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- Dacã s-ar pune impozit pe
prostie, mulþi politicieni, Popescule,
ar avea de suferit.
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Când Europa
asista uimitã la un
periculos scenariu!

Documentarul regizorilor
italieni – Adriano Cutraro, Fe-
derico Greco ºi Mirko Mel-
chiorre – intitulat „PIIGS”
(se traduce „porcii”), cu par-
ticiparea unor intelectuali de
prestigiu, care ar sprijini po-
liticile de austeritate ale UE,
are 74 de minute, vrea sã de-
monstreze cã exigenþele pri-
vind deficitul, inflaþia ºi da-
toriile nu constituie altceva,
decât fructul unor banale
erori de calcul. Pentru a se
putea decreta, pe cale de con-
secinþã, cã statul social nu
este sustenabil.

actualitate / 2

Popularii europeni ºi-au fãcut
agenda la Malta :

 “Viitorul Uniunii
Europene”: siguranþã
ºi economie

politicã / 6-7 1 aprilie – o farsã
de fiecare zi?

Nu-mi amintesc în ce mo-
ment al copilãriei am luat act
întâia oarã de ziua pãcãleli-
lor. Memoria, de-acum selec-
tivã, reþine doar curiozitatea
nelipsitã de un dram de plã-
cere  rãutãcioasã  cu  care ,
odatã familiarizat cu ciuda-
tul, aºa cum mi s-a pãrut la
început, obicei,  mã pregã-
team pentru ºirul nesfârºit
de ºotii  pregãtite,  nu fãrã
multã ostenealã,  în dauna
amicilor de prin vecini. Lã-
sând la  o  parte  „ i s tor ia”
acestei pânã la urmã hazlii
ghiduºii, intrate, cu timpul,
mai mult în jocurile celor
mici, o „istorie”…

culturã / 8

Al patrulea deces
cauzat de rujeolã,
în Dolj

social  / 10

La ultima ºedinþã a Consiliului
Judeþean Dolj s-a votat ºi Hotãrâ-
rea privind aprobarea documenta-
þiei tehnico-economice – faza SF –
pentru obiectivul de investiþii:
„Reþele exterioare ºi drumuri de
acces – Parc Industrial High-Tech
Industry Park Craiova”. Amplasa-
mentul pe care se va dezvolta acest
parc industrial este pe teritoriul
intravilan al municipiului Craio-
va, având destinaþia industrie ºi ser-
vicii. Cele peste 24 de hectare afla-
te în vecinãtatea Aeroportului In-
ternaþional Craiova sunt poziþiona-
te ºi în apropierea multor reþele
pentru alimentarea cu utilitãþi.
Prin hotãrârea adoptatã joi de con-
silierii judeþeni s-a stabilit ca par-
cul „High Tech Park” sã fie racor-
dat la reþelele de apã, canalizare,
gaze, electricã, telefonie ºi inter-
net, dar ºi la reþeaua de drumuri
acces incintã. Durata de realizare
a tuturor acestor branºamente nu
trebuie sã depãºeascã 16 luni. Nu
trebuie scoase din discuþie, însã,
condiþionãrile evidente pe care
Autoritatea Aeronauticã Civilã Ro-
mânã le-a impus ºi le va impune
probabil, putând astfel prelungi
unele termene de execuþie.
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Ponta vrea sã
restricþioneze
prezenþa
universitãþilor
strãine în
România

