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- Ne-am dat dracu’ Popes-
cule. Acum nu mai avem bu-
cãtari, avem “Master chef”. actualitate / 5

Ankara tot mai
furioasã, Haga
tot mai îngrijoratã!

Pânã la urmã, prin barica-
darea în nervozitãþi exacerba-
te, s-a ajuns între Haga ºi An-
kara la un dialog al surzilor,
în care nu se mai aud nici alte
recomandãri de detensionare
venite din partea oficialilor
NATO, Departamentului de
stat al SUA sau ºefei diploma-
þiei europene, Federica Moghe-
rini. ªi s-a ajuns deja cam de-
parte. Ankara, dupã anularea
mai multor mitinguri pro-Er-
dogan în Olanda, Germania,
Elveþia, Austria, circumscrise
campaniei electorale…

Invitaþi speciali
la sãrbãtoarea
Purimului
de la Craiova

Comunitatea evreiascã din
Craiova celebreazã, sâmbãtã
dupã-amiazã, la Sinagoga din
oraº, Purimul 5777, una dintre
cele mai importante sãrbãtori din
calendarul iudaic. Invitaþi spe-
ciali sunt cei de la trupa Bucha-
rest Klezmer Band - având-o ca
solistã principalã pe Carmen Io-
viþu, originarã din Craiova - care
vor interpreta muzicã evreiascã
tradiþionalã. De asemenea, vor
fi prezenþi reprezentanþi ai au-
toritãþilor locale ºi judeþene, dar
ºi ai altor culte religioase.

15 martie,
Ziua mondialã
a drepturilor
consumatorilor

Cãlãtorie prin universul
artelor spectacolului, la
Craiova, în „Sãptãmâna
Mondialã a Teatrului”

Acuzat de abuz în serviciu
ºi cã ar fi primit mitã un au-
toturism de lux,  marca
Chrysler, fostul primar din
Calafat, Mircea Guþã, a fost
gãsit vinovat ºi condamnat,
ieri, de judecãtorii de la Tri-
bunalul Dolj, la o pedeapsã
totalã de 5 ani ºi 4 luni în-
chisoare cu executare. În
acelaºi dosar, Constantin
Coman, administrator al
unor societãþi comerciale
care au încheiat contracte
preferenþiale cu Primãria
Calafat, în schimbul ºpãgii
de lux, a fost condamnat la
3 ani de închisoare cu exe-
cutare pentru complicitate
la abuz în serviciu. Cei doi
au fost trimiºi în judeca-
tã  de procurorii
DNA – Serviciul
Teritorial Craiova
în urmã cu aproa-
pe trei ani. 44444 EV
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Un general SRI în rezervã

a devenit consilier de stat

al premierului Grindeanu
Premierul Sorin Grindea-

nu l-a numit în funcþia de
consilier de stat pe generalul
cu o stea SRI Gabriel Stãtes-
cu, dupã ce preºedintele
Klaus Iohannis a semnat, pe
8 martie, decretul de trecere
în rezervã a acestuia. ”Înce-
pând cu data intrãrii în
vigoare a prezentei decizii,
domnul Gabriel Stãtescu se
numeºte în funcþia de consi-
lier de stat în cadrul aparatu-
lui propriu de lucru al prim-
ministrului”, se aratã în
decizia publicatã în luni
seara în Monitorul Oficial.
Preºedintele Klaus Iohannis a
semnat, pe 8 martie, decretul
de trecere în rezervã a gene-
ralului Gabriel Stãtescu, la
propunerea directorului SRI,
Eduard Hellvig. Gabriel
Stãtescu a fost ºeful Directo-
ratului de comunicaþii ºi
tehnologia informaþiilor din
cadrul Serviciului Român de
Informaþii.

Comisia SRI va efectua

de sãptãmâna viitoare

controale la unitãþi SRI
Comisia SRI a stabilit, ieri,

ca de sãptãmâna viitoare sã
efectueze controale la unitãþi
SRI centrale ºi din teritoriu,
unele controale fiind notifica-
te prealabil, altele fiind
inopinate, a precizat preºedin-
tele acestui for, Adrian Þuþuia-
nu. „Am prevãzut cã atribuþii-
le de control ale Comisiei pot
fi exercitate inclusiv prin
verificãri la sediile unitãþiilor
SRI ºi am stabilit douã moda-
litãþi de control: un control cu
notificare prealabilã a perioa-
dei ºi tematicii de control, dar
ºi controale inopinate pe o
tematicã stabilitã în cadrul
Comisiei la unitãþi centrale
sau din teritoriu ale Serviciu-
lui”, a precizat Þuþuianu.

EDITOR:

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

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

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

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

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

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

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

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

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

Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean

Educaþie: Cristi Pãtru
Culturã: Magda Bratu

Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613

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

Senatorii PSD au propus, în cadrul ºedin-
þei Comisiei Juridice, amânarea dezbaterii
proiectului de lege, pentru ca preºedintele
Senatului, Cãlin Popescu-Tãriceanu, cel
care a iniþiat legea, sã poatã fi prezent la
discuþii. De asemenea, s-a propus ºi solici-
tarea unui nou punct de vedere din partea
CSM. Solicitarea a generat un schimb de
replici între putere ºi opoziþie. “Vã propun
sã amânãm douã sãptãmâni ca sã fie pre-
zent ºi iniþiatorul sã vedem dacã reuºeºte
sã ne convingã, inclusiv pe chestiunea ra-
portãrii acestei propuneri la dispoziþiile con-
stituþionale cel puþin în ceea ce îi priveºte
pe procurori- poate cu ocazia aceasta aude
ºi cine trebuie sã audã cã procurorii îºi des-
fãºoarã activitatea sub autoritatea ministru-
lui Justiþiei, ceea ce pune în discuþie dacã
ministrul Justiþiei poate fi scos din aceastã
procedurã atât în ceea ce priveºte numi-
rea sau revocarea inclusiv evaluarea acti-
vitãþii procurorilor”, a spus senatorul PSD

Prim-ministrul Sorin Grindea-
nu a dispus efectuarea unei vizi-
te de lucru comune a reprezen-
tanþilor Ministerului pentru Ro-
mânii de Pretutindeni ºi ai MAI,
în Italia, în contextul informaþii-
lor despre existenþa unor cazuri
de exploatare a cetãþenilor români
aflaþi la muncã în Sicilia ºi Cala-
bria. ”Premierul Sorin Grindea-
nu urmãreºte cu preocupare si-
tuaþia românilor din Italia ºi aº-
teaptã cu interes raportul repre-
zentanþilor Guvernului trimiºi la

Proiectul iniþiat de Cãlin Popescu Tãriceanu privind
o nouã procedurã de numire a ºefilor de Parchete, amânat
Comisia juridicã a Senatu-

lui a decis, ieri, amânarea cu
douã sãptãmâni a dezbaterii

proiectului iniþiat de Cãlin
Popescu-Tãriceanu care

exclude preºedintele ºi min-
strul de Justiþie din procedu-

ra de numire a conducerii
Parchetelor ºi a Înaltei Curþi

de Casaþie ºi Justiþie ºi a
cerut un nou aviz CSM.

ªerban Nicolae în timpul discuþiilor.
“Îi rog pe colegii noºtri din Comisia Ju-

ridicã sã facã abstracþie cã iniþiatorul vre-
melnic este preºedintele Senatului. Proiec-
tul este vechi. Este un proiect din legisla-
tura trecutã. Avem avize de la toate institu-
þiile de la care au fost solicitate aceste avi-
ze ºi nu vãd necesar de ce sã favorizãm
astãzi un iniþiator doar pentru cã numele sãu
este Tãriceanu ºi sã amânãm pentru încã
douã sãptãmâni un proiect care poate fi de
foarte multã vreme discutat. Niciun stat din

Uniunea Europeanã astãzi nu eliminã insti-
tuþia preºedintelui din acest algoritm de nu-
mire a ºefilor de Parchete. (...) Ar trebui
sã fim mult mai coerenþi în ceea ce priveº-
te legislaþia aceasta pe teme de justiþie sau
din sistemul judiciar pentru cã nu cred ne
mai permitem sã facem legi pentru cã unui
deputat sau unui senator i-a picat cu tronc
sau i-a picat rãu o anumitã persoanã care
se aflã la conducerea unei instituþii, indife-
rent despre ce instituþie este vorba”, a re-
plicat senatorul PNL Alina Gorghiu.

Avocatul Poporului s-a autosesizat în cazul
exploatãrii la care ar fi supuse românce din Italia

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu ºi va
întreprinde demersuri pe lângã autoritãþile italiene
în cazul informaþiilor privind exploatarea ºi agresi-
unile sexuale la care sunt supuse mii de femei care
lucreazã în Sicilia – Italia, potrivit unui comunicat

de presã remis marþi MEDIAFAX.

faþa locului. Misiunea menþiona-
tã va avea loc între 15 ºi 17 mar-
tie. Vor participa ministrul pen-
tru Românii de Pretutindeni, An-
dreea Pãstîrnac, ºi un reprezen-
tant al Ministerului Afacerilor In-
terne”, se aratã într-un comuni-
cat de presã al Executivului.

Potrivit sursei citate, membrii
delegaþiei vor avea întrevederi
atât cu oficialitãþile locale, cât ºi
cu reprezentanþi ai organizaþiilor
de români aflaþi la muncã în Ita-
lia, precum ºi cu cei din mediul

asociativ implicaþi în apãrarea
drepturilor muncitorilor strãini ºi
combaterea abuzurilor asupra
acestora. Ministrul pentru Româ-
nii de Pretutindeni a lansat o con-
sultare pe teme concrete privind
cooperarea ºi dialogul bilateral
româno-italian, într-o întrevede-
re cu ºeful misiunii diplomatice
italiene la Bucureºti. Aproxima-
tiv 5.000 de românce lucreazã se-
zonier la fermele din provincia
italianã Ragusa, situatã în Sicilia,
al treilea mare producãtor de le-
gume din Europa. Aici, pânã la
7.500 de femei, majoritatea ro-
mânce, trãiesc în sclavie.

Potrivit organizaþiei pentru apã-
rarea drepturilor imigranþilor,
“Proxyma Association”, peste ju-
mãtate dintre femeile care lucrea-
zã în serele de aici sunt forþate
sã întreþinã relaþii sexuale cu an-
gajatorii lor, iar aproape toate lu-
creazã în condiþii de muncã for-
taþã ºi exploatare cruntã. Nicole-
ta Boloº este una dintre ele. Ro-

mânca le-a povestit jurnaliºtilor
de la The Observer, publicaþie
sãptãmânalã a ziarului britanic
The Guardian, abuzurile prin care
a trecut, scrie Gândul.

În comunicatul Avocatului Po-
porului se menþioneazã faptul cã
sãptãmânalul britanic The Obser-
ver a publicat, în 12 martie 2017,
un articol în care susþine cã mii
de femei românce care lucreazã
în agriculturã în provincia Ragu-
sa din Sicilia sunt victime a nu-
meroase abuzuri, inclusiv amenin-
þãri ºi agresiuni sexuale, lucruri
care se petrec într-o impunitate
aproape totalã. Potrivit organiza-
þiei italiene care apãrã drepturile
imigranþilor, Proxyma Associa-
tion, citatã în materialul de presã,
mai mult de jumãtate dintre femeile
românce care lucreazã în fermele
din acea zonã sunt obligate sã în-
treþinã relaþii sexuale cu angajato-
rii lor, iar aproape toate lucreazã
în condiþii de muncã forþatã ºi de
exploatare severã.
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Pânã la urmã, prin baricadarea în
nervozitãþi exacerbate, s-a ajuns între
Haga ºi Ankara la un dialog al surzilor,
în care nu se mai aud nici alte reco-
mandãri de detensionare venite din par-
tea oficialilor NATO, Departamentului
de stat al SUA sau ºefei diplomaþiei eu-
ropene, Federica Mogherini. ªi s-a
ajuns deja cam departe. Ankara, dupã
anularea mai multor mitinguri pro-Er-
dogan în Olanda, Germania, Elveþia,
Austria, circumscrise campaniei elec-
torale premergãtoare referendumului de
modificare a Constituþiei de la mijlocul
lunii aprilie a.c., anunþã acum nu doar
cu mãsuri de retorsiune, dar ºi sesiza-
rea CEDO, adãugând cã examineazã
toate mãsurile diplomatice posibile. Vi-
cepremierul turc Numan Kurtulmus, a
anunþat suspendarea relaþiilor la ni-
vel înalt cu Olanda, ºi mai mult, pe
cãi diplomatice s-a fãcut cunoscut re-
fuzul reîntoarcerii la Ankara a amba-

sadorului olandez Kees Cornelis van
Rij, momentan în concediu, pânã ce
condiþiile puse „nu sunt respectate”.
Ankara, membru NATO, dar ºi un par-
tener strategic al UE, cu precãdere în
gestionarea afluxului de imigranþi spre
Europa, reexamineazã, a spus minis-
trul afacerilor europene Celik Omer,
pactul de anul trecut. Insultele profe-
rate în ultimele zile de preºedintele
Recep Tayyip Erdogan, la adresa eu-
ropenilor, în frunte cu Angela Merkel,
acuzatã prin diatribe ilogice de „susþi-
nerea terorismului”, au accentuat o
fracturã între Ankara ºi UE. În aceeaºi
notã, preºedintele turc a reproºat Olan-
dei masacrul a mii de mulsulmani la
Srebrenica, în 1995, adicã o lipsã de
moralitate fãrã margini. S-a ajuns, cum
spuneam, departe. Olanda are la rân-
dul sãu propriile îngrijorãri, astãzi des-
fãºurându-se alegerile legislative, che-
maþi la urne fiind 13 milioane de alegã-

tori. Cu mizã imensã. Luni 13 martie
a.c. a avut loc unica dezbatere televi-
zatã în care Mark Rutte (Partidul Li-
beral Democrat – 16%) ºi Geert Wil-
ders (Partidul Libertãþii – 13%) s-au
aflat faþã în faþã. Sistemul electoral pro-
porþional, din Olanda, permite ca fie-
care formaþiune politicã sã obþinã un
numãr de locuri corespunzãtor scoru-
lui: 60.000 de voturi pentru un loc, din
cele 150 ale Camerei inferioare. Cum
nici unul dintre partide, chiar cel con-
dus de actualul premier liberal, Mark
Rutte, cu bune rezultate economice, nu
va reuºi sã facã „abstracþie” de... Ge-
ert Wilders, populistul care solicitã in-
terzicerea Coranului, închiderea mos-
cheelor ºi a frontierelor pentru resor-
tisanþii musulmani, dar ºi ieºirea din UE
ºi zona euro, neliniºtea e deplinã.
Pentru a se ajunge la o majoritate sim-
plã de 76 de portofolii, trebuie sã se
atingã, cumulat, un prag de 30-35%.

Nu uºor de realizat. Luni seara, Mark
Rutte a spus opoziþiei PVV cã doreºte
ca Olanda sã fie prima þarã care pune
capãt populismului nefast. A trimis un
semnal pentru Frontul Naþional ºi AfD-
ul din Germania. Sloganul anti-imigra-
þionist al liderului extremei-drepte, Ge-
ert Wilders, a condus guvernul olan-
dez la anularea reuniunilor comunitãþii
turce, la care îºi anunþaserã prezenþa
lideri AKP, de care profitã acum Recep
Tayyip Erdogan. Este clar cã europe-
nii nu se vor lãsa injuriaþi, la o manierã
intolerabilã, la nesfârºit, de Recep Ta-
yyip Erdogan. Cãruia, categoric, nu îi
vor trece cu vederea derapajele retori-
ce. I se va rãspunde, ferm ºi inteligent,
deºi a reuºit admirabile reforme de-a
lungul anilor 2000, în cadrul sistemu-
lui parlamentar, pe care îl doreºte acum
transformat în regim prezidenþial, adi-
cã o apropiere de un model dictatorial
oriental.

Potrivit primarului interimar
al Craiovei, Mihail Genoiu,
autoritãþile locale lucreazã, în
acest moment, la caietul de
sarcini pentru proiectare ºi
execuþie, iar în momentul în
care va fi gata bugetul, Primã-
ria îl va scoate la licitaþie.
„Depinde cât va dura partea
aceasta de licitaþii, dar noi
sperãm cã stadionul de atletism
va fi finalizat pânã la sfârºitul
anului. Însã, dacã licitaþia se va
încadra în termenul maxim de
40-50 de zile, avem ºanse de a
se finaliza pânã în decembrie”,
a declarat Mihail Genoiu, într-o
conferinþã de presã de la
începutul acestei luni.

