pro-
prietar din anul 1995.
Telefon: 0742/023.399.
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Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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.

CUMPÃRÃRI
CUMPÃR TICHET RA-
BLA. Telefon: 0721/
483.933.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de veci
Roboaica, groapã boltitã
– placã metalicã 2 locuri.
Telefon: 0744/208.585.
Vând gropi la Cimitirul Ro-
maneºti. Telefon: 0744/
846.895; 0727/ 884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Telefon:
0770/687.430.
VÂND capre româneºti,
preþ negociabil. Telefon:
0747/963.794.
Vând motosapã MAT
Craiova. Telefon 0745/
589.825.
Vând 3 canistre tablã, ca-
lorifer electric nou 11 ele-
menþi, trotinetã nichelatã.
Telefon: 0771/558.572.
Vând toc fereastrã solid
1,25x 1,25 m cu giurgiu-
vele duble în 2 canate, toc
aerisire baie 0,5x0,5m cu
giurgiuvele duble. Telefon:
0351/809.908.
Vând maºinã de cusut -
250 lei, aspirator - 70 lei,
saltea copil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând triploc, arbore mo-
tor Dacia 106, vând arc
spate Dacia 5 locuri, sã-
pun de casã, bobinatoa-
re electrica. Telefon: 0745/
589.825.

Vând loc de veci, Sineas-
ca - douã gropi suprapu-
se, polizor unghiular, ( flex)
D125/850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, arzãtoa-
re  gaze sobã D 600, re-
ductor oxigen sudurã, al-
ternator 12V. Telefon:
0251/427.583.
Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fibrã,
butoi salcâm - 10 vedre,
cârlige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
VÂND semãnãtoare pã-
ioase, Craiova, stare ex-
cepþionalã. Telefon: 0742/
176.320.
Vând bicicletã damã
nouã (ocazie) 150 lei. Te-
lefon: 0770/687.578.
Vând coº fum metalic din
þeavã D 200 mm, menghi-
nã instalator, apometru
apã normal, aragaz 3
ochiuri. Telefon: 0767/
153.551.
Vând bicicletã copii (tricicle-
tã), maºinã de spãlat Alba–
Lux. Expresor cafea. Tele-
fon: 0351/181.202.
Vând aparat de facut pâi-
ne electric Alasca – 70 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau la
schimb cu un calorifer de
fontã folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând frigider stare bunã
de funcþionare. Telefon:
0724/065.756.

Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic, cen-
tralã termicã Bosch, sal-
tea dublã, cãrucior han-
dicap, TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 picioa-
re schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fontã cu
5 elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea re-
laxa, scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Drujbã electricã EINªEL
lanþ rezervã- 200lei, cru-
ce albã scrisã 1200/
400- 80 lei, covor per-
san 200/1800 bine între-
þinut – 100 lei, televizor
color cu telecomandã.
Telefon: 0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTAGE,
1 bibliotecã, 1 vitrinã micã
unde poþi pune un apa-
rat de radio cu picup ºi
o noptierã pentru telefon.
Preþuri mici. Telefon:
0729/684.222.
Vând TV Color D 102 cm,
pat mecanic, centralã
Bosch, sobã teracotã, cã-
rucior handicap, polizor
2500 W, diafilm, schelã
metaicã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color Nei, Ro-
yal, telecomandã, defec-
te - 100 RON. Telefon:
0731/877.880; 0721/
373.748.
Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare arma-
ment mic ºi cartuºe,
piese Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argãsite,
combinã muzicalã Ste-
reo 205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2 cu toc
negociabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia. Te-
lefon: 0251/416.455.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.

Vând baloþi lucernã, urui-
toare cereale, cazan þui-
cã  ºi bicicletã copii pen-
tru vârsta de 7 ani. Tele-
fon: 0764/779.702.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând maºinã cusut, frigi-
der, ºifonier, canapea, fo-
tolii, scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Apartament 2 camere,
excepþional, etaj 2, deco-
mandat, ultracentral (Pri-
mãrie), complet dotat ºi
mobilat, microcentralã, aer
condiþionat, balcoane în-
chise termopan, igienã ºi
liniºte deplinã, 220 E. Te-
lefon: 0722/956.600.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate manual, cu
argint la schimb ºi man-
opera/obiect. Telefon:
0351/423.493.