Victor Ponta a declarat cã
vrea sã lucreze la un proiect
de lege prin care sã restricþi-
oneze prezenþa universitãþilor
strãine în România, pe
modelul promovat de pre-
mierul ungar, Viktor Orban,
care doreºte sã înãspreascã
condiþiile pentru prezenþa pe
teritoriul þãrii a universitãþi-
lor din afarã. ”Sã nu sãriþi
imediat indignaþi - opinia
mea este cã iniþiativa legis-
lativã a vecinilor noºtri e
foarte bunã ºi corectã! Mã
gândesc sã depun o iniþiativã
similarã în Parlamentul
României”, scris Victor
Ponta pe pagina lui de
Facebook. Ungaria a aprins
o disputã cu o universitate
fondatã de miliardarul
George Soros printr-un
proiect de lege despre care
instituþia susþine cã ar putea
sã o oblige sã închidã porþi-
le, scrie Financial Times.
Schimbãrile propuse pentru
sistemul superior de învãþã-
mânt din Ungaria sunt
extensia unei bãtãlii dintre
Soros ºi premierul Viktor
Orban, care l-a catalogat pe
miliardarul ungar un ”duº-
man ideologic”. Citând
considerente de siguranþã
naþionalã, guvernul Unga-
riei a prezentat marþi o serie
de amendamente care ar cere
universitãþilor care oferã ºi
diplome fãrã certificare
Europeanã – cum este cea
fondatã de George Soros – sã
deschidã campusuri în
strãinãtate, schimbându-le
statutul legal ºi înãsprind
politica de admitere ºi
angajare pentru aplicanþii
non-UE.

Premierul Sorin Grindeanu a
declarat ieri cã are semne de între-
bare în privinþa ”fracturii” dintre
corpul raportului întocmit de Mi-
nisterul Justiþiei privind activitatea
parchetelor ºi cã, dacã reprezen-
tanþii DNA ºi-ar fi citit atribuþiuni-
le, ar fi ºtiut cã încalcã legea.

”Pot sã spun cã am anumite
semne de întrebare legate de mo-
dul în care a fost prezentat acest
raport care dã o fracturã între mare
parte din corpul acestui raport ºi
concluzie. (...) Pe mine, ca prim-
ministru, mã intereseazã ca insti-
tuþiile sã funcþioneze, fie cã vor-
bim de Parchetul General, fie cã
vorbim de DNA sau de DIICOT.

Când Europa asista uimitãCând Europa asista uimitãCând Europa asista uimitãCând Europa asista uimitãCând Europa asista uimitã
la un periculos scenariu!la un periculos scenariu!la un periculos scenariu!la un periculos scenariu!la un periculos scenariu!

MIRCEA CANÞÃR

Documentarul regizorilor italieni – Adri-
ano Cutraro, Federico Greco ºi Mirko Mel-
chiorre – intitulat „PIIGS” (se traduce „por-
cii”), cu participarea unor intelectuali de
prestigiu, care ar sprijini politicile de auste-
ritate ale UE, are 74 de minute, vrea sã de-
monstreze cã exigenþele privind deficitul, in-
flaþia ºi datoriile nu constituie altceva, de-
cât fructul unor banale erori de calcul. Pen-
tru a se putea decreta, pe cale de consecin-
þã, cã statul social nu este sustenabil. Uniu-
nea Europeanã a asistat neputincioasã la
acest periculos scenariu. Documentarul la
care s-a trudit cinci ani, menit a sfida dog-
mele economice, care au influenþat politici-
le UE, s-a autofinanþat în totalitate, pentru
a evita insinuarea unor ingerinþe de stânga
sau chiar extremã-stânga. El beneficiazã de
aportul lui Noam Chomsky, filosof ºi lin-
gvist, considerat de New York Times „pro-
babil cel mai mare intelectual în viaþã”, Ya-
nis Varoufakis, ex-ministru grec de finanþe,
Steffanie Kelton, consultant economie al lui
Bernie Sanders, economist la comisia de
buget a Senatului SUA, Erri de Luca, scrii-
tor, Paul de Grauwe, economist la London
School of Economics ºi Warren Mosler, ex-