Existã varianta
tehnicã

Reprezentanþii Primãria
Craiova au precizat cã existã
mai multe variante despre cum
trebuie sã arate stadionul de
atletism de lângã Sala Polivalen-
tã. Cu ajutorul Gabrielei Szabo,
care s-a deplasat special la
Craiova pentru acest lucru,
municipalitatea craioveanã, s-a
decis asupra uneia care a fost
consideratã cea mai bunã
soluþie tehnicã. „Proiectantul

Deºi este mult întârziat, stadionul de atletism al
Craiovei ar putea fi terminat la sfârºitul acestui
an. Cel puþin aºa sperã autoritãþile locale care
iau în calcul acest termen în condiþiile în care

licitaþia pentru proiectarea ºi execuþia lucrãrii se
va desfãºura fãrã contestaþii.

ne-a pus la dispoziþie mai multe
variante pentru construcþia
stadionul de atletism, Clasa 3A,
iar Gabriela Szabo ne-a ajutat la
alegerea celei mai bune dintre
acestea”, a precizat, la momen-
tul respectiv, Mihail Genoiu.

Lucrãrile au fost
oprite în toamna
trecutã

Lucrãrile pe ºantierul
stadionului de atletism au fost
sistate de Primãrie din toamna
lui 2016. Federaþia Românã de
Atletism a propus sã se meargã
pe varianta unui stadion care
sã se ridice la standarde înalte
ºi care sã poatã fi omologat ºi
pentru competiþii internaþiona-
le. În octombrie, autoritãþile
locale au prezentat consilierilor
municipali o informare în acest
sens, propunându-se ca
stadionul de atletism sã fie
extins, astfel încât, cu cele
5.000 de locuri ºi dotãrile
necesare, sã fie încadrat în
Clasa 3A.

Terenul de fotbal
a fost eliminat

Potrivit primarul de atunci al
Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu,

diferenþa dintre varianta cu
care s-a pornit la lucru ºi cea
de-a doua versiune þine de
compartimentarea terenului de
joc. Concret, Primãria Craiova
îºi propusese iniþial ca stadio-
nul de atletism sã fie o arenã
mixtã, pe gazonul central sã se
joace fotbal ºi sã existe o pistã
de atletism. În noua variantã,
pe care se merge acum, este
eliminatã posibilitatera de a
juca ºi partide de fotbal, pe
gazon urmând sã fie gãzduite
numai probele de atletism:

sãritura în lungime, aruncarea
ciocanului, aruncarea greutãþii
sau aruncarea suliþei.

O investiþie de 2,3
milioane de euro

Stadionul de Atletism este
proiectat sã aibã 5.000 de
locuri ºi va fi realizat, în
totalitate, cu fonduri de la
bugetul local. În proiectarea
iniþialã, s-a plecat de la o sumã
de 6,08 milioane de lei, plus
TVA, care ar fi trebuit sã
acopere costurile cu proiecta-

rea ºi execuþia lucrãrilor.
Ulterior, Primãria Craiova a
venit ºi cu o suplimentare de
2,7 milioane de lei, bani nece-
sari pentru introducerea reþele-
lor de utilitãþi. În total, stadio-
nul ar fi trebuit sã ne coste 10
milioane de lei, adicã 2,3
milioane de euro. Nici devizul
acesta nu mai stã în picioare,
urmând sã fie ajustat în funcþie
de lucrãrile care necesitã sã fie
fãcute pentru ca stadionul sã
corespundã Clasei 3A.

LAURA MOÞÎRLICHE

MIRCEA CANÞÃR
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Urmãrit internaþional prins
de poliþiºtii doljeni

Conform reprezen-
tanþilor Inspectoratului
de Poliþie al Judeþului
(IPJ) Dolj, în cursul
zilei de luni, 13 martie
a.c., lucrãtori din ca-
drul Secþiei 15 Poliþie
Ruralã Fil iaºi  º i  ai
Postului de Poliþie Cer-
nãteºti l-au depistat pe
Cristian Ionuþ S., de 20
de ani,  din comuna
Cernãteºti, judeþul Dolj care poseda mandat de executare a
pedepsei cu închisoarea, emis de Judecãtoria Filiaºi în data
de 29 noiembrie 2016. Doljeanul se sustrãgea de la executa-
rea unei pedepse privative de libertate de 2 ani ºi 8 luni, pri-
mitã pentru comiterea infracþiunii de furt calificat. Acesta
era urmãrit la nivel naþional ºi internaþional, iar acum a fost
introdus în Penitenciarul de Maximã Siguranþã Craiova pen-
tru ispãºirea pedepsei.

Pietonii indisciplinaþi
sancþionaþi de poliþiºtii rutieri

Efectivele Biroului
Rutier Craiova au or-
ganizat, luni, 13 mar-
tie a.c., o acþiune pen-
tru prevenirea acciden-
telor rutiere generate
de traversarea neregu-
lamentarã a strãzii de
cãtre pietoni. Poliþiºtii
rutieri au acþionat pe
principalele artere de
circulaþie din Craiova,
mai ales în zonele în care au fost înregistrate evenimente
rutiere soldate cu pagube materiale, dar ºi în locuri unde au
fost rãniþi pietoni. Ca urmare a abaterilor de la regimul cir-
culaþiei pe drumurile publice constatate de oamenii legii, au
fost aplicate, în total, 71 de sancþiuni contravenþionale, a
cãror valoare depãºeºte suma de 11.000 lei, din totalul aces-
tora în 44 de cazuri fiind aplicate amenzi unor pietoni pentru
traversarea neregulamentarã a strãzii, dupã cum au anunþat
reprezentanþii IPJ Dolj.

Bucureºteanul prins cu aproape
30.000 pachete de þigãri de
contrabandã arestat pentru 30 de zile

Bucureºteanul  în
vârstã de 36 de ani
prins în noaptea de du-
minicã spre luni cu
aproximativ 600.000
þigarete netimbrate, a
fost arestat preventiv
pentru 30 de zile. În
urma analizãrii dosa-
rului cu procurorul din
cadrul Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Craiova care supravegheazã activita-
tea de urmãrire penalã, s-a dispus începerea urmãririi pe-
nale cu privire la sãvârºirea infracþiunii de contrabandã,
iar Marius Panã a fost reþinut pentru 24 de ore. Întreaga
cantitate de 29.987 pachete þigãri fãrã a avea aplicat tim-
bru fiscal, precum ºi autoutilitara Renault, au fost predate
reprezentanþilor Direcþiei Regionale Vamale Craiova. Luni
dupã-amiazã, Marius Panã a fost prezentat Judecãtoriei
Craiova cu propunere de arestare preventivã pe o perioadã
de 30 de zile, propunere admisã de instanþã. Bãrbatul a fost
introdus în Centrul de Reþinere ºi Arest Preventiv al I.P.J.
Dolj, iar cercetãrile sunt continuate pentru stabilirea între-
gii activitãþi infracþionale.

Reamintim cã, în urmã cu
aproape trei ani, mai exact pe 18
iulie 2014, procurorii Direcþiei
Naþionale Anticorupþie (DNA) –
Serviciul Teritorial Craiova anun-
þau cã au dispus trimiterea în ju-
decatã, în stare de libertate, a pri-
marului (în funcþie la momentul
respectiv) municipiului Calafat,
Mircea Marinel Guþã, în sarcina
cãruia s-au reþinut infracþiunile
concurente de luare de mitã ºi abuz
în serviciu, în formã continuatã,
ºi a lui Constantin Coman, admi-
nistrator al unor societãþi comer-
ciale, acuzat de complicitate la
abuz în serviciu în formã conti-
nuatã. În rechizitoriul întocmit la
finalizarea cercetãrilor, procurorii
anticorupþie au reþinut cã, în pe-
rioada 2008-2011, Guþã Mircea
Marinel, în calitate de primar al
municipiului Calafat ºi ordonator
principal de credite, „în mod re-
petat ºi în realizarea aceleiaºi re-
zoluþii infracþionale, a dispus
achiziþionarea mai multor bunuri ºi
materiale din fondurile autoritã-
þii locale, prin procedura achizi-
þiei directe, de la firmele adminis-
trate de inculpatul Coman Con-
stantin. Cu aceste ocazii, s-au în-
cãlcat dispoziþiile OUG nr. 34/
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Acuzat de abuz în serviciu ºi cã

ar fi primit mitã un autoturism de
lux, marca Chrysler, fostul
primar din Calafat, Mircea Guþã,
a fost gãsit vinovat ºi condamnat,
ieri, de judecãtorii de la Tribuna-
lul Dolj, la o pedeapsã totalã de 5
ani ºi 4 luni închisoare cu execu-
tare. În acelaºi dosar, Constantin
Coman, administrator al unor
societãþi comerciale care au
încheiat contracte preferenþiale
cu Primãria Calafat, în schimbul
ºpãgii de lux, a fost condamnat la
3 ani de închisoare cu executare
pentru complicitate la abuz în
serviciu. Cei doi au fost trimiºi în
judecatã de procurorii DNA –
Serviciul Teritorial Craiova în
urmã cu aproape trei ani. Judecãtorii de la Tribunal au mai
stabilit cã cei doi trebuie sã achite, în solidar, echivalentul a
346.434 euro, bani cu care au prejudiciat bugetul local. Hotãrârea
de ieri nu este definitivã, putând fi atacatã atât de inculpaþi, cât
ºi de procurori, cu apel la Curtea de Apel Craiova.

2006 (privind atribuirea contracte-
lor de achiziþie publicã, a con-
tractelor de concesiune de lucrãri
publice ºi a contractelor de con-
cesiune de servicii), deoarece li-
vrarea s-a fãcut pe produse finite,
iar facturarea s-a realizat pe ma-
teriale brute sau componente. În
realizarea acestor acþiuni, Guþã -
Mircea Marinel a fost sprijinit de
Coman Constantin, care i-a pus la
dispoziþie facturi fiscale, pe ele-
mente componente, în situaþia în
care s-au livrat bunuri finite. Prin
aceasta, s-a urmãrit atât obþine-
rea unui prag valoric mai mic de-
cât cel prevãzut de lege în materia
achiziþiilor publice, ca limitã pen-
tru achiziþiile directe, cât ºi un
preþ supraevaluat, raportat la pre-
þurile de piaþã ºi cele menþionate
în SEAP, pentru bunuri similare.
Astfel, s-a cauzat bugetului local
al Calafatului un prejudiciu eva-
luat la 403.041,93 euro. La finele
anului 2008, inculpatul Guþã Mir-
cea Marinel a pretins ºi primit de
la inculpatul Coman Constantin un
autoturism Chrysler, pentru a-ºi
exercita puterea de decizie în inte-
riorul Primãriei municipiului Ca-
lafat, în scopul derulãrii, cu în-
cãlcarea legislaþiei privind achi-

ziþiile publice, a unor relaþii co-
merciale între instituþia publicã ºi
societãþile comerciale administra-
te de inculpatul Coman Constan-
tin”, se aratã în rechizitoriul DNA.
Procurorii au instituit sechestrul
asigurãtor asupra unor bunuri
mobile ºi imobile aparþinând lui
Mircea Guþã ºi Constantin Coman,
iar dosarul a fost trimis spre jude-
care la Tribunalul Dolj, cu propu-
nere de a se menþine mãsurile asi-
gurãtorii dispuse în cauzã. Dosa-
rul a intrat în camera preliminarã,
unde a fost analizat de judecãtori,
care, pe 16 septembrie 2014 au
constatat legalitatea probatoriului ºi
au dispus începerea procesului.

Dupã mai multe expertize ºi zeci
de termene, ieri, judecãtorii de la
Tribunalul Dolj au pronunþat sen-
tinþa în dosar. Ambii inculpaþi au fost
gãsiþi vinovaþi de infracþiunile reþi-
nute în sarcina lor, fiind condam-
naþi la pedepse cu executare. Fos-
tul edil a primit o pedeapsã totalã
de 5 ani ºi 4 luni închisoare cu exe-
cutare în regim de detenþie, iar Con-
stantin Coman 3 ani de închisoare
cu executare. Instanþa a mai hotã-
rât ca cei doi inculpaþi, în solidar,
sã achite echivalentul a 346.434
euro, prejudiciu creat prin activita-
tea infracþionalã ºi câte 2.500 lei
cheltuieli judiciare cãtre stat, fiind
menþinut ºi sechestrul pe bunurile
lor. Hotãrârea Tribunalului Dolj nu
este definitivã, putând fi atacatã cu
apel la Curtea de Apel Craiova.
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Purimul este una dintre cele mai
importante sãrbãtori evreieºti fiind
celebratã în fiecare an în funcþie
de calendarul ebraic la a 14-a zi
lunii ebraice. Este considerat un
carnaval ce anunþã venirea primã-
verii, atmosfera fiind una de vese-
lie. Conform tradiþiei, se poartã
mãºti, se cântã ºi se danseazã.
Prof. univ. dr. Corneliu Sabetay,
preºedintele Comunitãþii evreilor
din Craiova, a explicat care sunt
semnificaþiile acestei sãrbãtori: „În
marile oraºe ºi în ºcoli se organi-
zeazã carnavaluri, unde copiii ºi
adulþii poartã mãºti caraghioase, nu
niºte mãºti care sã sperie. Cu
aceastã ocazie, þinând cont cã se
celebreazã ºi venirea primãverii, pe
masã se pun fructe – smochine ºi
citrice – ºi prãjiturele speciale”.

La masa festivã se servesc cu
aceastã ocazie prãjiturele modela-
te din aluat în trei colþuri ºi umplu-
te cu jeleu, nuci, mac, miere ºi
nuci. Reþeta este una foarte veche

Detaºamentul este parte com-
ponentã a Grupului de luptã NATO
condus de cãtre SUA, având misi-
unea de a asigura prezenþa înain-
tatã ºi consolidatã în nord-estul
Alianþei pentru descurajarea oricãrei
potenþiale agresiuni, în conformi-
tate cu mãsurile adoptate în cadrul
Summit-ului NATO de la Varºovia.
La ceremonie participã oficialitãþi
din cadrul Ministerului Apãrãrii

Astãzi,
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Astãzi, începând cu ora 10.30, la sediul Batalionului 205
Apãrare Antiaerianã „General Gheorghe Pârvulescu”, din
Craiova, va avea loc ceremonia de plecare în misiune a
Detaºamentului de apãrare antiaerianã ce va fi dislocat
timp de ºase luni în Polonia.

Naþionale, reprezentanþi ai adminis-
traþiei publice locale ºi familiile
militarilor. 

Detaºamentul de apãrare antia-
erianã, compus din 120 de militari
din Forþele Terestre Române,  are
în dotare tunuri antiaeriene calibru
35 mm OERLIKON ºi este con-
stituit pe structura unei baterii din
organica Batalionului 205 Apãrare
Antiaerianã „General Gheorghe

Pârvulescu” din Brigada 2 Infan-
terie „Rovine” de la Craiova. 

Ca parte a contribuþiei României,
pe componenta terestrã, la iniþiati-
vele asociate prezenþei aliate adap-
tate pe flancul estic decise la Sum-
mit-ul aliat de la Varºovia, Brigada
2 Infanterie „Rovine” constituie
cadrul de operaþionalizare a Brigã-
zii Multinaþionale, afiliatã Comanda-
mentului Multinaþional de Divizie cu
sediul în Bucureºti. Atingerea ca-
pacitãþii operaþionale iniþiale a Bri-
gãzii Multinaþionale a fost stabilitã
pentru aprilie 2017, iar cea finalã la
sfârºitul semestrului II/2018.

MARGA BULUGEAN

Invitaþi speciali la sãrbãtoareaInvitaþi speciali la sãrbãtoareaInvitaþi speciali la sãrbãtoareaInvitaþi speciali la sãrbãtoareaInvitaþi speciali la sãrbãtoarea
Purimului de la CraiovaPurimului de la CraiovaPurimului de la CraiovaPurimului de la CraiovaPurimului de la Craiova

Comunitatea evreiascã din Craiova celebreazã, sâmbãtã
dupã-amiazã, la Sinagoga din oraº, Purimul 5777, una dintre
cele mai importante sãrbãtori din calendarul iudaic. Invitaþi
speciali sunt cei de la trupa Bucharest Klezmer Band -
având-o ca solistã principalã pe Carmen Ioviþu, originarã din
Craiova - care vor interpreta muzicã evreiascã tradiþionalã.
De asemenea, vor fi prezenþi reprezentanþi ai autoritãþilor
locale ºi judeþene, dar ºi ai altor culte religioase.