DECESE
Tristã, sumbrã, plinã de
lacrimi ºi durere a fost
ziua de 28 martie 2017
când s-a retras în lumea
celor drepþi cel mai bun
ºi iubit soþ, tatã, bunic,
prof. IULIAN DOBRE, la
numai 67 de ani. Sã de-
punem o rugãciune
prin mijlocirea cãreia
sufletul sãu sã ajungã
în mâinile lui Dumne-
zeu la capela Bisericii “
Adormirea Maicii Dom-
nului”, Oota, str. Gene-
ral Dragalina, Nr.115,
unde va fi depus sâm-
bãtã, 1 aprilie. Înmor-
mântarea va avea loc
luni, 3 aprilie 2017 la ci-
mitirul Ungureni dupã
oficierea slujbei de în-
mormântare ce va înce-
pe la ora 11.30. Întot-
deauna cu dor ºi la-
crimi! Soþia, fiica, gine-
rele ºi nepotul.
CONDOLEANÞE
Regretãm trecerea în
lumea veºnicã a cole-
gului nostru, profesor
IULIAN DOBRE ºi trans-
mitem familiei îndoliate
sincere condoleanþe,
asigurând-o de toatã
compasiunea noastrã.
Dumnezeu sã-l odih-
neascã! Corpul profe-
soral al ªcolii Gimnazia-
le “Mihai Eminescu”.

COMEMORÃRI
Se împlinesc 22 de ani
de adâncã tristeþe, de
când destinul crud a
smuls dintre noi pe ne-
preþuita noastrã SANDA
CIOBANU. Pios omagiu
ºi o rugãciune pentru
ca Bunul Dumnezeu s-
o aibã în grija Sa!
Cu aceeaºi  durere în
suflet familia Toma din
Goieºti reaminteºte ce-
lor care l-au cunoscut
cã s-au scurs 2 ani de
la despãrþirea de dra-
gul lor prof. univ. dr.
GÃNESCU ION, frate ºi
unchi de neânlocuit . Va
rãmâne veºnic în inimi-
le noastre.
Veºnic îndureratã, fiica
Anca comemoreazã 2
ani de la despãrþirea de
dragul sãu pãrinte  prof.
univ. dr. GÃNESCU ION.

Îmi lipsesc toate mo-
mentele frumoase pe-
trecute alãturi de el ºi îl
voi regreta ºi pomeni
mereu.
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Recul, probabil decisivRecul, probabil decisivRecul, probabil decisivRecul, probabil decisivRecul, probabil decisiv, în lupta de apãrare a titlului, în lupta de apãrare a titlului, în lupta de apãrare a titlului, în lupta de apãrare a titlului, în lupta de apãrare a titlului
Voleibaliºtii de la SCM Universi-

tatea Craiova au cedat, scor 1-3, mier-
curi searã, pe terenul liderului Muni-
cipal Zalãu, deznodãmând în urma
cãruia par sã fi ieºit din cursa de apã-
rare a titlului, cucerit, amintim, în faþa
aceleiaºi formaþii sãlãjene.

Disputa din Ardeal se putea în-
cheia ºi cu un rezultat în oglindã,
în contextul în care amfitrionii ºi-
au adjudecat douã dintre seturi în
prelungiri, pe prima ºi pe ultima, 31-
29, respectiv 26-24. SCM-ul a be-
neficiat chiar de o minge de a trimi-
te jocul în “decisiv”, pe care, dupã
cele spuse de tehnicianul Dan Pas-
cu, au ºi reuºit-o, numai cã arbitrii
au fost de altã pãrere: “În finalul
setului 4, la 24-23 pentru noi, am
avut minge câºtigatã ºi nu s-a dat.
Consider cã este viciere de rezul-
tat”, a declarat antrenorul antreno-
rul Craiovei.

Cât priveºte celelalte manºe,

DIVIZIA A1 (M) – PLAY-OFF – ETAPA A 4-A:
Municipal Zalãu – SCM “U” CRAIOVA 3-1, CSM
Bucureºti – Tricolorul Ploieºti 1-3, Steaua Bucu-
reºti – Arcada Galaþi 1-3.