pert în sistemul monetar. Regizorii docu-
mentarului pomenit, deºi e vorba de un film
în adevãratul sens al termenului, în demer-
sul lor, demonstreazã de fapt cã dogmele
economice au influenþat politicile economi-
ce ale Uniunii Europene pânã acolo încât
strigãtul „luaþi-ne de pe marginea prãpas-
tiei” a reverberat mai puternic decât „sal-
vaþi-ne din crizã”. ªomajul, sãrãcia, inega-
litãþile sociale, nu sunt o fatalitate. Ceea ce
se ºtia. Grava crizã economicã, poate cea
mai gravã din ultima sutã de ani, a avut ca
finalitate – demonstreazã documentarul –
pãrãsirea Uniunii Europene de cei pentru
care sacrificiile nu sunt acceptabile. ªi, opi-
nãm noi, „trecerea” la ceea ce s-a spus: „rit-
muri diferite” ale statelor membre. Difuzat
deja la 30 martie a.c., de Fil Rouge Media,
ºi anunþat de peste un an, documentarul este
o demonstraþie veritabilã a faptului cã ori-
ginile crizei deficitului european nu rezidã
în inegalitãþile populaþiei unei þãri sau alta,
ci în cu totul altceva. Între consecinþele
austeritãþii se poate vorbi de ascensiunea
partidelor extremiste ºi a tendinþelor xeno-
fobe, liderii extremiºti descoperind gustul
maselor. La toate acestea, UE s-a arãtat ne-

putincioasã. Aºa s-au amestecat ºi la noi re-
comandãrile anticorupþie ale lui Klem cu un
lobby agresiv pe frontul economic. Contex-
tul a pãrut nou. ªi poate ºi aºa a fost. Un
recent raport Oxfarm, care este un ONG,
publicat la 27 martie a.c., aratã cã 20 de
mari bãnci europene, au dus în 2015, 25
miliarde euro în paradisuri fiscale precum
Hong Kong, Singapore, Luxemburg, Mona-
co ºi Olanda. Organizaþia Oxfarm acuzã clar
cã bãncile europene practicã evaziunea fis-
calã fãrã perdea. Mai clar, raportul suge-
reazã cã profitul se vrea în paradisuri fis-
cale ºi... datoriile, în schimb, integrate în
UE. Adicã pe cocoaºa cetãþenilor. Criza UE
se atribuie troicii (FMI-BCE-CE), „oamenii
în negru” cum i-a numit, în 2012, Luis de
Guindos, ministrul spaniol de finanþe, în mai
multe rânduri, intraþi în aprige dialoguri cu
Evangelos Venizelos, vicepremier ºi ºef al
diplomaþiei elene (iunie 2013-ianuarie 2015).
Filmul „PIIGS” va genera cu siguranþã dez-
bateri, inclusiv despre geneza aristocraþiei
financiare, dar peste toate meritul sãu este
acela de a trage un semnal de alarmã, pe
care unele þãri – considerate rebele, la Bru-
xelles – deja îl trag.
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de revocare a vicepremierului Daniel Constantinde revocare a vicepremierului Daniel Constantinde revocare a vicepremierului Daniel Constantinde revocare a vicepremierului Daniel Constantinde revocare a vicepremierului Daniel Constantin
Preºedintele Klaus Iohannis va

semna în 3 aprilie decretul de revo-
care din funcþie a lui Daniel Con-
stantin, vicepremier ºi ministru al
Mediului, în aceeaºi zi urmând sã aibã
loc ºi ceremonia pentru depunerea
jurãmântului de cãtre noul titular al
postului, Graþiela Gavrilescu.