ºi are secretele ei, micile prãjiture-
le numite „humentaschen” fãcând
deliciul tuturor.
Povestea Esterei

Eroii din povestea Purimului sunt
Ester (pe numele sãu ebraic Ha-
dassah), o tânãrã evreicã din Per-
sia, care este soþia împãratului
Ahaºveroº, ºi Mordehai, vãrul sãu
mai în vârstã. Personajul negativ
este unul din sfetnicii împãratului
Ahaºveroº, Haman, care îi urãºte
pe evrei. Acesta plãnuieºte sã-i dis-
trugã pentru cã Mordehai era evreu
ºi toatã lumea ºtia, refuzând sã i
se închine. Ahaºveroº, care stãpâ-
neºte peste o sutã douãzeci ºi ºapte
de provincii (sau satrapii), din In-
dia pânã în Etiopia, era foarte mul-
þumit sã asculte sfatul consilieru-
lui sãu, Haman. Intenþia lui Haman
este aceea de a-l înlãtura pe Mor-
dehai (Mardoheu), din poziþia-che-
ie pe care o deþine la curte ºi, ca
parte a acestui complot, sugerea-

zã împãratului cã este spre binele
lui sã scape de evrei. Aflând de
complotul lui Haman, Mordehai o
roagã pe Estera sã-ºi foloseascã
poziþia influentã pentru a vorbi cu
împãratul în numele evreilor. Con-
form obiceiului, nimeni nu se pu-
tea adresa împãratului decât dacã
acesta îl chema la el. Pedeapsa pen-
tru a se fi adresat împãratului fãrã
a fi chemat era moartea. Ester se
hotãrãºte totuºi sã se adre-
seze soþului sãu ºi reuºeºte
sã îi salveze, astfel, pe evrei.

„Purimul este o sãrbãtoa-
re specialã, aºa cum specia-
lã este ºi aceastã primãvarã,
chiar dacã vremea este ca-
pricioasã. Petrecutã în urmã
cu 2.500 de ani, povestea
legatã de Purim o are în cen-
trul sãu pe regina Ester ºi pe
împãratul Ahaºveroº. Este o
poveste ca o piesã de teatru,
cu eroi pozitivi ºi negativi, în

care avem ocazia din nou sã sãr-
bãtorim personalitatea femeii. Este
o poveste despre o minune, în care
binele învinge rãul”, a spus prof.
univ. dr. Corneliu Sabetay.
Cel mai mare spital din Ierusa-
lim aminteºte de regina Ester

În onoarea reginei Ester, unul
dintre cele mai mari spitale din
Israel a primit numele Hadassah.

Centrul medical din Ierusalim
este cunoscut pentru intervenþii-
le chirurgicale în domeniul trans-
plantului, dar ºi ca o ºcoalã im-
portantã în formarea medicilor.
Chirurgul pediatru Corneliu Sa-
betay a þinut sã evidenþieze acest
lucru, amintind totodatã despre
patrimoniul cultural deosebit pe
care îl adãposteºte acest spital,
aici regãsindu-se picturile reali-

zate special pentru acest
spital de mare pictor
Marc Changall. „Acesta
este micul meu dar pen-
tru poporul evreu care a
visat dintotdeauna la dra-
gostea biblicã, prietenie
ºi pace între toate po-
poarele. Acesta este ca-
doul meu pentru popo-
rul care a trãit aici de mii
de ani”, a semnat, în
1962, Marc Chagall.

RADU ILICEANU
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Asociaþia Internaþionalã a Uniunii
Consumatorilor a adãugat încã patru
drepturi: dreptul la despãgubire; drep-
tul la educare; dreptul la un mediu în-
conjurãtor sãnãtos; dreptul la asigu-
rarea necesitãþiilor ºi nevoilor funda-
mentale. Pentru promovarea interese-
lor consumatorilor ºi asigurarea unui
nivel de protecþie a acestora, Uniu-
nea Europeanã contribuie la proteja-
rea sãnãtãþii, securitãþii ºi intereselor
economice ale consumatorilor, precum
ºi la promovarea dreptului acestora la
informare, la educare ºi la organizarea
în vederea apãrãrii intereselor lor.

Un drum anevoios pânã la
forma actualã a ANPC

La crearea sa, Oficiul pentru Pro-
tecþia Consumatorilor nu avea auto-
nomie, ci era parte integrantã a orga-
nismului ce se numea, pe atunci, Co-
misia Naþionalã pentru Standarde,
Metrologie ºi Calitate. 1992 este anul
în care Comisia se reorganizeazã în or-
gane de specialitate ale administraþiei
publice centrale, respectiv Institutul
Român de Standardizare, Biroul Român
de Metrologie Legalã ºi Oficiul pentru
Protecþia Consumatorilor. Ordonanþa
nr. 18/1992 reprezintã actul de naºtere
a instituþiei care acþioneazã pentru re-
alizarea strategiei politicii ºi a obiecti-
velor guvernamentale în domeniul pro-
tecþiei vieþii, sãnãtãþii ºi securitãþii con-
sumatorilor, precum ºi al intereselor le-
gitime ale acestora.

În acea perioadã, activitãþile de bazã
ale Oficiului erau supravegherea pie-
þei ºi cea de rezolvare a reclamaþiilor

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Astãzi se sãrbãtoreºte ,,Ziua Mondialã a Drep-
turilor Consumatorilor”, o manifestare dedicatã
solidaritãþii în cadrul miºcãri consumatoriste in-
ternaþionale. Primul eveniment a debutat în anul
1962.  La acea datã, John Fitzgerald Kennedy a
enunþat primele patru drepturi fundamentale ale
consumatorilor: dreptul la securitate; dreptul la
informare; dreptul de a fi ascultat; dreptul de a

alege produse ºi servicii. În þara noastrã, A.N.P.C.
s-a consolidat, în timp, ca instituþie cu atribuþii
specifice, iar la nivelul Olteniei, Comisariatul
Regional pentru Protecþia Consumatorilor Regiu-
nea Sud-Vest Oltenia s-a impus, prin mãsurile
luate periodic, ca un veritabil organism public de
apãrare a drepturilor consumatorilor, într-o lume
a comerþului tot mai greu de controlat.

venite de la consumatori. Începând
cu 1992, Oficiul pentru Protecþia Con-
sumatorilor a demarat ample acþiuni
de informare ºi de conºtientizare cu
privire la drepturile fundamentale pe
care fiecare persoanã fizicã le deþine
în calitatea sa de consumator. De-a
lungul anilor, O.P.C. a cãpãtat în con-
ºtiinþa publicã, pe lângã calitatea de
apãrãtor al drepturilor oricãrui con-
sumator, o responsabilitate în plus, ºi
anume aceea de sursã permanentã de
sfaturi în achiziþia de bunuri alimenta-
re, nealimentare sau la încheierea
contractelor pentru diverse servicii.

Obiective pentru 2017
În prezent, actul normativ care re-

glementeazã organizarea ºi funcþio-
narea Autoritãþii Naþionale pentru
Protecþia Consumatorilor este Hotã-
rârea Guvernului nr. 700 din 11 iulie
2012, publicatã în Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 491 din 18/07/2012.

Principalele activitãþi ale inspecto-
rilor de la Protecþia Consumatorilor
sunt: supravegherea permanentã a pie-
þei prin controale ºi prin analiza recla-
maþiilor; informarea consumatorilor cu
privire la produsele neconforme/con-
trafacute sau periculoase; protejarea
consumatorilor împotriva practicilor
comerciale incorecte; consilierea ºi
educarea consumatorilor; consilierea
gratuitã a operatorilor economici.

„În 2017, conducerea C.R.P.C.R S-V
OLTENIA îºi propune ca mãsuri pen-
tru creºterea nivelului protecþiei con-
sumatorilor urmãtoarele: creºterea si-
guranþei alimentare prin efectuarea de

controale tematice ºi prelevãri de pro-
duse, urmãrirea modului de comercia-
lizare, etichetare, depozitare, prezen-
tare ºi publicitate; îmbunãtãþirea cali-
tãþii serviciilor; îmbunãtãþirea sistemu-
lui de transmitere ºi urmãrire a sesizã-
rilor ºi reclamaþiilor, precum ºi menþi-
nerea unui parteneriat de încredere în-
tre C.R.P.C. – C.J.P.C-uri ºi consuma-
tori, astfel încât aceºtia sã fie prote-
jaþi la cel mai înalt nivel”, ne-a decla-
rat Radu Preda, comisar-ºef al Comi-
sariatul Regional pentru Protecþia
Consumatorilor Regiunea Sud-Vest
Oltenia.

Drepturile consumatorilor
în era digitalã

În anul 2016, comisarii
C.R.P.C.R.S-V OLTENIA au efectuat
7.938 de acþiuni ºi au soluþionat un
numãr de 4.782 de reclamaþii înregis-
trate. În fiecare an, cu aceasta ocazie
este aleasã o temã particularã de dis-
cuþie. Tema abordatã în acest an de
cãtre A.N.P.C., cu prilejul sãrbãtoririi
zilei mondiale a consumatorilor, este

de un interes deosebit – ,,Drepturi-
le consumatorilor în era digitalã”.

Prin colaborare cu Inspectoratele
ªcolare Judeþene – Dolj, Gorj, Olt, Me-
hedinþi, Vâlcea s-a organizat în data
de 11 martie 2017 etapa judeþeanã a
concursului ,,Alege este dreptul tãu”,
tema concursului fiind ,,Drepturile
consumatorilor în era digitalã” ºi cu-
prinde: expoziþie de desene pentru ele-
vii claselor I-IV iar pentru elevii clase-
lor VII –VIII creaþii grafice care sã re-
prezinte o pagina web de comerciali-
zare a unui produs sau serviciu. Con-
cursul propriu-zis – faza judeþeanã
pentru clasele IX-XI cuprinde douã
probe, constând în susþinerea unui
test grilã ºi redactarea unui eseu cu
tema ,,Cumpãr online ºi ºtiu ce drep-
turi am”, regulamentul concursului îl
pot accesa toþi cei interesaþi de pe
site-ul ANPC JUNIOR, unde se aflã
ºi bibliografia pentru concurs.

Sfaturi pentru consumatorii care
achiziþioneazã produse online

Comerþul online este reglementat
prin Ordonanþa de Urgenþã nr. 34/2014
privind drepturile consumatorilor în
cadrul contractelor încheiate cu pro-
fesioniºtii, precum ºi pentru modifi-
carea ºi completarea unor acte nor-

mative. Consumatorii trebuie sã fie
atenþi sã verifice, înainte de încheie-
rea contractului, dacã pe site comer-
ciantul informeazã corect ºi complet
privind: datele sale de identificare (de-
numirea, adresa poºtalã ºi electroni-
cã, numãrul de telefon ºi fax); carac-
teristicile esenþiale ale produsului;
preþul cu toate taxele incluse; cheltu-
ielile de livrare, dacã este cazul; mo-
dalitãþile de platã ºi de livrare; perioa-
da de valabilitate a ofertei sau a pre-
þului; durata minimã a contractului, în
cazul contractelor care prevãd furni-
zarea curentã sau periodicã a unui

produs; existenþa ºi modul de exerci-
tare a dreptului de denunþare unilate-
ralã a contractului.

Anul trecut, consumatorii români
au fãcut plãþi de 1,8 miliarde de euro
(aproximativ 5 milioane de euro în fie-
care zi) pentru cumpãrãturi prin Inter-
net, cu aproape 30% mai mult decât în
2015, când s-au înregistrat 1,4 miliar-
de de euro. Doar de Black Friday (no-
iembrie 2016) românii au cumpãrat
produse în valoare de aproximativ 130
de milioane de euro, cu mult peste
valoarea de 100 de milioane de euro
înregistratã de Black Friday 2015. O
creºtere considerabilã a cunoscut ºi
intrarea pe piaþã a dispozitivelor mo-
bile de tip smartphone: de la 50% în
2015, la 70% în 2016. Drept urmare,
magazinele online din România au în-
registrat creºteri semnificative ale tra-
ficului generat de dispozitivele mobi-
le: peste 50% din vizitele pe site-uri
se fac de pe mobil în detrimentul des-
ktop-ului. Achiziþiile fãcute de pe te-
lefoane mobile au ajuns la 35-40% din
totalul cumpãrãturilor online.

Pânã când putem returna
un produs

În cazul returnãrii produsului,
consumatorul îºi poate primi suma

de la comerciant în termen de 14 zile
de la primirea produsului. Profesio-
nistul ramburseazã toate sumele pe
care le-a primit drept platã din partea
consumatorului, inclusiv, dupã caz,
costurile livrãrii, fãrã întârziere nejus-
tificatã ºi, în orice caz, nu mai târziu
de 14 zile de la data la care este infor-
mat de decizia de retragere din con-
tract a consumatorului.

Profesionistul ramburseazã sume-
le folosind aceleaºi modalitãþi de pla-
tã ca ºi cele folosite de consumator
pentru tranzacþia iniþialã, cu excepþia
cazului în care consumatorul a fost
de acord cu o altã modalitate de pla-
tã ºi cu condiþia de a nu cãdea în
sarcina consumatorului plata de co-
misioane în urma rambursãrii. Comer-
ciantul are obligaþia sã ramburseze
sumele plãtite de consumator în cel
mult 14 de zile de la data denunþãrii
contractului de cãtre consumator.

Foarte important: consumatorul
trebuie sã citeascã termenii ºi condi-
þiile de funcþionare a magazinului
online deoarece termenul de 14 zile
(în care poate opta pentru returna-
rea produsului) se prelungeºte cu
înca 12 luni, în cazul în care comer-
ciantul nu a menþionat în format ex-
pres despre existenþa dreptului de
returnare a produselor.

Reguli de bazã înainte
de a pleca la cumpãrãturi

Când te-ai hotãrât sã pleci la cum-
pãrãturi, indiferent cã este vorba de-
spre cele de zi cu zi sau ocazionale,
existã câteva reguli pe care trebuie
sã le cunoºti ºi sã le aplici pentru a te
proteja de unele necazuri. „Iatã-le pe
cele mai importante dintre acestea:
Nu cumpãra de oriunde ºi orice! Ale-
ge marfa dintr-un magazin speciali-
zat în asemenea produse. Nu cum-
pãra din primul magazin ieºit în cale,
mai cu seamã când este vorba de ali-
mente! În cazul mãrfurilor de consum
curent – în special cele comestibile –
testeazã mai multe magazine din apro-
prierea locuinþei sau de pe traseele
tale obiºnuite ºi stabileºte-þi prefe-
rinþele, în funcþie de ceea ce vrei sã
cumperi. Clientul fidel al unui maga-
zin aflã de la vânzãtor unele amãnun-
te legate de un produs sau altul, pe
care un cumpãrãtor ocazional nu le
va cunoaºte niciodatã. În pieþele
agroalimentare, nu cumpãra decât
produse agricole, chiar dacã unele
mãrfuri sunt cu câteva zeci de lei mai
ieftine decât la magazinul tãu prefe-
rat. În caz contrar, în 99% dintre si-
tuaþii, vei regreta pentru cã: fie kg
cântãreºte 900 g, fie marfa este de-
preciatã, astfel cã îþi asumi riscuri
suplimentare consumând-o, fie vei
constata cã este improprie pentru
consum”, a mai precizat Radu Preda.
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Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Întâlnirea a avut loc la începutul
acestei luni, în contextul unui pro-
iect de cercetare, coordonat de
Universitatea din Craiova, Faculta-
tea de Mecanicã. Scopul cercetãri-
lor este fabricarea prin tehnologia
de micro-injecþie a grefelor osoase
aloplastice de dimensiuni reduse
(secþiune transversalã medie de 5
cm2), cu geometrie complexã.

În aceastã etapã, cercetãtorii
craioveni ºi producãtorii germani
au explorat posibilitatea obþinerii de
amestecuri omogene biocompozi-
te din particule metalice, ceramice

„În pofida unor mãsuri punc-
tuale luate, fenomenul poluãrii cu
substanþe periculoase rezultate din
manipularea ilegalã ºi nespeciali-
zatã a unor deºeuri (în spe-
cial din industria auto ºi elec-
tro) în mai multe localitãþi din
Dolj se menþine la cote înalte
(cazul localitãþii Coºoveni este
unul emblematic. Acest feno-
men are consecinþe din cele
mai periculoase: Sãnãtatea pu-
blicã este grav afectatã. Me-
diul este puternic poluat. Pro-
dusele agricole ºi alimentare
sunt infestate masiv. Evaziu-
nea fiscalã prin realizarea unor
profituri ilegale rãmâne la cote
înalte”, a subliniat viceprima-
rul Victor Gogonea.