Clasament
1. Zalãu 64 4. Steaua 57
2. Galaþi 60 5. Ploieºti 49
3. CRAIOVA 57 6. CSM Buc. 34

DIVIZIA A1 (F) – PLAY-OUT – ETAPA A 4-A:
SCM “U” CRAIOVA – CSU Galaþi 3-2, Unic Pia-
tra-Neamþ – SCM Piteºti 1-3, Penicilina Iaºi –
Medicina Tg. Mureº 3-0.

Clasament
1. Iaºi 41 4. Piteºti 29
2. Tg. Mureº 33 5. Galaþi 6
3. Piatra N. 32 6. CRAIOVA 5

Municipalul s-a distan-
þat la 2-0 dupã un 25-
20, iar alb-albaºtrii au
ripostat cu un 25-21.

„Am avut foarte
multe oscilaþii în joc ºi,
din pãcate, nu am ges-
tionat aºa cum trebuie
finalurile de set. Plus cã
au fost ºi situaþii în care
jucãtorii nu au respec-
tat tactica. Noi ne ur-
mãm însã cursa pentru
un loc cât mai bun pe
podium ºi deja ne gân-
dim la meciul de sâm-
bãtã, cu CSM Bucu-
reºti (n.r. ora 18:00). Îi
aºteptãm pe iubitorii de
sport din Craiova sã vinã sã ne sus-
þinã pentru a obþine cele trei punc-
te, foarte importante în atingerea
obiectivului pe care ni l-am pro-
pus”, a mai afirmat Pascu.

Fetele – al doilea succes,
ºi tot cu Galaþi

De asemenea miercuri, într-un
duel al deja retrogradatelor, echi-

pa femininã a SCM-ului ºi-a trecut
în cont a doua victorie stagionalã,
3-2 (19-25, 25-20, 25-21, 20-25, 15-
13), în Sala Sporturilor “Ion Con-
stantinescu”, cu CSU Galaþi, for-
maþie de care trecea, cu acelaºi re-

Echipa secundã a Universitãþii dã
piept, în aceastã dupã-amiazã, pe
“Extensiv”, cu ocupanta ultimei po-
ziþii a podiumului, Atletic Bradu.
Puºtii alb-albaºtri sunt neînvinºi de
la starul returului, strângând douã
victorii ºi tot atâtea remize, iar cel
mai recent au obþinut un 1-1, într-o

Simona Halep (5 WTA) a ratat, miercuri searã,
accederea în semifinalele turneului de la Miami, dupã ce
a fost învinsã de britanica Johanna Konta (11 WTA),
cu 6-3, 6-7, 2-6, la capãtul unui meci întins pe durata a

DIGI SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I:

Concordia Chiajna – Pandurii, FC Bo-
toºani – ASA Tg. Mureº.

DIGI SPORT 2
18:00 – HANDBAL (M) – Liga

Naþionalã: Dinamo – Steaua / 21:30 –
FOTBAL Belgia – Pro League: Zulte
Waragem – Anderlecht / 2:00 – TE-
NIS (M) – Turneul de la Miami, în
Statele Unite.

DIGI SPORT 3
20:00 – TENIS (M) – Turneul de la

Miami, în Statele Unite / 22:00 – BAS-
CHET (M) – Euroliga: Real Madrid –
Fenerbahce Istanbul.

DIGI SPORT 4
20:00 – FOTBAL Franþa – Ligue

1: Guingamp – Nancy / 21:45 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Espanyol –
Betis.

DOLCE SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I:

Concordia Chiajna – Pandurii, FC Bo-
toºani – ASA Tg. Mureº / 5:30 –
BASCHET NBA. Golden State War-
riors – Houston Rockets.

DOLCE SPORT 2
18:00 – HANDBAL (M) – Liga

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 20-A

Adversar solid pentru Universitatea II
Vineri, ora 15:00: CS “U” CRAIOVA II –

Atletic Bradu, SCM Piteºti – FC Voluntari II;
Sâmbãtã, ora 17:00: Steaua Bucureºti II

– CSO FILIAªI, FCM Alexandria – CS PO-
DARI, Urban Titu – CS Mioveni II, Concor-
dia Chiajna II – ACS ªirineasa, FC Aninoasa
– Flacãra Moreni. Sporting Roºiori stã.