Premierul Sorin Grindeanu a
declarat ieri cã a fost informat cã
luni va avea loc ceremonia de în-
vestire a celor doi miniºtri de la
Mediu ºi Relaþia cu Parlamentul,
dar cã nu a avut emoþii în aceastã
sãptãmânã, în timp ce aºtepta un
rãspuns. “M-au sunat cei de la ca-
binet cã pe parcursul acestei zile
am primit de la Administraþia pre-
zidenþialã informarea cã luni la ora
17.00 va avea loc ceremonia de

Toate aceste instituþii trebuie sã
funcþioneze dincolo de persoanele
care conduc aceste instituþii, de
domnul Lazãr, de doamna Kovesi
sau de altcineva.(...) Nu cred cã
un stat de drept este legat de nu-
mele cuiva ºi, în momentul în care
acel cineva nu mai este, se dãrâmã
toate instituþiile care asigurã func-
þionarea statului de drept”, a de-
clarat premierul Sorin Grindeanu.

Tudorel Toader a declarat,
miercuri, dupã evaluarea condu-
cerilor Parchetului General ºi
DNA cã momentan nu este opor-
tunã declanºarea mecanismului de
revocare a procurorului general,
Augustin Lazãr ºi a procurorului

ºef DNA, Laura
Codruþa Kovesi.
”Dacã îºi citeau
foarte bine atri-
buþiunile, ºtiau
cã nu aveau
dreptul sã facã
lucrul acesta cei
de la DNA ºi in-
diferent de con-
cluziile care ar fi
rezultat din acest raport, nu ar fi
însemnat schimbarea nici a dom-
nului Lazãr, nici a doamnei Ko-
vesi. Procedura era iniþiatã. Con-
form legii, procedura se încheia
la preºedinþie”, a mai spus premie-
rul Sorin Grindeanu.

În raportul întocmit de Minis-
terul Justiþiei se aratã cã Parchetul
General ºi DNA vor fi monitoriza-
te în continuare ºi cã rezultatele ne-
gative pe viitor pot aduce în dis-
cuþie,din nou, oportunitatea revo-
cãrii ºefilor parchetelor.

învestire a celor doi miniºtri”, a
declarat vineri premierul Sorin
Grindeanu.

Întrebat dacã a avut emoþii aº-
teptând decizia de la Cotroceni,
premierul a spus cã nu e emotiv,
“dar, ºi dacã aº fi avut emoþii atunci
când mi-am început activitatea ca
prim-ministru, experienþa de trei
luni a fãcut ca emoþiile sã-mi trea-
cã”. Preºedintele Klaus Iohannis va
semna în 3 aprilie decretul de re-
vocare din funcþie a lui Daniel Con-
stantin, vicepremier ºi ministru al
Mediului, în aceeaºi zi urmând sã
aibã loc ºi ceremonia pentru depu-
nerea jurãmântului de cãtre noul
titular al postului, Graþiela Gavri-
lescu. Totodatã, postul ocupat de
Gavrilescu la ministerul pentru

Relaþia cu Parlamentul urmeazã sã
fie preluat de cãtre Viorel Ilie.

Premierul Sorin Grindeanu a
spus, joi seara, la România TV, cã
i se pare “ciudat” cã preºedintele
Klaus Iohannis nu a semnat încã
decretul de revocare din Executiv
a lui Daniel Constantin, adâugând
cã îl mirã ritmul ºefului statului.
“I-am trimis luni dupã-amiazã pro-
punerile pe care le avem. ªi pe mine
mã mirã acest ritm. E dreptul legal
al preºedintelui de a-ºi lua un drept
de 45 de zile, dacã nu mã înºel. E
adevãrat cã eu nu lucrez cu acest
ritm ºi probabil mulþi dintre noi nu
lucrãm cu ritmul ãsta. E ciudat”, a
apreciat Sorin Grindeanu.