Se solicitã o intervenþie
de politicã publicã

Nu este normal ca o mino-
ritate de oameni certaþi cu le-

La începutul vizitei sale, înaltul
oficial european va avea o întâlnire
cu comisiile reunite de afaceri eu-
ropene ale Senatului ºi Camerei De-
putaþilor, pentru a discuta cele cinci
scenarii privind viitorul Europei.
Acelaºi subiect va fi dezbãtut ºi
cu studenþii de la ªcoala Naþionalã
de Studii Politice ºi Administrative
(SNSPA), în suita de evenimente
“Dialog cu Cetãþenii”, organizatã de
Comisia Europeanã. „Vin în Româ-
nia într-un moment crucial pentru
Europa, când se discutã cele cinci
scenarii privind viitorul Uniunii Eu-
ropene cu 27 de state membre. Este
o oportunitate unicã pentru Româ-
nia sã participe la aceastã decizie
istoricã. Prin prezenþa mea la Bu-
cureºti, doresc sã lansez, în nume-
le Comisiei Europene, o largã dez-
batere naþionalã care sã contureze
opþiunea românilor pentru viitorul
Europei”, a declarat Corina Creþu.

“Suntem gata sã oferim
tot sprijinul necesar unui progres

rapid în domeniile prioritare”
Mâine, comisarul european se

va întâlni cu  Sorin Grindeanu,
prim-ministrul României, precum
ºi cu Sevil Shhaideh, viceprim-mi-
nistru ºi ministrul dezvoltãrii regio-
nale, administraþiei publice ºi fon-
durilor europene,  Rovana Plumb,

Cartea Albã va fiCartea Albã va fiCartea Albã va fiCartea Albã va fiCartea Albã va fi
discutatã ºi la Bucureºtidiscutatã ºi la Bucureºtidiscutatã ºi la Bucureºtidiscutatã ºi la Bucureºtidiscutatã ºi la Bucureºti

Timp de trei zile, începând de astãzi, comisarul european
pentru Politicã Regionalã, Corina Creþu, se va afla în România,

pentru a discuta Cartea Albã privind viitorul Europei cu autoritã-
þile române ºi societatea civilã. Totodatã, Corina Creþu va

discuta cu reprezentanþii guvernului situaþia utilizãrii fondurilor
structurale în România pentru perioada financiarã 2014-2020.

ministrul-delegat pentru fonduri
europene,  Florian-Dorel Bodog,
ministrul sãnãtãþii,  Mihai Tudose,
ministrul economiei, precum ºi cu
Gabriela Firea, primarul-general al
municipiului Bucureºti, ºi cu Da-
niel Tudorache, primarul Sectoru-
lui 1 – Bucureºti. „Cu aceastã oca-
zie, îmi doresc ca împreunã cu
autoritãþile responsabile din Româ-
nia sã identificãm modalitãþile cele
mai bune de a coopera astfel încât
þara noastrã sã încheie cu rezulta-
te cât mai bune perioada financia-
rã 2007-2013 ºi sã recupereze cât
mai repede întârzierile înregistrate
în noua perioadã financiarã (2014-
2020). La nivelul Comisiei Euro-
pene, împreunã cu serviciile Direc-
þiei Generale pentru Politicã Regio-
nalã (DG REGIO), suntem gata sã
oferim tot sprijinul necesar unui
progres rapid în domeniile priori-
tare în acest moment: desemnarea
autoritãþilor de management ºi con-
trol, îndeplinirea condiþionalitãþilor
ex-ante rãmase restante, accelera-
rea implementãrii ºi deblocarea tu-
turor proiectelor, debirocratizarea
ºi simplificarea procedurilor la ni-
vel naþional ºi, nu în ultimul rând,
consolidarea capacitãþii administra-
tive la nivel regional ºi local”, a mai
declarat comisarul european Cori-
na Creþu, înaintea vizitei.
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Mai mulþi cercetãtori (cadre didactice) ai
Universitãþii din Craiova au fost oaspeþii firmei
Brabender GmbH din Duisburg, Germania, fir-

mã cu o experienþã de peste 90 de ani în fabri-
carea de echipamente de mixare ºi extrudare
pentru industria alimentarã ºi de mase plastice.

ºi polimerice. Profesorii craioveni
au avut acces în laboratorul de
preparare a feedstock-urilor pen-
tru operaþia de micro-injecþie (vz.
foto, video). Firma le-a pus la di-
poziþie echipamente de ultima ge-
neraþie (Plastic-Corder Lab-Station
ºi Lab-Station EC), monitorizate
de software-uri dezvoltate de fir-
ma germanã. „Pânã acum, prin
coroborarea experienþei antrepre-
norilor germani cu rezultatele cer-
cetãrilor efectuate în Universitatea
din Craiova, s-au obþinut primele
feedstock-uri din materiale com-

posite ale cãror caracteristici me-
canice, tehnologice ºi de biocom-
patibilitate vor fi determinate ulte-
rior în cadrul acestui proiect de
cercetare”, se precizeazã într-un
comunicat de presã al Universitã-
þii din Craiova.

La finalul vizitei, Universitatea
din Craiova ºi firma Brabender
GmbH au iniþiat ºi cadrul viitoarei
colaborãri printr-un proiect de cer-
cetare la nivel european, în vede-
rea dezvoltãrii fabricãrii de grefe
osoase aloplastice pânã la stadiul
de producþie-pilot. Din echipa cra-

iovenilor au fãcut parte prof.dr.ing.
Oana Gingu, conf.dr.ing. Cristina
Teiºanu, conf.dr.ing. Gabriela Sima
ºi s.l.dr.ing. Ionela Bucºe. Aceºtia
au fost primiþi de ing. dipl. Martin

Schwarz (directorul Laboratorului
de Mase Plastice) ºi ing. dipl. Ti-
bor Hajsz (directorul Departamen-
tului de Vânzãri), de la Brabender
GmbH.

„Considerãm cã este nevoie de o nouã„Considerãm cã este nevoie de o nouã„Considerãm cã este nevoie de o nouã„Considerãm cã este nevoie de o nouã„Considerãm cã este nevoie de o nouã
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Viceprimarul localitãþii Coºoveni, Victor Gogonea,
membru în BEJ ALDE Dolj, a luat poziþie în ceea ce
priveºte  afectarea gravã a calitãþii vieþii oamenilor
datoritã inhalãrii substanþelor periculoase rezultate din
manipularea ilegalã ºi nespecializatã a unor deºeuri cu
regim special.

gea sã afecteze sãnãtatea atâtor
mii sau zeci de mii de oameni.
„Atragem atenþia cã fie ºi numai
din eliberarea substanþelor toxice

(asemãnãtoare dioxinei) din ule-
iurile minerale rezultate din arde-
rea unor deºeuri de acest tip, ris-
cul unor boli incurabile în comu-
nitãþile respective creºte foarte
mult. Considerãm cã este nevoie
de o nouã strategie integratã la

nivelul judeþului Dolj prin
care Poliþia, Garda de
Mediu, Direcþia de Sãnã-
tate Publicã ºi Ong-uri-
specializate, împreunã cu
autoritãþile locale sã gã-
seascã soluþii durabile la
aceastã problemã care
pune în pericol viaþa oa-
menilor.ALDE Dolj  va
face demersuri la Minis-
terul Mediului prin care
va prezenta aceste reali-
tãþi din judeþul Dolj în spe-
ranþa unei intervenþii de
politicã publicã prin care
sã se rezolve aceastã si-
tuatie  pe termen lung.
Constituþia României pre-
vede la art.35 dreptul ori-
cãrui cetãþean român la
un  mediu înconjurãtor
sãnãtos ºi echilibrat eco-

logic. Ceea ce la Coºoveni ºi în
alte localitãþi ale judeþului nostru
nici nu poate fi vorba”, a mai spus
reprezentantul ALDE Dolj.
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În devãlmãºia (cortegiu de tensiuni ºi cri-
ze cu o succesiune maladivã ºi cu un final
necunoscut, dar nelipsit de un gust al ca-
tastrofei) cine îºi mai rezervã azi rãgazul
de a se întoarce la rãdãcinile continentului
nostru, fie ºi prin filtrul mitologic al sã? ªi
asta în ciuda unui impresionant patrimoniu
artistic, figurativ, ca ºi al unei nu mai puþin
impresionante bibliografii istorico-cultura-
le prezente încã din prima antichitate.

Nu mai puþin incitante sunt opþiunile se-
mantice ale numelui ei: ÅPñþðç (Európç), în
gr. veche, investeau în principal douã sen-
suri puse în circulaþie: întâia, cu structura
eu- ºi – rope, semnificând un tãrâm bine iri-
gat. cea de-a doua din eurus (amplu, larg),
ºi ops (ochi), cu sensul de ochi amplu.

Mitologic vorbind, Europa ar fi fost prin-
þesa, fiicã a regelui fenician Agenor de care
s-ar fi înamorat Zeus ºi pe care ar fi siluit-
o, metamorfozat în taur ori în acvilã, fã-
cându-i trei fii, printre care Minos, care ca
rege ale Cretei, în onoarea pãrinþilor, ar fi
dat numele „Europa” continentului ce se afla
la nord de regatul sãu, adicã teritoriul ac-
tual în care ne aflãm.

Dar sã revenim la condiþia actualã, de
rãscruce, a acestui continent, cu siguranþã

Quo vadis, Europa?Quo vadis, Europa?Quo vadis, Europa?Quo vadis, Europa?Quo vadis, Europa?
cel mai vizitat de conflicte ºi tragedii din
întreaga istorie, mãcar cea modernã, a
umanitãþii. O condiþie, strict legatã de UE,
pe al cãrei viitor, în structura sa visatã (în
chiar subterana celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial de câþiva liberi cugetãtori italieni
trimiºi de Mussolini în domiciliu forþat pe o
micã insulã ionicã,  ºi, apoi, creatã, în faze,
de cãtre mari oameni de stat, italianul De
Gasperi, francezul Schumann ºi germanul
Adenauer. ªi nu doar nedesãvârºitã ca pro-
iect, susþin mulþi analiºti, ci, în noul con-
text, într-o gravã crizã de identitate ce i-ar
putea fi chiar fatalã.

Un octogenar jurnalist italian, ani mulþi
corespondent în lume ºi, în special, în SUA,
Furio Colombo, avansa, zilele trecute, într-
un popular cotidian de la el de-acasã, o ri-
guroasã ºi dramaticã radiografie a crizei
prin care trece UE.

„Dacã – nota el – o Þarã membrã, precum
Grecia, foloseºte expedientul de a se întoar-
ce mereu la urne spre a confirma cã încã se
bucurã de suveranitate, în ciuda dovezilor
imposibile de supunere la reguli, e o chestiu-
ne de politicã internã. Dacã cetãþenii suferã
peste puterile lor, iar e o chestiune care nu
face parte din scopurile acelei construcþii pe

care am numit-o Uniune Europeanã ºi care ar
fi trebuit sã schimbe istoria.”.

Pe scurt, e vorba de o a doua Europã, în
raport cu cea visatã ºi conturatã testamen-
tar de ctitorii ei ºi, de fapt, singura de care
dispunem ºi cãreia în mod gratuit trebuie
sã-i fim recunoscãtori, fie ºi sub semnul
celei mai crase ipocrizii. E aproape o evi-
denþã cã toate guvernele europene sunt de
o modestie impresionantã ºi toate se miºcã
într-un vid de idei, de legãturi ºi de percep-
þie a istoriei ce pare a conferi un risc mai
mic de pericol doar pentru faptul cã aceas-
tã Europã de second grad, extrem de mo-
destã, existã, ignorându-se de-a dreptul
adevãrul cã e incapabilã sã creeze mai bi-
nele. Ceea ce i-a reuºit însã ºi pare sã-i reu-
ºeascã încã ºi mai bine în continuare e de a
fi dat apã la moarã populismelor de toate
genurile ºi de toate „mâinile”, toate radica-
lizate, care, cu ceva neºansã (pentru idea-
lul ratat istoric), nu-i exclus sã câºtige par-
tida ºi, astfel, sã ne întoarcã nu cu cinci-
zeci de ani în urmã, ci cu ºaptezeci-opt-
zeci, respectiv în marasmul ce-a generat
cele douã conflagraþii.

ªi asta fiindcã în Europa totul e cu dublã
mãsurã (douã viteze, douã mãsuri pentru

aceeaºi politicã, pentru mersul economiei,
pentru funcþiunile justiþiei, socotind dupã
tonul judecãþilor birocraþiei bruxelleze). In-
util a se mai vorbi de imigraþie, de vreme
ce atitudinii confraternitãþii i se opune cea
a anihilãrii ºi chiar a uzului forþei criminale
contra celor ce îi încearcã hotarele.

Iar anomaliile – simptoame ale unei du-
plicitãþi amendabile – nu se opresc aici.

Existã o Europã, prin pãrþi ale ei, politice
ori chiar guvernamentale, deopotrivã filo-
rusã ºi filo-americanã, ca ºi filo-arabã ºi
contro-arabã, filo-ucraineanã ºi contro-
ucraineanã ori filo-rusã ºi de aceastã datã.

Cã, în prezent, e în act dezbaterea unei
UE cu douã ori mai multe viteze nu face
altceva decât sã mai adauge un plus de gaz
(rusesc ori kazak, cãci cel irakian ºi cel li-
bian sunt scãpate din mâini) pe un foc care
ºi aºa ardea mocnit pe la temeliile somptu-
oaselor palate în care încã se mai prefac a
medita niºte sute de aleºi ºi mai bine de o
mie de aghiotanþi ai lor la o salvare care,
cum se pare, în formele deja prezise, nu va
mai ajuta la nimic.

ªi atunci devine mai mult decât legitimã
întrebarea angoasantã în profetismul ei
evanghelic: Quo vadis, Europa?

Proiectul  are  ca obiectiv  întã-
rirea educaþiei,  în vederea  dez-
voltãrii durabile  ºi  solidaritãþii  in-
ternaþionale,  a  creºterii cetãþeniei
active a tinerilor, prin  conceperea
de  instrumente elaborate  în  mod
colectiv,  cu  prilejul  schimburilor
internaþionale între profesori ºi
educatori. Sunt  vizate  peste 3.000
de persoane, beneficiare  ale acti-
vitãþilor  organizate  în cadrul pro-
iectului, cu þãrile din  program,  prin
tot ceea ce  reprezintã  acestea –
instituþii publice, auto-
ritãþi regionale,  inspec-
tori ºcolari, profesori
universitari. „Compe-
tenþele dezvoltate în
proiect  vor fi  analizate
ºi  evaluate, pentru a  fi
luate  în considerare în
formarea tinerilor, iar
modulele vor fi înscri-
se în formãri  iniþiale  ºi
continue ale educatori-
lor”, a precizat  prof.
Gabriela Panait, manager  de  pro-
iect, din cadrul Inspectoratului
ªcolar  General  Dolj.
Parcursuri inovatoare

Îmbinarea  educaþiei formale  cu
cea informalã  duce  la creºterea
calitãþii educaþionale ºi formãrii  ti-
neretului, stimulând implicarea ce-
tãþeneþeascã  a adolescenþilor. Sco-
purile programului  sunt  multiple,
iar  obiectivele proiectului trebuie

Dupã  opt   ani,  la  Craiova se
reînvie tradiþia competiþiilor ºcola-
re în ceea ce  priveºte învãþãmân-
tul  profesional  ºi  tehnic.  „Din
2009, nu  am  mai avut   astfel de
concursuri. Din acest an,  avem
ºi  un calendar    bine  stabilit,  care
pleacã de  la  faza pe  ºcoalã ºi
merge pânã la  cea  regionalã,  cu
intermediara  judeþeanã.  Concur-
surile pe meserii au  ca obiectiv
general   promovarea  ideilor de
competiþie  ºi  performanþã ºi  se
adreseazã   elevilor  din învãþãmân-
tul  profesional cu  înclinaþii  deo-
sebite, capabili  de  rezultate   în
domeniile studiate,  ºi  urmãresc
stimularea tinerilor  cu aptitudini.
Selecþia participanþilor se  face  pe
baza  rezultatelor  obþinute la  eta-
pele  anterioare, cu excepþia celei
pe  „ºcoalã”, unde  participarea se
realizeazã  pe baza opþiunii  elevu-
lui  sau/ºi la recomandarea profe-
sorului. Acum, se vrea  un  nou
început, cu  atât  mai  mult   cu
cât  existã  ºi un plan naþional  în

Reînvie competiþia
profesionalã licealã, la Craiova

aceastã   direcþie.  Sunt  douã do-
menii de competiþie  -  mecanic
auto ºi  bucãtar,  cea  din urmã
pentru  „Turism  ºi alimentaþie”.
Faza regionalã va  fi  în  judeþul
Dolj,  cu  probe  practice ºi  scri-
se,  între  18  - 22 aprilie.   Calen-
darul stipuleazã  cã între  27  mar-
tie  ºi  1 aprilie  va  avea loc faza
localã (ºcolarã), iar în intervalul   3
-  8  aprilie se va  desfãºura  faza
judeþeanã  ”,  a  precizat  prof.
Simona Ciulu, inspector pentru
învãþãmântul  profesional ºi  teh-
nic  în cadrul Inspectoratului  ªco-
lar Judeþean Dolj. Grupul  de  lu-
cru din  judeþul nostru este com-
pus, pe  lângã    Simona  Ciulu,
din  prof.   Nicuºor  Cotescu  (in-
spector general  adjunct  al ISJ
Dolj),    prof.  dr. Gheorghe Bar-
bu   (director  al  Liceului  Tehno-
logic de Transporturi Auto  din
Craiova),  prof.  Matilda  Blagu
(director al   Liceului „Matei Basa-
rab” din  Craiova).