Clasament

1. Piteºti 46 9. FILIAªI* 22
2. Voluntari II 31 10. Steaua II* 22
3. Bradu 29 11. Mioveni II 22
4. Aninoasa 27 12. CRAIOVA II 20
5. Moreni 25 13. PODARI* 16
6. Roºiori 25 14. ªirineasa 16
7. Alexandria* 23 15. Titu 13
8. Chiajna II 23
* - un joc mai puþin (17 faþã de 18).

zultat, ºi în toamnã, în returul se-
zonului regulat, dar pe malurile
Dunãrii.

În runda care urmeazã, craioven-
cele vor juca mâine, de la ora 18:00,
în fieful Medicinei Tg. Mureº.

deplasare la Alexandria. De partea
cealaltã, formaþia argeºeanã a strâns
cu un punct mai puþin (7), în cele
patru meciuri din 2017, ºi se prezin-
tã în Bãnie dupã un 1-0 la Mioveni.

În disputa din tur, “satelitul”
Craiovei a suferit al doilea cel mai
drastic eºec stagional înregistrat

pânã acum, 0-4.
Meciul de azi va fi condus la

centru de bucureºteanul Adrian
Kiriþã, ajutat la cele douã margini
de ploieºtenii Constantin Pantili-
monescu ºi Octavian Ciorescu. Ob-
servatori vor fi Mihai Hârlab (Bra-
ºov) ºi Emanoil Popescu (Tg. Jiu).

Halep s-a oprit în sferturile turneului de la Miami
douã ore ºi jumãtate.

Actul secund a fost cu adevãrat nebun. Halep a
avut un debut catastrofal pierzându-ºi serviciul la zero,
iar Konta s-a dus apoi la 3-0. Simona a început o cursã

de urmãrire salvând douã mingi de 0-
4, pentru ca apoi sã egaleze, la 3.
Britanica a trecut din nou în avanataj,
4-3, dar Halep a reechilibrat balanþa,
salvând douã mingi de break, iar apoi
a câºtigat contra serviciului ºi a
condus cu 5-4. Simona a servit pentru
meci, dar a comis douã duble greºeli
ºi Konta a egalat, 5-5. Constãnþeanca
ºi-a creat o minge de 6-5, dar Konta a
luat ghemul, iar apoi Halep a trimis
meciul în tie-break. Greºelile s-au
înmulþit, dar Halep a reuºit sã se
desprindã la 5-3, însã a pierdut trei
puncte la rând (5-6), iar Konta s-a
impus cu 9-7.

Cele douã jucãtoare se vor
înfrunta din nou, mai mult ca sigur, ºi
în partida de Fed Cup de la Mamaia,
de luna viitoare.

Sfert-finalistã în Florida ºi anul
trecut, Halep va pleca din Statele
Unite cu un cec în valoare de 146.575
dolari ºi cu 215 puncte WTA.

„U” Craiova – CFR Cluj, sâmbãtã, ora 20.30
FCSB – Dinamo, duminicã, ora 20.30
Astra – Viitorul, luni, ora 20.30

Clasament
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

Liga I - Play-off – etapa a III-aLiga I - Play-off – etapa a III-aLiga I - Play-off – etapa a III-aLiga I - Play-off – etapa a III-aLiga I - Play-off – 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

Clasament
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

Play-out – etapa a III-aPlay-out – etapa a III-aPlay-out – etapa a III-aPlay-out – etapa a III-aPlay-out – etapa a III-a

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Naþionalã: Dinamo – Steaua / 20:00,
2:00 – TENIS (M) – Turneul de la
Miami, în Statele Unite.

DOLCE SPORT 3
15:00 – JUDO – Grand Prix la Tbi-

lisi, în Georgia / 21:45 – FOTBAL
Spania – La Liga: Espanyol – Be-
tis.

EUROSPORT 1
9:00, 14:30 – SNOOKER – Ope-

nul Chinei / 19:30 – PATINAJ AR-
TISTIC – Campionatul Mondial, la
Helsinki, în Finlanda.