Premierul a mai spus cã a sem-
nat revocarea lui Daniel Constantin

din funcþia guvernamentalã, deoa-
rece acesta nu ºi-a dat demisia din
funcþia de vicepremier ºi ministru
al Mediului. Biroul Politic Central al
ALDE a votat retragerea sprijinului
politic pentru copreºedintele Daniel
Constantin, cu 86 de voturi “pen-
tru” ºi 12 “împotrivã”. Potrivit arti-
colului 10 din Legea privind orga-
nizarea ºi funcþionarea Guvernului
României ºi a ministerelor ”numi-
rea în funcþia de membru al Guver-
nului, în caz de remaniere guverna-
mentalã sau de vacanþã a postului,
se face de Preºedintele României,
la propunerea primului-ministru”,
fãrã a se face referire însã la un ter-
men expres în care preºedintele sã
semneze decretul din revocare a
unui ministru.
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Pornind de la proiectul privind
bugetul Craiovei, în care au fost
prinse ºi lucrãrile de reabilitare a
sediului Casei Casãtoriilor de lân-
gã Poºta Centralã, un consilier PNL
a venit cu o propunere ineditã. Fla-
vius Sirop le-a dat autoritãþilor lo-
cale ideea sã se gândeascã ºi la o
posibilitate, pe care o au la înde-
mânã, pentru a decongestiona tra-

Casa Bibescu din Parcul „Nicolae
Romanescu” ar putea sã fie deschi-
sã ºi mai mult pentru perechile care
aleg sã-ºi oficieze cãsãtoriile într-un
astfel de loc. Propunerea de scãdere
a taxei, de 1.500 de lei în prezent, a
venit din partea consilierilor opozi-
þie, dar nu a primit încã ok-ul autori-

tãþilor locale, însã reprezentanþii Pri-
mãriei Craiova au admis cã este ne-
voie de o soluþie deoarece vechiul se-
diu al Casei Cãsãtoriilor va intra cu-
rând în reparaþii. Ultima expertizã,
fãcutã în 2011, a arãtat cã imobilul
trebuie consolidat pentru a rezista ºi
în urmãtorii 40 de ani.

ficul care se creeazã permanent la
acest sediu, din lipsa unei parcãri.
„Cred cã aþi fost ºi dumneavoas-
trã acolo la fel ºi fel de festivitãþi ºi
aþi vãzut cã se calcã pe picioare
oamenii, nu au locuri de parcare ºi
este foarte greu de gestionat. Exis-
tã o posibilitate sã degrevãm zona
centralã”, a spus acesta, în plenul
de joi al CLM Craiova.

Propunere
de scãdere a taxei

pentru oficierea
cãsãtoriilor

Concret, Flavius Sirop a propus
sã se scadã taxa pentru oficierea
cãsãtoriilor de la Casa Bibescu (în
Parcul „Nicolae Romanescu”) ºi,
în felul acesta, sã o facã mai ac-

cesibilã tuturor tinerilor. „V-aº pro-
pune cumva sã ne gândim la o altã
locaþie, sã încercãm sã direcþionãm
cetãþenii mãcar pe perioada de varã
cãtre casa aceea din parc, unde se
mai oficiazã cãsãtorii. Sã ne gân-
dim împreunã la o altã locaþie sau,
pe perioada de varã, sã scãdem
acea taxã, care este destul de mare
pentru a oficia cãsãtoriile în parc.
Sã o diminuãm, fiindcã nu cred cã
genereazã costuri foarte mari, în
aºa fel încât cetãþenii sã fie tentaþi
sã oficieze acolo”, a venit cu ideea
consilierul liberal.

O expertizã
din 2011

Reprezentanþii Primãriei Craio-
va nu au îmbrãþiºat, deocamdatã,
aceastã propunere, însã au lãsat sã
se înþeleagã cã va fi nevoie de gã-
sirea unei soluþii întrucât vechiul
sediu al Casei Cãsãtoriilor va in-
tra, într-adevãr, în lucru. În buge-
tul din anul acesta, investiþia a fost
prinsã cu o sumã de 45.000 de lei,
bani care sunt destinaþi pentru
efectuarea unei noi expertize teh-
nice a clãdirii ºi realizarea docu-
mentaþiei de avizare a lucrãrilor de
intervenþie (DALI, în termeni teh-
nici). Ultima expertizã tehnicã asu-
pra imobilului de pe strada Unirii,
nr. 50A, a fost solicitatã de Primã-
ria Craiova în anul 2011. În urma
acestei verificãri, s-a concluzionat
cã imobilul trebuie consolidat, în

principal la structura de rezisten-
þã, propunându-se înlocuirea fun-
daþiilor din cãrãmidã cu altele din
beton, prin sistemul de subzidiri.