CRISTI PÃTRU

Proiecte europene, la Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj

Inspectoratul ªcolar Judeþean,  cu  parteneri
Universitatea din Craiova, Agenþia  de Dezvol-
tare Sud  -  Vest  „Oltenia”  ºi  instituþii  simi-
lare din Italia ºi  Franþa, deruleazã Proiectul
„Erasmus+” -  „Acteurs du Territoire  pour
une  Education  a  la  Citoyennete  Mondiale
(ACTECIM)”.

sã aibã mai multe
contribuþii: dez-
voltarea ofertei de
formare a profe-
sorilor ºi lucrãto-
rilor  comunitari
implicaþi  în  acþiuni; schimbul de
bune  practici între pãrþile intere-
sate în domeniul educaþiei din cele
trei þãri  partenere; posibilitatea
accesului cât mai mare al persoa-
nelor  la conþinutul  de  formare,
etc. Nu sunt  lipsite de importanþã

nici alte aspecte  ale  activitãþii,
amintind despre produsele  finale
ºi rezultatele  obþinute, gradul lor
de  utilizare concretã  la nivelul par-
teneriatului, al instituþiei ºi în  afa-
ra  acesteia: parcursuri pedagogi-
ce  inovatoare  în materie de  pro-
grame  europene, aplicate în  me-
dii ºcolare, cu susþinerea  repre-
zentanþilor teritoriali; desfãºurarea
unei activitãþi de cercetare ºi  sta-
bilire  a  a competenþelor,  sub  co-

ordonarea  instituþiilor de învãþã-
mânt  superior; etc. Caracterul ino-
vator  presupune  abordarea ex-
primatã prin îmbinarea  medolo-
giilor  - formalã ºi non-formalã –
cu  experimentarea  instrumente-
lor digitale  ºi cu  sprijinul autori-

tãþilor teritoriale. „AC-
TECIM  este  unul  din-
tre  proiecvtele derulate
de  ISJ  Dolj,  în parte-
neriat  cu  partenerii
noºtri. În perioada  03 -
07 aprilie, se  desfãºoa-
rã , la Craiova, în  pe-
rioada 03 -   07  aprilie,
o  întâlnire  cu partene-
rii  noºtri  din þarã  ºi
strãinãtate. Din  institu-
þiile  coordonate  de cã-
tre  ISJ  Dolj, vor  fi

Liceul „Voltaire”, Liceul  „Charles
Laugier”, Liceul  „Traian  Vuia”,
ªcoala Gimnazialã  „Mihai Vitea-
zul”,  toate din Craiova,  cu un to-
tal de   45  de  elevi.  Acþiunile  cor
avea loc la Facultatea  de  Drept  a
Universitãþii din Craiova ºi  la  Li-
ceul  „Voltaire”,  arãtând  implica-
rea  noastrã în astfel de proiecte ”,
a  mai  spus  Gabriela  Panait.

CRISTI PÃTRU
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Primãvara pare-se a fi o stare de
spirit creativã pentru artistul plastic
Bogdan Bobin, care revine pe sime-
zele craiovene cu o nouã expoziþie
în seria „Manufactura de culoare”.
De fapt, o adevãratã explozie de cu-
loare, regãsitã atât în imaginile în-
cãrcate de simboluri, cât ºi în cele
cu tematicã ludicã.

Cele 70 de lucrãri de graficã – re-
alizate în creioane colorate ori acua-
relã – sunt gãzduite, zilele acestea, de
Galeriile „Cromatic” ale Centrului Ju-
deþean pentru Conservarea ºi Promo-
varea Culturii Tradiþionale Dolj. Le
sunt alãturate câteva sculpturi în lemn
ºi mai multe tiugi pictate, ce împru-
mutã din contururile lor sinuoase teh-
nicii de realizate a lucrãrilor de grafi-
cã. Pe lângã culorile vii, acesta rãmâ-
ne, de altfel, un element distinctiv ºi
recognoscibil al artei lui Bogdan Bo-
bin, dând unitate expoziþiei, ca ºi se-
riei „Manufactura de culoare”.

«Aduc în expoziþie câteva desene
din urmã cu 25 de ani, dar cele mai
multe sunt realizate pe parcursul anu-
lui trecut sau mai recent. Multe sunt
executate în timp – schiþate, creionate
într-un moment de inspiraþie, „uitate”
ºi apoi regãsite pentru a-ºi cãpãta cu-
lorile. Sunt sãri ºi idei care „mã în-
cearcã”, tatoneazã… Reuºesc în pro-

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Explozia de culoare, starea de spirit în noua expoziþie a artistuluiExplozia de culoare, starea de spirit în noua expoziþie a artistuluiExplozia de culoare, starea de spirit în noua expoziþie a artistuluiExplozia de culoare, starea de spirit în noua expoziþie a artistuluiExplozia de culoare, starea de spirit în noua expoziþie a artistului
Bogdan BobinBogdan BobinBogdan BobinBogdan BobinBogdan Bobin

porþie destul de micã sã le redau…»,
mãrturisea, la vernisaj, artistul. „Ma-
nufactura de culoare” este o temã mai
veche, pe care o continuã dupã ce a
exemplificat-o în alte câteva expoziþii
deschise la Galeriile „Vollard” ale Ca-
sei de Culturã „Traian Demetrescu”.

De formaþie, Bogdan Bobin este
arhitect. A studiat la Universitatea de
Arhitecturã ºi Urbanism „Ion Mincu”
din Bucureºti, dar nu a profesat decât
o scurtã perioadã dupã absolvire. S-a
apropiat apoi de graficã, având avan-
tajul unui „desen exact, tehnic, pre-
cis”, dupã cum recunoaºte. De-atunci,
este într-o permanentã cãutare de sen-
suri, forme, perspective ºi culori. „Lu-
crez… Conteazã lucrul în sine mai mult
decât punctul în care ajung. Când simt
cã am definit o stare, merg mai depar-
te. Nu îmi propun nimic, arta mã con-
duce”, afirmã Bogdan Bobin. Ce îºi
doreºte pe mai departe? „Sã încerc sã
vin cu… un aer expoziþional în fiecare
anotimp!”, spune artistul. ªi sã îºi pãs-
treze starea de spirit, am adãuga noi,
luându-ºi ºi mai în serios „joaca” de-a
formele ºi culoarea.

Expoziþia „Manufactura de cu-
loare” de la Galeriile „Cromatic” este
una cu vânzare ºi cu intrare liberã ºi
poate fi vizitatã pânã pe data de 17
martie a.c.

«Decizia celor trei organizaþii interna-
þionale ne bucurã, având în vedere cã, la
Craiova, „Sãptãmâna Teatrului” este
unul dintre cele mai importante evenimen-
te culturale de peste an încã din 2009,
când Asociaþia Culturalã GAG a organi-
zat pentru prima datã „Sãptãmâna Inter-
naþionalã a Teatrului”, care pânã la edi-
þia cu numãrul 5, cea din 2013, s-a des-
fãºurat în perioada 21-27 martie, iar din
2014, când manifestarea a fost dusã mai
departe de Teatrul „Colibri” Craiova, se
deruleazã între 20 ºi 27 martie», se pre-
cizeazã într-un comunicat de presã al Te-
atrului pentru Copii ºi Tineret „Colibri”.

„Sãptãmâna Teatrului” a fost celebra-
tã la Craiova prin spectacole, ateliere de
creaþie, expoziþii de scenografie, de foto-
grafie, de picturã muralã, a mediat dialo-

Cãlãtorie prin universul artelor spectacolului,
la Craiova, în „Sãptãmâna Mondialã a Teatrului”

Asociaþia Internaþionalã a Teatrelor
pentru Copii ºi Tineret (ASSITEJ), Uniunea
Internaþionalã a Marionetiºtilor (UNIMA) ºi
Institutul Internaþional de Teatru (ITI) au
reunit, începând din acest an, sub genericul
„Sãptãmâna Mondialã a Teatrului”, cele
trei mari sãrbãtori –  Ziua Internaþionalã a
Teatrului pentru copii ºi tineret (20 mar-
tie), Ziua Mondialã a Marionetiºtilor ºi
Pãpuºarilor (21 martie) ºi Ziua Mondialã a
Teatrului (27 martie) –, celebrând timp de
ºapte zile puterea artelor spectacolului. La
Craiova, „Sãptãmâna Teatrului” a fost
organizatã încã din 2009, iar în acest an, în
organizarea Teatrului pentru Copii ºi
Tineret „Colibri”, se doreºte a fi „o cãlãtorie
prin universul minunat al artelor spectaco-
lului ºi o voce pentru importanþa teatrului
în educaþie ºi culturã”.

guri între oamenii teatrului ºi autoritãþi,
cadre didactice, elevi ºi studenþi, scriitori,
voluntari. Din 2014, în aceastã sãptãmâ-
nã, Teatrul „Colibri” ºi-a deschis perma-
nent porþile spre vizitare pentru toþi cra-
iovenii dornici sã vadã culisele teatrului
de animaþie, sã interacþioneze cu oamenii
din spatele spectacolelor care îi bucurã
cu poveºti ºi pãpuºi, indiferent de vârstã.
Evenimentul va fi marcat de instituþie, ºi
în acest an, printr-o mulþime de eveni-
mente, începând cu data de 20 martie.

«De 9 ani încoace, „Sãptãmâna Tea-
trului” la Craiova este fenomenul care ne
împrieteneºte cu universul fascinant,
complex ºi divers al teatrului sub toate
formele lui de manifestare. În fiecare an,
mesajele personalitãþilor din lumea artis-
ticã mondialã, desemnate sã se adreseze

publicului, au fost traduse, citite pe sce-
ne de teatru sau în instituþii de educaþie ºi
culturã, publicate în mass-media locale
ºi naþionale, reamintind rolul special pe
care teatrul îl joacã în educaþie, în cultu-
rã, în evoluþia spiritualã a popoarelor lu-
mii», se mai menþioneazã în comunicatul
Teatrului „Colibri”.

În 2017, mesajul cu ocazia Zilei Inter-
naþionale a Teatrului pentru copii ºi ti-
neret (20 martie) va fi rostit de scriitorul
Francisco Hinojosa (Mexic) ºi de preºe-
dintele ASSITEJ, Yvette Hardie, iar celui
cu prilejul Zilei Mondiale a Marionetiº-
tilor ºi Pãpuºarilor (21 martie) îi va da
citire Nancy Lohman Staum (S.U.A.).
Mesajul de Ziua Mondialã a Teatrului (27
martie) îi aparþine cunoscutei actriþe de
teatru ºi film Isabelle Huppert (Franþa).
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Olanda praticã “terorismul de
stat”, a acuzat preºedintele Turciei,
Recep Tayyip Erdogan, atribuind tru-
pelor olandeze un rol în masacrul de
la Srebrenica ºi notând cã unele þãri
europene au devenit “ostatice ale ex-
ponenþilor rasismului ºi fascismului”,
scrie cotidianul italian La Repubbli-
ca. “Olanda practicã terorismul de
stat, care provoacã daunele cele mai
grave Europei ºi Uniunii Europene.
Astfel, Uniunea Europeanã nu mai
este simbolul dreptãþii, libertãþii ºi
drepturilor omului. Unele þãri euro-
pene au devenit ostatice ale exponen-
þilor rasismului ºi fascismului”, a afir-
mat Recep Erdogan. “Nu se deschi-
de focul asupra Crucii Roºii nici mã-
car în rãzboi, dar Olanda este capabilã chiar ºi
de acest lucru. Îi ºtim pe olandezi din vremea
masacrului de la Srebrenica. Am vãzut atunci
firea lor ºi caracterul, când au lãsat sã fie ma-
sacraþi 8.000 de musulmani bosniaci fãrã a miº-
ca un deget”, a adãugat liderul Turciei. Iar can-
celarul german, Angela “Merkel nu este diferitã
de Olanda”, a subliniat Erdogan. Luni searã, Re-
cep Tayyip Erdogan a acuzat-o pe Angela Mer-
kel de susþinerea “teroriºtilor”, avertizând cã va
da Olanda în judecatã la Curtea Europeanã pen-
tru Drepturile Omului, replica Berlinului fiind

Camera Comunelor

respinge amendamentele

Camerei Lorzilor privind

procedura Brexit
Camera Comunelor a

respins luni searã amenda-
mentele propuse de Camera
Lorzilor privind planul
Guvernului Theresa May de
lansare a procedurii de
scoatere a Marii Britanii din
Uniunea Europeanã. Amen-
damentul care prevedea
garanþii destinate imigranþilor
din alte state UE prezenþi în
Marea Britanie a fost respins
cu 335 de voturi la 287. De
asemenea, un amendament
privind necesitatea unui vot în
Parlament pe tema eventualu-
lui acord între Londra ºi
Bruxelles a fost respins cu 331
de voturi la 286. Acum,
proiectul de lege privind planul
declanºãrii procedurii Brexit va
fi retrimis în Camera Lorzilor.
Teoretic, poate fi modificat din
nou, dar este puþin probabil ca
lorzii sã încerce tergiversarea
lansãrii procedurii de scoatere
a Marii Britanii din Uniunea
Europeanã. Dupã aprobarea
în Camera Lorzilor, legea va
fi trimisã spre ratificarea
simbolicã de cãtre regina
Elizabeth a II-a. Guvernul
Theresa May va putea apoi sã
înºtiinþeze oficial Bruxellesul,
prin activarea unei clauze a
Articolului 50 al Tratatului
Lisabona, în legãturã cu
decizia de ieºire din Uniunea
Europeanã.

Statele Unite vor trimite

drone de atac în Coreea

de Sud
Statele Unite au anunþat cã

vor staþiona permanent drone
de atac în Coreea de Sud, în
urma testelor balistice nord-
coreene, efectuate sãptãmâna
trecutã. Sistemul aerian fãrã
pilot Gray Eagle este capabil
sã rãmânã în aer vreme de 24
de ore ºi este echipat cu
rachete Hellfire, potrivit unui
profil ce a apãrut pe site-ul
Armatei americane. “SUA ºi
partenerii sãi regionali vãd
importanþa de a-ºi demonstra
dominaþia în cadrul intimidã-
rii convenþionale ºi promptitu-
dinii, nu numai ca o reacþie
în faþa atacurilor Coreei de
Sud”, a declarat un oficial
american. Coreea de Nord a
testat patru rachete cu raze de
acþiune de 1.000 de kilometri.
“Lansarea celor patru rachete
a fost un antrenament pentru
un atac asupra unei baze
americane din Japonia. Este
vorba de un exerciþiu care are
rolul pregãtirii pentru un
atac. Antrenamentele au rolul
atacãrii bazelor din Japonia
ale agresorului imperialist
american”, a transmis presa
oficialã de la Phenian.