EUROSPORT 2
13:00 – PATINAJ ARTISTIC –

Campionatul Mondial, la Helsinki,
în Finlanda / 21:30 – FOTBAL Ger-
mania – Bundesliga: Hertha Berlin
– Hoffenheim / 23:20 – BASCHET
(M) – Eurocupa, finala, meciul 2:
Malaga – Valencia.

LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: FC Bo-

toºani – ASA Tg. Mureº.
LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I: Con-

cordia Chiajna – Pandurii / 21:30 –
FOTBAL Belgia – Pro League: Zul-
te Waragem – Anderlecht.

VOLEI (M, F)VOLEI (M, F)VOLEI (M, F)VOLEI (M, F)VOLEI (M, F)VOLEI (M, F)VOLEI (M, F)VOLEI (M, F)VOLEI (M, F)
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Puºtii care pe la 8 seara bãteau
mingea în faþa blocurilor de lângã
„Municipalul” severinean scandând
în acelaºi timp „Hai Craiova!” au
fost cuceriþi pe viaþã de spiritul
ªtiinþei, dupã un meci precum cel
din noaptea de miercuri spre joi.
Deºi le trecuse de mult ora de cul-
care când mii de suporteri au nã-
vãlit pe suprafaþa de joc, într-o
descãtuºare cum doar ªtiinþa poa-
te provoca, copiii aveau lacrimi în
ochi la final. Erau epuizaþi de un
meci pe care îl vor povesti peste
ani, când vor fi ºi înþeles ºi ce în-
seamnã de fapt „M..e Haþegan”, ce
strigau ºi ei de zor în cor, burzu-
luiþi pe arbitrul care se transforma-
se în Grinch ºi voia sã le fure bu-
curia victoriei. 10.000 de fani au
ales sã doarmã decât câteva ore
înainte de o zi de serviciu, în spe-
ranþa cã fericirea conferitã de un
succes cu Dinamo le va neutraliza
obosealã inerentã de a doua zi. ªi
alb-albaºtrii le-au oferit o noapte de
neuitat, în care au luptat mai mult
de douã ore pânã la sacrificiu, fi-
ind superiori dinamoviºtilor. Infe-
rioritatea numericã a fost compen-
satã de public, care a fost al 11-lea
jucãtor din  minutul 62, când Bã-
luþã a fost eliminat.

ªi totuºi, prima reprizã a fost
revendicatã de oaspeþi, chiar dacã
scorul ocaziilor mari a fost egal.
Jazvic a intrat puþin sub minge la
centrarea lui Bancu ºi bolta sa a
sãrit peste transversalã, exaspe-

ACS Poli  Timiºoara – CFR Cluj 6-5,  dupã lovituri
de departajare.

Meciurile CS Mioveni – FC Voluntari 1-2
 „U” Craiova – Dinamo 6-5
Meciul Viitorul – Astra s-a jucat asearã.

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

Cupa României  sferturi de finalã

Au marcat: Gustavo, Briceag, Bancu, Calancea, Kelic, Ivan /
Hanca, Busuladzic, Nistor, D. Popa, St. Filip.

Au ratat: Screciu / P. Petre, Spãtaru.
Severin, stadion: „Municipal”, spectatori: 10.000
Universitatea Craiova: Calancea 8 – Dimitrov 7, Popov 7

(46 Mateiu) 7, Kelic 7, Briceag 7 – Zlatinski 7 (102 Gustavo) 7,
Screciu 7 – Jazvic 6 (75 Mãzãrache) 5, Bãluþã 6, Bancu 9 –
Ivan 7. Antrenor: Gigi Mulþescu.

Dinamo: Cerniauskas 8 – Romera 7, M. Popescu 6, Dielna 6,
St. Filip 7 – Busuladzic 7 – Hanca 8, Nistor 6, Mahlangu 7 (60
Spãtaru) 5, Bumba 6 (80 Petre) 7 – Rivaldinho 7 (65 D. Popa) 6.
Antrenor: Cosmin Contra.

Arbitru: Ovidiu Haþegan (Arad) 3.
Cartonaº roºu: Bãluþã 62.