În mai multe zone din nord-estul State-
lor Unite a fost decretatã stare de urgenþã
din cauza furtunii de zãpadã Stella, care a
dus la anularea a peste 6.800 de zboruri ºi
închiderea ºcolilor din mai multe zone, in-
clusiv în oraºul New York. Furtuna Stella,
prognozatã a fi cea mai cea mai puternicã
din aceastã iarnã, a afectat o zonã întinsã
din nord-estul Statelor Unite, printre cele
mai afectate fiind oraºele New York, Bos-
ton, Washington sau Philadelphia. Se esti-
meazã cã în urma furtunii se vor depune
pânã la 61 de centimetri de zãpadã în New
York, iar vântul va bãte cu peste 96 de kilo-
metri la orã. Serviciul Naþional de Meteoro-
logie din SUA a emis o alertã de viscol pen-
tru o regiune care se întinde din Connecti-
cut în nord ºi pânã la New Jersey în sud,
începând de ieri dimineaþã. Peste 6.800 de

Nicola Sturgeon, ºeful Guver-
nului scoþian, a intensificat, ieri,
criticile la adresa Londrei, acuzând,
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cã nu acceptã “provocãrile” ºi catalogând de-
claraþiile drept “aberante”. “Doamnã Merkel, de
ce ascundeþi teroriºti în þara dumneavoastrã?
De ce nu luaþi mãsuri?”, a declarat Recep Ta-
yyip Erdogan într-un interviu acordat presei
turce, acuzând Berlinul cã ar fi ignorat 4.500
de dosare ale unor presupuºi teroriºti transmi-
se de Ankara. “Doamnã Merkel, susþineþi te-
roriºti?”, a adãugat Erdogan. “Germania oferã
în mod crud susþinere terorismului”, a subli-
niat Erdogan. Recep Tayyip Erdogan a decla-
rat în mai multe rânduri cã Germania oferã

protecþie unor militanþi ai organiza-
þiei insurgente Partidul Muncitori-
lor din Kurdistan (PKK) ºi unor in-
divizi implicaþi în complotul militar
din Turcia. Administraþia Recep
Tayyip Erdogan este implicatã în
crize cu Germania ºi Olanda, acu-
zând presupuse tendinþe “naziste”
ale acestora dupã interzicerea par-
ticipãrii unor oficiali turci la mitin-
guri electorale organizate în per-
spectiva referendumului privind in-
troducerea sistemului prezidenþial în
Turcia. Olanda ºi Germania au
respins, ieri, acuzaþiile preºedinte-
lui Turciei, Recep Tayyip Erdogan,
avertizând Administraþia de la An-
kara cã toleranþa are limite. “Decla-

raþiile preºedintelui Turciei despre masacrul de
la Srebrenica reprezintã o falsificare grosona-
lã a istoriei”, a declarat Mark Rutte, premierul
Olandei. “Existã limite clare în toleranþa mea”,
a atras atenþia, la rândul sãu, Thomas de Mai-
zière, ministrul german de Interne. Olanda pra-
ticã “terorismul de stat”, a acuzat preºedintele
Turciei, Recep Tayyip Erdogan, atribuind tru-
pelor olandeze un rol în masacrul de la Sre-
brenica ºi notând cã unele þãri europene au
devenit “ostatice ale exponenþilor rasismului
ºi fascismului”.

Nicola Sturgeon contestã autoritatea Theresei May,
argumentând cã nu a fost “aleasã de nimeni”

în contextul disputelor privind in-
dependenþa Scoþiei din cauza Bre-
xit, cã premierul britanic, Theresa

May, nu a fost “aleasã de nimeni”.
Scoþia, regiune a Marii Britanii,
vrea sã organizeze un nou referen-
dum proindependenþã, în contex-
tul deciziei Guvernului de la Lon-
dra privind ieºirea din Marea Bri-
tanie. Scoþia sperã sã rãmânã mem-
brã a Uniunii Europene, deºi Bru-
xellesul a semnalat cã obþinerea
independenþei nu ar garanta rãmâ-
nerea în UE. În contextul dispute-
lor din ce în ce mai intense, Nico-
la Sturgeon a amintit marþi cã The-
resa May nu a devenit prim-minis-
tru în urma alegerilor. “Eu am fost
aleasã în funcþia de prim-ministru
al Scoþiei pe baza angajamentului
clar privind un nou referendum.
Dar premierul Theresa May nu este
încã aleasã de nimeni”, a declarat

Nicola Sturgeon, citatã de cotidia-
nul The Independent. Dupã refe-
rendumul din iunie 2016, prin care
britanicii au decis la limitã ieºirea
din UE, premierul David Cameron,
care organizase plebiscitul din ra-
þiuni populiste deºi pleda pentru
rãmânerea în Blocul comunitar, a
demisionat. Pe fondul criticilor in-
tense, Boris Johnson, unul dintre
liderii taberei pro-Brexit, nu a pu-
tut fi numit premier, astfel cã The-
resa May a fost desemnatã de Par-
tidul Conservator, probabil ca so-
luþie de compromis, în fruntea
Guvernului. Noul Cabinet nu a avut
nevoie de votul Parlamentului, dar
probabil l-ar fi putut obþine, dat fi-
ind cã Partidul Conservator are
majoritate.

Stare de urgenþã în nord-estul Statelor Unite
din cauza unei puternice furtuni de zãpadã

zboruri au fost anulate luni ºi marþi, cele
mai multe de pe aeroporturile din New York,
Boston, Washington, Baltimore ºi Philadel-
phia, potrivit site-ului FlightAware. Din ca-
uza vremii nefavorabile au fost închise ºcolile
din New York, ºi unele pãrþi din Connecti-
cut, Massachusetts and Rhode Island, cât
ºi din Washington DC ºi nordul Virginiei. În
oraºul New York, primarul Bill de Blasio a
decretat stare de urgenþã încã de la finalul
zilei de luni. Guvernatorul statului New York,
Andrew Cuomo, a sfãtuit populaþia sã-ºi facã
provizii pentru mai multe zile ºi sã evite sã
iasã din locuinþe. Angela Merkel, cancela-
rul Germaniei, a decis luni amânarea de-
plasãrii la Washington pentru prima între-
vedere oficialã cu preºedintele american,
Donald Trump, din cauza vremii nefavo-
rabile de pe Coasta de Est a Statelor Unite.
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METEO

Parþial
înnoratmiercuri, 15 martie - max: 15°C - min: 4°C

$
1 EURO ........................... 4,5515 ............. 45515
1 lirã sterlinã................................5,1887....................51887

1 dolar SUA.......................4,2783........42783
1 g AUR (preþ în lei)........165,5038.....1655038

Cursul pieþei valutare din 15 martie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA

MIERCURI - 15 martie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 A doua emigrare
09:30 Teleshopping
10:00 Ediþie specialã
11:00 Ediþie specialã
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Adevãruri despre trecut
13:30 Dincolo de hartã (R)
14:00 Telejurnal
15:10 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Interes general
18:30 Vorbeºte corect! (R)
18:35 Perfect imperfect
19:20 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 Dincolo de hartã
23:00 Ora de ºtiri
23:55 La bani mãrunþi
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 Perfect imperfect (R)
02:05 Perfect imperfect (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Pescar hoinar (R)
08:30 Jurnal de secol
08:40 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo (R)
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric
09:50 Filler
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360° Geo
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 Destine ca-n filme (R)
15:30 Anul 1848
1982, România, Dramã, Istoric
17:30 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric
18:40 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Cabaret
1972, SUA, Muzical, Rãzboi
22:20 Drumul cãtre crimã
2014, Marea Britanie, Crimã,

Dramã
00:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
01:30 Drumul cãtre crimã (R)
2014, Marea Britanie, Crimã,

Dramã
03:10 Pescar hoinar (R)
03:40 E vremea ta! (R)
03:52 Telejurnal TVR 2 (R)
04:35 Ferma (R)

TVR 2

07:50 Ricki ºi the Flash
09:35 Liga dreptãþii: Zei ºi

monºtri
10:55 Tinereþe
13:00 Pe platourile de filmare
13:35 Micul prinþ
15:20 Alice în Þara Minunilor
17:10 În secret
19:00 Fetele
19:30 Punct ºi de la capãt
20:00 Eddie Vulturul
21:45 Marile minciuni nevinovate
22:45 Bucla temporalã
00:20 Steaguri pline de glorie
02:30 Pericolul armelor
04:15 Strada Cloverfield 10
06:00 Micul prinþ

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 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Atletico Textila
2016, România, Comedie
22:30 Jocuri de celebritate
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Lista neagrã
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Mister, Thriller
01:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:00 Lecþii de viaþã (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ

07:00 Îngeri pãzitori (R)
08:00 Singurã pe lume (R)
09:15 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Dragoste cu imprumut (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 Dragoste cu imprumut
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Pasiune ºi putere (R)
01:00 Dragoste cu imprumut (R)
02:45 Moºtenirea (R)
03:30 Totul pentru tine (R)
04:15 Petale de singurãtate (R)
05:00 Doctorul casei (R)
06:00 Inimã de frate (R)

07:00 Inamicul din adancuri (R)
08:30 Ce spun românii (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Zathura - O aventurã

spaþialã (R)
14:00 Incredibilul Hulk (R)
16:00 La bloc
18:15 Sfârºitul aventurii
20:30 Mãsuri disperate
22:30 Somnambul
00:30 Decedat la înmormântare

(R)
02:30 Cine A.M.
05:30 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 Frumoasa ?i bestia
1991, SUA, Animaþie, Familie,

Fantastic, Muzical, Romantic,
Dragoste

22:15 Scufiþa Roºie
2011, SUA, Dramã, Thriller
00:15 Profetia: Revelatia
2005, SUA, Acþiune, Fantastic,

Horror, Thriller
02:15 Observator (R)
03:00 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 Dila
2012, 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 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Kosem (R)
2015, Turcia, Dramã, Istoric
03:30 Testul de rezistenþã (R)
04:30 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Focus 18 (R)
09:00 Mondenii
2006, România, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Casa: construcþie ºi

design (R)
15:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:30 Focus
17:00 Mondenii
2006, România, Comedie
17:45 Râzi ºi câºtigi
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Cronica cârcotaºilor
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Cronica cârcotaºilor (R)
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
05:30 Constantin 60'
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989,  SUA, Animaþie, Comedie
18:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
20:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Breaking Bad
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
23:00 1000 Ways to Die
2008, SUA, Comedie, Horror
23:45 Rezumate UEFA Cham-

pions League
00:45 ªtiri Sport.ro
01:00 Familia Bundy (R)
1987, SUA, Comedie
02:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, Romania, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)
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Bucla temporalã

Se difuzeazã la HBO,
ora 22:45

Adam, un traficant de droguri
care vrea sã renunþe, îºi
pierde iubita însãrcinatã în
ceea ce pare a fi un accident
de maºinã, dar, în scurt timp,
i se oferã o serie de ºanse ca
sã-ºi corecteze greºelile ante-
rioare care au condus la
moartea ei. Cu toate acestea,
o noua ocazie nu înseamnã
un nou început...

Somnambul

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  22:30

James Reedy (Nick Stahl)
este un om simplu care
duce o viaþã obiºnuita.
Atunci când Joleen (Charli-
ze Theron), sora sa, o lasã
pe fiica sa Tara (Anna Sop-
hia Robb), în grija lui Ja-
mes, aceasta este luatã pe
nepregãtite. În momentul în
care îºi pierde slujba ºi se
vede în imposibilitatea de
a-i oferi acestui copil
strictul necesar...

Frumoasa ºi bestia

Se difuzeazã la Antena 1,
ora  20:30

Frumoasa este o fatã nemul-
þumitã de viaþa dintr-un orãºel
provincial al Franþei, care
încearcã sã respingã dovezile
de afecþiune ale îngâmfatului
Gaston. Bestia este un prinþ
tranformat într-un animal
fioros printr-o vrajã pentru cã
nu putea sã iubescã. Destine-
le celor doi se întâlnesc...

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
SOCIETATE COOPERATIVÃ

DE CONSUM SEGARCEA C16/33/
2005, CUI 2339870 CONVOCATOR
ADUNARE GENERALÃ ORDINARÃ
ªI EXTRAORDINARÃ din data de
05.04.2017. Consiliul de administra-
þie al Societãþii Cooperative de Con-
sum Segarcea, în temeiul art. 34 din
Legea nr.1/2005, ºi al Actului Consti-
tutiv al societãþii cooperative de con-
sum convoacã Adunarea Generalã
Ordinarã a membrilor cooperatori ai
societãþii cooperative la data de
05.04.2017 la ora 11,00 la sediul so-
cietãþii din Segarcea str. Unirii nr. 115
ºi Adunarea Generalã Extraordinarã
la data de 05.04.2017 ora 12,00 la ace-
eaºi locaþie, având urmãtoarea ordi-
ne de zi: I. Pentru Adunarea genera-
lã ordinarã 1. Prezentarea, discuta-
rea ºi aprobarea raportului Consiliu-
lui de Administraþie pe anul 2016. 2.
Prezentarea, discutarea ºi aproba-
rea raportului cenzorului. 3. Discu-
tarea situaþiei financiare anuale ºi
stabilirea modului de repartizarea
profitului. 4. Descãrcarea de gestiu-
ne a administratorilor. 5. Alegerea
preºedintelui societãþii cooperative,
membrilor consiliului de administra-
þie a cenzorului plin ºi a cenzorului
supleant, aprobarea criteriilor de per-
formanþã pentru membrii consiliului
de administraþie ºi a contractului de
administrare. 6. Adoptarea bugetu-
lui de venituri ºi cheltuieli pe anul
2017 ºi mãsurile de realizare a aces-
tuia. 7. Stabilirea indemnizaþiei pen-
tru membrii Consiliului de Adminis-
traþie ºi cenzor pe anul 2017. 8. Apro-
barea cuantumului cotizaþiei lunare
cãtre U.J.C.C Dolj. 9. Alegerea dele-
gaþilor pentru adunãrile generale ale
U.J.C.C Dolj ºi mandatarea persoa-
nei care sã reprezinte societatea la
O.R.C. Dolj. 10. Diverse. II Pentru
Adunarea generalã extraordinarã 1.
Aprobarea bunurilor aparþinând so-

cietãþii cooperative care pot face
obiectul ipotecãrii, gajãrii, închirierii
sau înstrãinãrii pe parcursul anului
2017. 2. Înfiinþarea / desfiinþarea  unor
puncte de lucru, actualizarea aces-
tora la O.R.C. Dolj ºi modificarea
corespunzãtoare a actului constitu-
tiv. 3. Aprobarea virãrii unui procent
de 10% din vânzãrile de active edifi-
cate din fondul centralizat în contul
U.J.C.C. Dolj. 4. Mandatarea Consi-
liului de. Administraþie cu îndeplini-
rea demersurilor necesare executã-
rii operaþiunilor de la pct. 1 ºi man-
datarea persoanei care sã reprezin-
te societatea la ORC Dolj. 5. Diverse.
În cazul în care la data ºi ora stabilitã
nu se întruneºte cvorumul de ºedin-
þã cerut de lege pentru desfãºura-
rea adunãrilor, acestea se reconvoa-
cã pentru data 12.04.2017 la aceeaºi
orã, în acelaºi loc, ºi cu aceeaºi or-
dine de zi.

SOCIETATE COOPERATIVÃ DE
CONSUM POIANA MARE C16/8/
2005, CUI 2283060 CONVOCATOR
ADUNARE GENERALÃ ORDINARÃ
ªI EXTRAORDINARÃ din data de
02.04.2017. Consiliul de administraþie
al Societãþii Cooperative de Consum
Poiana Mare, în temeiul art. 34 din
Legea nr. 1/2005, ºi al Actului Consti-
tutiv al societãþii cooperative de con-
sum convoacã Adunarea Generalã
Ordinarã a membrilor cooperatori ai
societãþii cooperative la data de
02.04.2017 la ora 10,00 la imobilul “Spa-
þii Parter Bloc” din comuna Poiana
Mare str. Independenþei nr. 4, ºi Adu-
narea Generalã Extraordinarã  la data
de 02.04.2017 ora 12,00 la aceeaºi lo-
caþie, având urmãtoarea ordine de zi:
I.Pentru Adunarea generalã ordinarã
1. Prezentarea, discutarea ºi aproba-
rea raportului Consiliului de Adminis-
traþie pe anul 2016. 2. Prezentarea, dis-
cutarea ºi aprobarea raportului cen-
zorului. 3. Discutarea situaþiei finan-

ciare anuale ºi stabilirea modului de
repartizarea profitului. 4. Descãrcarea
de gestiune a administratorilor. 5. Ale-
gerea preºedintelui societãþii coope-
rative, membrilor consiliului de admi-
nistraþie a cenzorului plin ºi a cenzo-
rului supleant ºi aprobarea criteriilor
de performanþã pentru membrii con-
siliului de administraþie. 6. Adoptarea
bugetului de venituri ºi cheltuieli pe
anul 2017 ºi mãsurile de realizare a
acestuia. 7. Stabilirea indemnizaþiei
pentru membrii Consiliului de Admi-
nistraþie ºi cenzor pe anul 2017. 8.
Aprobarea cuantumului cotizaþiei lu-
nare cãtre U.J.C.C Dolj. 9. Alegerea
delegaþilor pentru adunãrile genera-
le ale U.J.C.C Dolj ºi mandatarea
persoanei care sã reprezinte socie-
tatea la O.R.C. Dolj. 10. Diverse. II Pen-
tru Adunarea generalã extraordinarã
1. Aprobarea bunurilor aparþinând so-
cietãþii cooperative care pot face ob-
iectul ipotecãrii, gajãrii, închirierii sau
înstrãinãrii pe parcursul anului 2017.
2. Înfiinþarea / desfiinþarea  unor puncte
de lucru, actualizarea acestora la
O.R.C. Dolj ºi modificarea corespun-
zãtoare a actului constitutiv. 3. Con-
cesionarea terenului în suprafaþã de
1800 mp. situal în Poiana Mare str. 1
Decembrie nr. 8, aferent Magazinului
Universal, la preþul de 214 lei lunar. 4.
Aprobarea virãrii unui procent de 10%
din vânzãrile de active edificate din
fondul centralizat în contul U.J.C.C.
Dolj. 5. Mandatarea Consiliului de
Administraþie cu îndeplinirea demer-
surilor necesare executãrii operaþiu-
nilor de la pct. 1,2,3 ºi mandatarea
persoanei care sã reprezinte societa-
tea la ORC Dolj. 6. Diverse. În cazul în
care la data ºi ora stabilitã nu se în-
truneºte cvorumul de ºedinþã cerut
de lege pentru desfãºurarea adunã-
rilor, acestea se reconvoacã pentru
data 09.04.2017 la aceeaºi orã, în ace-
laºi loc, ºi cu aceeaºi ordine de zi.
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OFERTE DE SERVICIU
Caut menajerã din Craiova
pentru curãþenie aparta-
ment de douã ori pe lunã.
Telefon: 0727/226.367.

LICITAÞII
ART INSOLV SPRL în ca-
litate de lichidator al debi-
toarei SC ARCTICA TRA-
DING SRL, vinde la licitaþie
publicã urmãtoarele bu-
nuri mobile: 2 maºini IVE-
CO  DAILY;  2 maºini DAE-
WOO MATIZ; 1 maºinã
RENAULT MEGANE; 3
maºini FIAT DUCATO.
Menþionãm faptul cã bunu-
rile mobile se vând în bloc,
începând de la suma de
12.000 lei exclusiv TVA.
Telefon: 0745/337.988.

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere semidecomandat
Calea Bucureºti, etaj - 1.
Telefon: 0769/274.704.
2 decomandate, 1/4, lân-
gã Pelendava. Telefon:
0751/030.120.
3 - 4 CAMERE
Apartament 4 camere deco-
mandate vis-a-vis de Liceul
de Chimie. Telefon: 0763/
609.681; 0766/ 257.887.

CASE
Vând urgent casã 6 ca-
mere cu 4500 mp curte,
grãdinã, vie, Livezi-Podari,
drum naþional, asfalt, puþ
american.Telefon: 0722/
266.718, 0251/522.579.
Vând vilã str. Principalã la
6 km de Craiova. Telefon:
0753/120.090.

Vând casã în judeþul Dolj,
comuna Calopãr, sat Dîl-
ga din cãrãmidã, anexe
gospodãreºti ºi beci, grã-
dinã, vie. Telefon: 0735/
923.982; 0351/410.383.
Vând casã Craiova, 5 ca-
mere, 2 bãi, încãlzire cen-
tralã, reabilitatã termic sau
schimb cu apartament 3
camere. Telefon: 0746/
498.818.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, parchet
ºi mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grãdinã
cu viþã-de-vie ºi pomi fruc-
tiferi; fântânã în curte ºi po-
sibilitate de racordare la
reþeaua publicã de ali-
mentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0744/810.932.
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canaliza-
re la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
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.

ADI  -  80  -
DORESC O SOÞIE
VÂRSTA: 18-35 ani

Telefon: 0251/415.966.

Anunþul tãu!
Se convoacã Adunarea Gene-

ralã anualã a ASOCIAÞIEI VÂNÃTO-
RILOR ªI PESCARILOR SPORTIVI
,,ARTEMIS,, CRAIOVA în data de
27.03.2017, ora 14.00, la sediul Aso-
ciaþiei din Craiova, Bulevardul 1 Mai
nr. 42, judeþul Dolj, având urmãtoa-
rea ordine de zi: 1. Prezentarea si-
tuaþiei financiare pe anul 2016, apro-
barea bilanþului contabil pe anul
2016 ºi descãrcarea de gestiune a
administratorului.2. Aprobarea pro-
punerilor de venituri ºi cheltuieli
pentru anul 2017. 3. Diverse. Preºe-
dintele asociaþiei Udrea Valentin.

Societatea Românã de Radi-
odifuziune anunþã organizarea
concursului pentru ocuparea a
douã posturi de reporter la Stu-
dioul Regional Craiova, în data
de 7 aprilie 2017, ora 11.00. În-
scrierile se primesc la sediul Stu-
dioului Regional Craiova, pânã în
ziua de 5 aprilie 2017, ora 13.00.
Condiþiile de participare la con-
curs sunt afiºate la avizierul Stu-
dioului Regional Craiova ºi pe
site-ul www.radioromania.ro. În-
formaþii suplimentare se pot ob-
þine la telefon: 0251/ 408.612 sau
0213/031.394.

PRIMÃRIA Valea Stanciului
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul
„Modernizare Drumuri de Exploata-
re Agricolã în comuna Valea Stan-
ciului, jud. Dolj”, propus a fi ampla-
sat în jud. Dolj, com. Valea Stanciu-
lui. Informaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1, ºi la
sediul Primãriei Valea Stanciului, str.
Arhitect Cezar Lãzãrescu, nr. 39, jud-
.Dolj, în zilele de luni-vineri, între orele
9.00-14.00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr. 1.

Anunþul tãu!
Primãria Þuglui anunþã publicul

interesat asupra depunerii solicitã-
rii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul: Proiect integrat:
Modernizare ºi extindere infrastruc-
turã de apã ºi înfiinþarea reþelei de
apã uzatã în comuna Þuglui, judeþul
Dolj, propus a fi amplasat în comu-
na Þuglui, judeþul Dolj. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, Craiova, str. Pe-
tru Rareº, nr. 1 ºi la sediul Primãriei
Þuglui, judeþul Dolj în zilele de luni
pânã joi, între orele 8.00- 16.30 ºi vi-
neri între orele 8.00- 14.00. Observa-
þiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj, Craiova, str. Petru Rareº
nr. 1, fax: 0251/ 419.035, e-mail: offi-
ce@apmdj.anpm.ro.

PRIMÃRIA Valea Stanciului
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiec-
tul „Modernizare Drumuri Comuna-
le în comuna Valea Stanciului, jud.
Dolj”, propus a fi amplasat în jud.
Dolj, com. Valea Stanciului. Informa-
þiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Dolj, stra-
da Petru Rareº, nr. 1, ºi la sediul
Primãriei Valea Stanciului, str. Arhi-
tect Cezar Lãzãrescu, nr. 39, jud.
Dolj, în zilele de luni-vineri, între
orele 9.00-14.00. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1.

PRIMÃRIA Comunei Izvoare, ju-
deþul Dolj, organizeazã concurs pen-
tru ocuparea pe perioadã nedeter-
minatã a funcþiei contractuale vacan-
te de Inspector, grad debutant - 1
post. Concursul se va desfãºura
astfel: Proba scrisã în data de:
22.03.2017, ora 10.00. Relaþii supli-
mentare la sediul Primãriei Comunei
Izvoare, telefon 0251.366.681.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

miercuri, 15 martie 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Câr-
cea, 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 – Craio-
va, cartier ªimnicu de Jos,
utilitãþi- la DJ, cadastru.
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 bor-
bet 9j fãrã cauciucuri. Ma-
ºina are 99000 km  primul
proprietar. Trebuie schim-
bate telescoape faþã, de-
tin douã noi decat trebuie
schimbate, în rest impeca-
bilã. Preþ 2300 euro. Tele-
fon: 0745/644.775.

STRÃINE
Vând avantajos Renault
Symbol 2005, motorinã.
Telefon:  0744/548.506.
Vând GOLF, motor 1,4,
16V, 75 C ºi AC distribuþie ºi
pompã de apã nouã, km
216.000. 1700E negocia-
bil. Telefon: 0768/440.441.

Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar - de nouã, super între-
þinutã, toate consumabile-
le schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând Cielo al doilea pro-
prietar din anul 1995. Te-
lefon: 0742/023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de veci
Roboaica, groapã boltitã
– placã metalicã 2 locuri.
Telefon: 0744/208.585.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Telefon:
0770/687.430.
VÂND capre româneºti,
preþ negociabil. Telefon:
0747/963.794.
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 exten-
sibilã -100 lei, scoarþã – 100
lei. Telefon: 0770/ 298.240.
Vând loc de veci, Sineasca
- douã gropi suprapuse,
polizor unghiular, (flex)
D125/850W, canistre alumi-
niu 20 litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600, reductor
oxigen sudurã, alternator
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 triploc, arbore mo-
tor Dacia 106, vând arc
spate Dacia 5 locuri, sã-
pun de casã, bobinatoa-
re electrica. Telefon: 0745/
589.825.
Vând frigider stare bunã
de funcþionare. Telefon:
0724/065.756.
Vând pat mecanic, centralã
termicã Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV color
102 cm, sobã teracotã, 2 pi-
cioare schelã metalicã. Te-
lefon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fontã cu
5 elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune ta-
piþate, pat dublu, comodã,
masã, saltea relaxa, scoar-
þã. Telefon: 0351/806.512.
Drujbã electricã EINªEL
lanþ rezervã- 200lei, cruce
albã scrisã 1200/400- 80
lei, covor persan 200/
1800 bine întreþinut – 100
lei, televizor color cu tele-
comandã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 2 fotolii VINTAGE, 1
bibliotecã, 1 vitrinã micã unde
poþi pune un aparat de ra-
dio 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, cãru-
cior handicap, polizor 2500
W, diafilm, schelã metaicã.
Telefon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei, Ro-
yal, telecomandã, defecte
- 100 RON. Telefon: 0731/
877.880; 0721/373.748.
Calorifere fontã, aspirator,
telefon mobil EBODA, cu-
tii pãstrare armament mic
ºi cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzica-
lã Stereo 205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon: 0735/
445.339.

Vând þuicã de prunã. Te-
lefon: 0765/291.623.
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 ºi bicicletã
copii pentru vârsta de 7
ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, canapea,
fotolii, scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Apartament 2 camere,
excepþional, etaj 2, 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.
MATRIMONIALE
Domn vãduv fãrã obligaþii
caut doamnã serioasã
vârsta 60 ani.Telefon:
0765/435.444.
Pensionar nefumãtor fãrã
obligaþii doresc doamnã
fãrã obligaþii, nefumãtoare,
pensionarã. Telefon:
0351/181.202.

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

PIERDERI
S.C.anunþã pierderea do-
cumentului cu nr. de ordi-
ne eliberat de ANAF Dolj,
pentru casa de marcat
DATECS MP 55 seria de
fabricaþie 12173026 serie
fiscalã: 0140014683. Se
declarã nul.

S.C. anunþã pierderea
cãrþii de intervenþie a do-
cumentului cu nr. de ordi-
ne ºi declaraþiei de insta-
lare pentru casa de mar-
cat DATECS DP 25 BT F.
BT. Seria de fabricaþie
22018507, seria fiscalã
DJ 0597060025. Se de-
clarã nule.
COMEMORÃRI

IN MEMORIAM – la al
optsprezecelea an
STOICA DAN – VALE-
RIU. Te rog DÃNUÞU
mamei, PUIU mamei,
adu-þi aminte: “Dintre
sute de catarge/ Care

lasã malurile, / Câte
oare le vor sparge/
Vânturile, valurile ?”.
Ai fost catargul cora-
biei noastre - a mea ºi
a ta, dragul mamei-
împodobit, de Dumne-
zeu, dar te-ai dus, te-
ai dus, nobile catarg...
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Înaintea debutului pãrþii secunde din Divizia A1, cea
decisivã pentru clasarea finalã, cãpitanul campioanei
SCM Universitatea Craiova, Laurenþiu Licã, a fãcut o
scurtã analizã a returului sezonului regulat ºi a declarat
cã sperã la obþinerea unui nou rezultat remarcabil.

“Am încheiat returul de campionat exact cum ne-am
propus, fãrã înfrângere, recuperând astfel din punctele
pierdute în tur. Începem play-off-ul încrezãtori ºi moti-
vaþi, sperând la un nou rezultat notabil pentru noi ºi
club. Nu ne va fi uºor, având în vedere cã vom juca din
trei în trei zile, cu echipele de top ale campionatului. Îi
aºteptãm pe suporteri la meci, ºi suntem convinºi, cã
toþi iubitorii de sport ai Craiovei vor fi în numãr cât mai
mare alãturi de noi atât la meciul, de sâmbãtã, cu Arca-
da Galaþi, cât ºi la celelalte patru partide din acest play-
off, în care fiecare va fi ca o adevãratã finalã de cam-
pionat”, a spus Licã, pentru site-ul oficial al clubului.

VOLEI (M) – DIVIZIA A1

Licã: “Începem play-ofLicã: “Începem play-ofLicã: “Începem play-ofLicã: “Începem play-ofLicã: “Începem play-off-ul încrezãtori ºi motivaþi”f-ul încrezãtori ºi motivaþi”f-ul încrezãtori ºi motivaþi”f-ul încrezãtori ºi motivaþi”f-ul încrezãtori ºi motivaþi”
SCM “U” Craiova pleacã în play-off de pe poziþia a

treia, cu 52 de puncte, fiind separatã de o singurã lungi-
me de formaþiile care-o devanseazã, Steaua ºi Munici-
pal Zalãu. Pe locurile 4-6 se plaseazã, în ordine, Arcada
Galaþi (49p), Tricolorul Ploieºti (44p) ºi CSM Bucureºti
(34p).

Ulterior debutului cu Galaþiul, programat, sâmbãtã,
de la ora 18:00, la Polivalentã, alb-albaºtrii vor juca, în
acest mini-tur, dupã cum urmeazã: cu Ploieºti (d), Steaua
(a), Zalãu (d), ºi CSM Bucureºti (a).

În sezonul regulat, bãieþii lui Dan Pascu au înregis-
trat ºase victorii ºi patru înfrângeri cu rivalele din play-
off: 0-3 (d) ºi 3-0 (a) cu Zalãu, 3-0 (a) ºi 3-0 (d) cu
CSM Bucureºti, 1-3 (d) ºi 3-0 (a) cu Steaua, 1-3 (d) ºi
3-0 (a) cu Ploieºti, 1-3 (d) ºi 3-0 (a) cu Galaþi. De re-
marcat cã voleibaliºtii noºtri n-au pierdut nici mãcar un
set, la Sala Polivalentã, în compania acestor echipe.

Liga Campionilor îºi desemnea-
zã, în aceastã searã, ultimele douã
sfert-finaliste, iar un meci cu ade-
vãrat special se anunþã a fi pe “Sta-
de Louis II”, unde dau piept, dupã

LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA SECUNDÃ

Sã fie o nouã ploaie de goluri?
Astãzi, ora 21:45: AS Monaco – Manchester City (în tur 3-5), în direct la Dolce 1

/ Atletico Madrid – Bayer Leverkusen (în tur 4-2), în direct la Dolce 2

acea nebunie cu opt goluri din Insu-
lã, AS Monaco ºi Manchester City.

Disecând o idee cele petrecute
în tur, gazdele au luat conducerea
printr-un gol a lui Sterling (26), dar

liderul din Ligue 1 a rãsturnat re-
zultatul pânã la pauzã, prin Falcao
(32) ºi Mbappe Lottin (40). La
cinci minute de la reluare, oaspeþii
au avut ºansa lui 3-1, numai cã
Falcao a ratat de la punctul cu var.
S-a fãcut în schimb 2-2, Aguero
(58) punctând ca urmare a unei
gafe de proporþii a goalkeperului
Subasic. Monaco n-a pãrut a acu-
za ºocul ºi a trecut din nou la con-
ducere, Falcao (61) realizând du-
bla. Cu ºapte jucãtori sub 25 de
ani, francezii au plãtit apoi tribut
lipsei de experienþã, “cetãþenii”

punctând de trei ori într-un inter-
val de 11 minute – Aguero (71),
Stones (77), Sane (82).

Pentru disputa de desearã, dacã
City nu se poate baza doar pe mai
vechii indisponibili Gabriel Jesus ºi
Kompany, Monaco a pierdut, dupã
disputa din Anglia, unul dintre stâl-
pii, pe polonezul Kamil Glik – sus-
pendat.

Ciocnirea din Principat va fi ar-
bitratã de o brigadã din Italia, con-
dusã de Gianluca Rocchi.

În cealaltã confruntare a serii,
la fluierul rusului Sergei Karasev,

Atletico Madrid porneºte uriaºã
favoritã în faþa lui Bayer Leverku-
sen, dupã 4-2 în Germania.