Universitatea Craiova – Dinamo 6-5,
dupã lovituri de departajare (0-0)

Meci dramatic la Severin, în sferturile Cupei
României, cu ªtiinþa în 10 oameni trecând peste
Dinamo ºi arbitrul Haþegan, dupã 120 de minute
de joc ºi executarea loviturilor de departajare

rându-l pe Ilie Balaci, venit pen-
tru o atmosferã cum era la Seve-
rin ºi pe vremea când el o antrena
pe Drobeta. Bãluþã ºi-a început
seara nefastã cu o irosirea unei
pase geniale cu exteriorul a lui
Ivan. Rivaldinho a ripostat, „în
numele tatãlui”, încercând sã ara-
te cã este un atacant cel puþin de-
cent pentru Liga I.

La pauzã, s-au schimbat roluri-
le. ªtiinþa a redevenit cea
din tot acest sezon, cu ata-
curi furibunde ºi ratãri
imense. Se pãrea cã elimi-
narea lui Bãluþã îi va tãia
elanul, dar alb-albaºtrii
sunt ºi mai incisivi când
sunt mai puþini. ªi Mulþes-
cu le-a alimentat avântul,
toate cele trei schimbãri
fiind ofensive. Un mijlocaº
în locul unui stoper, un ata-
cant în locul unui mijlocaº
de bandã ºi un mijlocaº
ofensiv în locul unui în-
chizãtor au fost mutãrile lui
„nea Gigi”, care a forþat victoria ºi
în inferioritate numericã. Finalul de
joc ºi prelungirile s-au jucat cu
garda jos, ambele echipe având
ocazii de a tranºa meciul, iar spec-
tatorii au trãit cu sufletul la gurã ºi
cu gura plinã de invective la adre-
sa lui Haþegan, care a etalat un ar-
bitraj din alte vremuri. ªi cu atât
mai frumoasã a fost bucuria suc-
cesului, dupã ce penalty-urile fu-
seserã blestemul ªtiinþei în ultimii

ani. Dupã 3 eliminãri de la punctul
cu var, cu Bacãul, Viitorul ºi CFR
Cluj, a venit timpul fericirii. Lovi-
tura decisivã a dat-o chiar Ivan,
care ratase 3 dintre cele 4 lovituri
de pedeapsã pe care le executase
pentru Universitatea: la Bacãu, la
CFR ºi la Dinamo.
„Hoþegan”, în prim-plan

Cel mai bine cotat arbitru ro-
mân a vrut sã ia prim-planul în
derby-ul de la Severin, dar cu de-
cizii eronate doar în defavoarea
Craiovei. 10.000 de spectatori au
scandat în repriza a doua ºi în
prelungiri minute în ºir injurii la
adresa arbitrului din Arad, a cãrui

manierã de a fluiera a amintit de
vremurile de dinainte de 1990.
„Hoþegan” ºi-a arãtat tenta anti-
Craiova din primele minute, când
l-a avertizat pe Briceag pentru un
fault de joc. Apoi, l-a eliminat pe
Bãluþã, deºi acesta a protejat min-
gea, iar Filip a intrat în mâna sa.
La o fazã similarã la Viitorul -
FCSB, „Hoþegan” nici mãcar nu a
dictat fault la Florinel Coman ºi
gazdele chiar au marcat dupã câ-
teva secunde. Cele mai crunte
decizii în defavoarea ªtiinþei au
fost penalty-urile refuzate la faul-
tul lui Popescu asupra lui Bancu
ºi dupã henþul lui Dielna, la faza
în care acelaºi Bancu a driblat
practic întreaga echipã adversã.
Imediat, Mãzãrache scapã singur
spre poartã ºi e faultat de Popes-
cu, dar acesta primeºte doar car-
tonaº galben. Centralul nu s-a oprit
aici ºi l-a iertat de douã ori pe Ste-
liano Filip de al doilea avertisment.