Jumãtate dintre sfert-finaliste s-
au decis sãptãmâna trecutã, aces-
tea fiind: Real Madrid (3-1 a. ºi 3-
1 d. cu Napoli), Bayern Munchen
(5-1 a. ºi 5-1 d. cu Arsenal), FC
Barcelona (0-4 d. ºi 6-1 a. cu Pa-
ris SG) ºi Borussia Dortmund (0-
1 d. ºi 4-0 a. cu Benfica).

Asearã, dupã închiderea ediþiei:
Juventus Torino – FC Porto (în tur
2-0), Leicester City – FC Sevilla
(în tur 1-2).

Selecþionerul Daniel Isãilã
(foto) a anunþat, ieri, lotul
reprezentativei Under 21 pentru
turneul de pregãtire programat în
Spania, în perioada 21-28 martie,
iar printre cei convocaþi, în
numãr de 25, nu se aflã niciun
jucãtor de la Universitatea
Craiova. Asta în ciuda faptului
cã au fost chemaþi la selecþiile
din acest an Andrei Burlacu ºi
Raul Hreniuc.

Pe pãmânt iberic, tricolorii
vor susþine ºi douã meciuri de
verificare, cu Rusia, în 24
martie, respectiv cu Danemarca,
trei zile mai târziu. Aceste
partide vor fi primele ale lui
Daniel Isãilã pe banca tehnicã a
naþionalei de tineret înaintea
startului preliminariilor pentru
turneul final al Euro 2019.

Reunirea e programatã pentru
duminicã, 19 martie, iar plecarea
în Spania se va face pe 21
martie.

Daniel Isãilã va miza pe
urmãtorii:

Portari – Relu Stoian (Juven-
tus Bucureºti), Arpad Tordai
(Viitorul), Cãtãlin Cabuz (Chindia
Târgoviºte);

DIGI SPORT 2

20:00 – TENIS (M) – Turneul
de la Indian Wells, în Statele
Unite.

DIGI SPORT 3

17:00, 18:45 – HANDBAL (M)
– Liga Naþionalã: SCM Politehni-
ca Timiºoara – HC Odorhei,
Steaua – HC Dobrogea Sud /
22:00, 4:00 – TENIS (M) – Tur-
neul de la Indian Wells, în State-
le Unite.

DIGI SPORT 4

17:00, 18:45, 20:30 – BAS-
CHET (M) – Liga Naþionalã: U-
BT Cluj Napoca – BC CSU Si-
biu, BCMU Piteºti – CSM CSU
Oradea, Steaua – BC CSM Timi-
ºoara.

DOLCE SPORT 1

21:45 – FOTBAL – Liga Cam-
pionilor: AS Monaco – Manches-
ter City / 2:00 – BASCHET NBA:
San Antonio Spurs – Portland
Trail Blazers.

DOLCE SPORT 2

17:00, 18:45 – HANDBAL (M)
– Liga Naþionalã: SCM Politehni-

Niciun jucãtor de la Universitatea, în lotul
naþionalei de tineret, pentru turneul din Spania

Fundaºi – Alex Paºcanu
(Leicester City/Anglia), Tiberiu
Cãpuºã, Virgil Ghiþã (ambii
Viitorul), Ionuþ Nedelcearu, Alin
Dudea (ambii Dinamo), Rãzvan
Popa (Burgos FC/Spania), Paul
Iacob (FC Braºov), Vlad Olteanu
(Sepsi OSK), Andrei Radu (Aris
Limassol/Cipru);

Mijlocaºi – Marco Dulca
(Swansea/Anglia), Dragoº
Nedelcu, Andrei Cicâldãu, Andrei
Ciobanu, Carlo Casap (toþi
Viitorul), Olimpiu Moruþan (FC

Botoºani), Ianis Hagi (Fiorentina/
Italia), Vlad Dragomir (Arsenal/
Anglia), Patrick Petre (Dinamo);

Atacanþi – Mihai Dobre
(Bournemouth/Anglia), Robert
Rãducanu (Concordia Chiajna),
Florinel Coman (Viitorul), Adrian
Petre (UTA).

În preliminariile Euro 2019,
România va disputa primul joc în
data de 13 iunie, la Vaduz, contra
Liechtensteinului. Din grupã mai
fac parte Portugalia, Elveþia, Þara
Galilor ºi Bosnia.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

ca Timiºoara – HC Odorhei,
Steaua – HC Dobrogea Sud /
21:45 – FOTBAL – Liga Campio-
nilor: Atletico Madrid – Bayer
Leverkusen / 1:30 – HOCHEI
NHL: Philadelphia Flyers – Pit-
tsburg Penguins.

DOLCE SPORT 3

20:00 – TENIS (M) – Turneul
de la Indian Wells, în Statele
Unite.

EUROSPORT 1

10:00, 14:00 – SNOWBOARD
– Campionatul Mondial, la Sierra
Nevada, în Spania / 15:15 –
COMBINATA NORDICÃ – Cupa
Mondialã, la Trondheim, în Nor-
vegia / 17:15, 18:45 – SCHI AL-
PIN – Cupa Mondialã, la Aspen,
în Statele Unite.

EUROSPORT 2

16:00 – CICLISM – Cursa
Nokere Koerse, în Belgia / 18:30
– SÃRITURI CU SCHIURILE –
Cupa Mondialã, la Trondheim, în
Norvegia.

TVR 2

16:00 – HANDBAL (M) – Liga
Naþionalã: Dinamo – HC Vaslui.



Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Play-off – etapa 1
Astra – „U” Craiova 0-0

FCSB – CFR Cluj 2-0
Au marcat: Gnohere 84, Ov. Popescu 90.

Viitorul – Dinamo 0-0

1. FCSB 1 1 0 0 2-0 27
2. Viitorul 1 0 1 0 0-0 27
3. Astra 1 0 1 0 0-0 23
4. Craiova 1 0 1 0 0-0 23
5. Dinamo 1 0 1 0 0-0 22
6. CFR Cluj 1 0 0 1 0-2 22
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  PLAY-OFF
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Ierarhia Top 6 este strânsã, ca ºi diferenþa de valoare
dintre titularii celor mai bune formaþii din Liga I

S-a stabilit programul etapelor 3, 4 ºi 5 din play-offS-a stabilit programul etapelor 3, 4 ºi 5 din play-offS-a stabilit programul etapelor 3, 4 ºi 5 din play-offS-a stabilit programul etapelor 3, 4 ºi 5 din play-offS-a stabilit programul etapelor 3, 4 ºi 5 din play-off
LPF a anunþat ieri programul

etapelor urmãtoare din play-off ºi
play-out. Astfel, dupã întrerupe-
rea campionatului provocatã de
meciul României cu Danemarca
sunt programate sferturile de fi-
nalã ale Cupei României. Cel mai

probabil, meciul dintre Universi-
tatea Craiova ºi Dinamo va fi pro-
gramat marþi 28 aprilie sau mier-
curi 29 aprilie, fiindcã partida din
etapa a treia a play-off-ului, Cra-
iova – CFR Cluj, a fost anunþatã
pentru sâmbãtã, 1 aprilie, de la ora

20.30, la Piteºti. În runda a patra,
meciul Viitorul – Universitatea
Craiova se va disputa joi, 6 apri-
lie, de la ora 20.30. În sfârºit, der-
by-ul dintre ªtiinþa ºi FCSB se va
disputa duminicã, de la ora 20.30,
cel mai probabil la Severin.

Dupã sezonul regulat ºi prima
rundã din play-off, Cuvântul Liber-
tãþii vã oferã o ierarhizare pe posturi
a titularilor formaþiilor din play-off.
Cel mai bun goal-keeper este Lung,
a treia variantã pentru postul de
portar la naþionalã, dupã Tãtãru-
ºanu ºi Pantilimon. Niþã este ºi el a
patra soluþie a lui Daum, un exce-
lent portar la penalty-uri. Calancea
a fost integralist la Universitatea în
2016, iar dupã ce Mingote a apã-
rat douã meciuri, moldoveanul a
redevenit titular de drept. Râmni-
ceanu a primit puþine goluri, dar a
fost mai mult meritul defensivei lui
Hagi. În sfârºit, Penedo ºi Mincã
n-au apãrat constant, Brãnescu
având mai multe meciuri la Dina-
mo, iar Miriuþã i-a folosit ºi pe
Vâtcã ºi Marc.

În dreapta, cãpitanul lui Hagi,
Benzar este titular la naþionalã, iar
la club joacã ºi mijlocaº, când Ho-
dorogea este introdus fundaº dreap-
ta. Tiago Lopes este un jucãtor agre-
siv, bun pe apãrare. Dimitrov are
aport ofensiv ºi este titular de drept
de când a venit în Bãnie. Bãlaºa joa-
cã la FCSB mai mult pentru cã este
jucãtor „under”, iar recent, cu CFR,
a fost utilizat ca stoper. Al. Stan joa-
cã mai mult când ªumudicã folo-
seºte sistemul cu 3 fundaºi, Belu
fiind mai predispus pentru o aºeza-
re cu 4 în defensivã. Romera a prins
echipa în ultima vreme, dupã ce
acolo au mai fost încercaþi Cecca-
relli sau Hanca.

Pe postul de fundaº stânga avem
concurenþa cea mai mare. Practic,
toþi cei 6 jucãtori au o cotã foarte
bunã. Cãpitanul CFR-ului, Camo-
ra, este lider de câþiva ani acolo, iar
Junior Morais are practic aceeaºi
cotã, el fiind din varã jucãtorul
FCSB. Diferenþa este foarte micã
între ceilalþi fundaºi stânga, dacã nu
sunt chiar de aceeaºi valoare.

Sãpunaru este unul dintre cei mai
buni jucãtori din Liga I, s-a impus
ca lider la Astra, ca ºi la Pandurii,
este titular la naþionalã. Tamaº, in-
diferent de problemele extraspor-
tive, are o cotã bunã, fiind printre
„rezervele” lui Daum. Larie are
douã sezoane excelente, ca ºi Þâru,
revenit foarte bine dupã acciden-
tare, el prinzând ºi o selecþie la
naþionalã, pentru jocul din Rusia.
Nedelcearu este titular la naþionala
de tineret ºi la Dinamo. Popov ar
fi ultimul pe listã, el fiind un jolly
joker, jucând ºi ca fundaº dreapta
sau închizãtor.

Ca stoper stânga, Boli este de doi
ani titular de doi ani la Viitorul, mar-
când ºi câteva goluri. Deºi are doar
câteva meciuri la Universitatea,
Barthe a dovedit cã experienþa la

nivel înalt la Ludogoreþ ºi în Elveþia
este concludentã, fiind un fundaº
redutabil, cu ºtiinþa jocului. Horj s-
a impus la CFR în faþa unor vete-
rani, chiar dacã recent a jucat aco-
lo Mureºan. Maric a profitat de ple-
carea lui Mevlija ºi a devenit titular,
pânã la accidentare, acum având
concurenþi în Mihai Popescu ºi
Dielna. Moke a fost reprofilat sto-
per, din mijlocaº, dar este unul din-
tre punctele slabe la FCSB.
Ivan, Coman, Budescu ºi Alibec,

starurile Ligii I
Mijlocaºii la închidere abundã

în Liga I, dar valoarea lor este dis-
cutabilã, de aceea rezistã încã ve-
terani precum Lovin sau Rus. Este
acelaºi echilibru ca în cazul fun-
daºilor stânga, dar în jos. În ca-
zul celor aºa-ziºi „box to box”,
Nistor, Nascimento ºi Pintilii ocu-
pã podiumul, indioscutabil, ceilalþi
detaºându-se în partea inferioarã
a ierarhiei.

Ca atacanþi de bandã, Andrei
Ivan ºi Florinel Coman sunt douã
talente indiscutabile ale fotbalului
românesc, au deja o cotã foarte
bunã, primul la 20 de ani, al doilea
la 19 ani. Teixeira sau Chiþu sunt
doi jucãtori decisivi în acest sezon
pentru echipele lor. Florin Tãnase
revenit dupã accidentare, ºi Deac,
reîntors din Kazahstan, par sã se
impunã rapid ºi sã conteze în acest
play-off. Hanca a fãcut un sezon
foarte bun, care i-a adus convo-
carea la naþioalã, având cele mai
multe assist-uri din Liga I. Omrani
este ºi el un jucãtor de valoare ºi
este folosit chiar vârf, când Bud
nu este în formã. Jakolis s-a im-
pus imediat pe postul pãrãsit de Adi
Popa. Bumba, Bancu sau Ioniþã au
mari oscilaþii de formã.

Decarii sunt tot mai puþini în
Liga I, dar avem câþiva jucãtori cu
fantezie care pot îndeplini acest rol.
Inclusiv în play-out sunt fotbaliºti
precum Eric, Cernat sau Croito-
ru, care se aflã la apus de carierã,
dar fac diferenþa ºi au oferte de la
cele mai bune echipe din campio-
nat. De obicei, decarii sunt utili-
zaþi ºi pe post de al doilea vârf în
Liga I, sau în unele cazuri pot în-
deplini rolul de „9 fals”. Budescu
a revenit la naþionalã dupã ce a
confirmat nu doar în Liga I, ci ºi
în cupele europene cu Astra. Bã-
luþã ar fi o soluþie ºi pentru naþio-
nalã, deºi acolo este suveran Ni-
cuºor Stanciu. Palic a devenit cã-
pitan la Dinamo datoritã evoluþii-
lor sale, în timp ce Boldrin este în
scãdere de formã, iar Neluþ Roºu
încã nu s-a impus la Viitorul, dupã
transferul de la Chiajna.

Cel mai bun atacant din Liga I
este ºi cel mai scump jucãtor
transferat în ultimii ani de FCSB,
Alibec costându-l pe Becali nu mai
puþin de 2 milioane de euro. Cu si-
guranþã în Top 5 ar fi intrat ºi Gno-
here, rezervã la formaþia lui Reghe.
Nemec joacã în naþionala Slova-
ciei ºi prin evoluþia sa a fãcut ca
dinamoviºtii sã nu regrete pleca-
rea lui Gnohere. Bud este în scã-
dere de formã, dar rãmâne în to-
pul golgheterilor. Niculae este la
final de carierã ºi mai joacã doar
din experienþã, dar golul lãsat de
Alibec este imens. Craiova ºi Vii-
torul sunt echipele care nu posedã
un vârf de valoare, de multe ori pre-
ferând sã foloseascã acolo un mij-
locaº ofensiv, Ivan sau Mãzãrache
în cazul Craiovei, Chiþu sau Iancu
la Viitorul. La Hagi au fãcut totuºi
meciuri bune Nimely ºi Morar.

Portari

1. Lung - Astra
2. Niþã - FCSB
3. Calancea - Craiova
4. Râmniceanu - Viitorul
5. Penedo - Dinamo
6. Mincã - CFR

Fundaºi dreapta

1. Benzar - Viitorul
2. Tiago Lopes - CFR
3. Dimitrov - Craiova
4. Bãlaºa - FCSB
5. Al. Stan - Astra
6. Romera - Dinamo

Fundaºi stânga

1. Camora - CFR
2. Morais - Astra
3. Ganea - Viitorul
4. Briceag - Craiova
5. Filip - Dinamo
6. Momcilovic - FCSB

Stoper dreapta

1. Sãpunaru - Astra
2. Tamaº - FCSB
3. Larie - CFR
4. Þâru - Viitorul
5. Nedelcearu - Dinamo
6. Popov - Craiova

Stoper stânga

1. Boli - Viitorul
2. Barthe - Craiova
3. Horj - CFR
4. Geraldo - Astra
5. Maric - Dinamo
6. Moke - FCSB

Mijlocaº defensiv

1. Zlatinski - Craiova
2. Muniru - FCSB
3. Busuladzic - Dinamo
4. Nedelcu - Viitorul
5. Lovin - Astra
6. L. Rus - CFR

Mijlocaº box to box

1. Nistor - Dinamo
2. Pintilii - FCSB
3. Nascimento - CFR
4. Seto - Astra
5. Mateiu - Craiova
6. Purece - Viitorul

Atacant dreapta

1. Ivan - Craiova
2. Chiþu - Viitorul
3. Hanca - Dinamo
4. Omrani - CFR
5. Jakolis - FCSB
6. Ioniþã - Astra

Atacant stânga

1. Fl. Coman - Viitorul
2. Teixeira - Astra
3. Deac - CFR
4. Fl. Tãnase - FCSB
5. Bancu - Craiova
6. Bumba - Dinamo

Coordonator

1. Budescu - Astra
2. Palic - Dinamo
3. Bãluþã - Craiova
4. Pãun - CFR
5. Boldrin - FCSB
6. N. Roºu - Chiajna

Vârf

1. Alibec - FCSB
2. Nemec - Dinamo
3. Bud - CFR
4. Niculae - Astra
5. Morar - Viitorul
6. Fajic - Craiova
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