Screciu: „Suporterii noºtri
meritã eventul”

La final, singurul jucãtor al ªtiin-
þei care a ratat la penalty-uri a fost
Vladimir Screciu, care a declarat
dupã meci cã ºi-a asumat execu-
þia, dar a tras slab. „Eram debuso-
lat, nu mai ºtiam de mine, dar le
mulþumesc colegilor pentru cã m-
au ajutat sã trec peste aceastã du-
rere. Eu am avut încredere în mine,
simþeam cã pot sã dau gol. La an-
trenamente am executat foarte
bine. Nu am avut niciun fel de
emoþie, dar am bãtut slab. Orice
jucãtor rateazã penalty. Normal cã
o sã mai bat, am tot timpul înainte

sã bat penalty-uri.  Nu am
mai simþit acest sentiment
niciodatã. Ne gândim sã
luãm un trofeu, pentru cã
avem o echipã foarte
bunã, cu jucãtori valoroºi,
experimentaþi. Vrem sã
luãm ºi Cupa ºi campio-
natul, pentru cã avem niºte
suporteri minunaþi. Nicio
echipã din România nu are
suporterii noºtri” a spus
dupã meci jucãtorul de 17
ani care a jucat în prima
reprizã la mijloc, apoi fun-
daº central.

Alb-albaºtrii
sub lupã

Calancea – Excelent ºi în poartã
ºi de la punctul cu var. A avut ºi
noroc la execuþiile dinamoviºtilor
Petre ºi Spãtaru. Are 4 meciuri la
rând fãrã gol primit.
Dimitrov – Foarte motivat, ca

de obicei, risipã mare de efort, dar
a avut ceva probleme cu Petre.
Popov – A fãcut o reprizã bunã,

în care a jucat accidentat ultimele
5 minute.
Kelic – Meci impecabil fãcut de

croat, impecabilã ºi execuþia de la
11 metri.
Briceag – A luat galben devreme,

dar a evoluat bine apoi, chiar dacã
Hanca ºi Romera i-au dat ceva bãtãi
de cap cu învãluirile permanente.
Screciu – Mijlocaº în prima par-

te, bun pe defensivã, dar fãrã aport
în atac. A confirmat ºi ca stoper.

Bunã pasa lungã, a venit mereu la
respingere la centrul terenului, deºi
uneori nu a anticipat traiectoria
mingii. A tras prost penalty-ul, poa-
te nu trebuia sã execute, ratarea îl
putea demoraliza ºi pe viitor dacã
echipa pierdea.
Zlatinski – A ieºit accidentat,

dupã ce dãduse maximum, venind
ºi dupã o accidentare. Aplaudat la
scenã deschisã la ieºire.
Bãluþã – Unul dintre meciurile

mai slabe ale sale, ºi nu neapãrat
cã a fost eliminat, fiindcã decizia a
fost exageratã. A ratat o mare oca-
zie în prima parte.
Jazvic – A început meciul cu o

ratare, mingea lui Bancu i-a ajuns
doi centimetri mai sus. A avut un
randament destul de bun, chiar
dacã nu a avut reuºite, pare a fi un
câºtig pentru echipã.
Bancu – A fost cel mai bun jucã-

tor de pe teren. Din pãcate a ratat o
mare ocazie în partea a doua, singur
cu Cerniauskas, dar trebuia sã pri-
meascã douã penalty-uri. A alergat
foarte mult. Senzaþionalã faza din
repriza secundã, în stilul lui Mara-
dona. Precis la penalty, a tras unde
stângacii nu bat de obicei.
Ivan – Deºi nu a avut decât o

ocazie de gol, ºutul de la distanþã
din repriza a doua scos de sub barã
de Cerniauskas, a fãcut un meci
foarte bun. A alergat enorm, a câº-
tigat multe dueluri, a pasat inteli-
gent, în special în start de meci de
douã ori pentru Bãluþã.
Mateiu – Cel mai bun meci al

sãu de anul acesta. A intrat extrem
de determinat, a împins în terenul
advers echipa ºi a recuperat multe
mingi. I-a oferit o pasã perfectã lui
Bancu. Pãcat cã nu i-a ieºit ºutul de
la marginea careului, cu stângul.
Mãzãrache – Introdus vârf, apoi

retras în bandã. Nu a avut clarvi-
ziunea necesarã în douã faze în care
putea marca, ºutând foate prost.
Þâºnise excelent pe lansarea lui
Ivan, dar a fost oprit prin fault.
Destul de incoerent însã. Trebuia
sã facã mai mult presing ºi fãrã
minge, la un moment dat Zlatinski
i-a reproºat vehement acest lucru.
Gustavo – Poate trebuia introdus

mai devreme. A executat bine o lovi-
turã liberã ºi impecabil penalty-ul.
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