Imobilul a aparþinut
boierului ªtefan

Rusãnescu
Imobilul în care funcþioneazã

acum Casa Cãsãtoriilor este înca-
drat ca momument istoric, de ca-
tegoria B, fiind ridicat între anii
1870-1900 (sfârºit de secol 19).
A fãcut parte dintr-un complex de
case boiereºti, aparþinând boieru-
lui craiovean ªtefan D. Rusãnes-
cu, ºi a avut de la bun început des-
tinaþia de locuinþã. De-a lungul
anilor, s-au succedat mai mulþi
moºtenitori ai familiei Rusãnescu,
care ºi ei au folosit imobilul tot
pentru locuinþã. Pe placa come-
morativã de la intrare este menþi-
onat faptul cã, în aceastã casã, s-
au desfãºurat, între 1915-1916,
întruniri ale marilor oameni poli-
tici ºi partioþi în slujba fãuririi
României Mari. Dupã ce a fost
naþionalizatã, construcþia a avut
diverse destinaþii, o perioadã
funcþionând aici sediul fostei echi-
pe de fotbal „Universitatea Craio-
va”. Ultima restructurare cunos-
cutã este cea din anul 1999, când
au fost refãcutã interioarele în stil
baroc târziu sau Art Deco.

LAURA MOÞÎRLICHE

ªedinþa  de  vineri,  31  martie,  a  Colegiului
Prefectural Dolj, a  avut, ca principal  punct de dis-
cuþie, mãsurile  generate pentru  apropiatele Sãrbã-
tori Pascale.  Toate instituþiile  care   au  responden-
þã în  domeniu  sunt  obligate  sã punã  în vigoare
legislaþia. Noul  prefect  de  Dolj, Dan Narcis Pur-
cãrescu a ºi „condimentat”   puþin   ºedinþa, între-
bând -  „bine, bine,  sunt sacrificaþi  mieii în spaþiile
special amenajate, dar cu  iezii  cum rãmâne?”. Glu-
ma  a  fost  gustatã, iar  rãspunsul  a  venit   prompt
din  partea reprezentantului  Direcþiei  Sanitar Veteri-
nare,  Cristian  Florescu:  „ªi  iezii  vor  fi tãiaþi  în
aceleaºi  condiþii”. Mai  mult,  „picanteriile” au con-
tinuat. Dan   Purcãrescu  a cerut  directorului   Cen-
trului  Meteorologic  Craiova,  Cristiana  Burada,
situaþia probabilã.  Între  cei  doi  a avut  loc un
schimb de  replici  savuros: „Doamna  director  aº
vrea  sã  ne  daþi ºtiri  bune,  despre  vreme, de

Colegiul   Prefectural – ºedinþã
cu  glume ºi  planuri  de   viitor
  Ieri,  a avut  loc ºedinþa  lunarã  ordinarã a  Colegiului    Prefectural  Dolj.  S-au

dezbãtut  teme importante,  care au fãcut  parte din  ordinea de  zi,  iar  accentul  s-a
pus  pe mãsurile  de ordine pentru Sãrbãtorile Pascale.

aceea  vã  rog   sã  ne prezentaþi situaþia”;  Cristina
Burada:   „Este prima   datã  când  iau contact  direct
cu  dumneavoastrã, în calitatea  de  prefect.  Vã
urez   succes  ºi   sunt  convinsã  cã  vom colabora
foarte  bine”;  „Doamna  director , este  primul  con-
tact  vizual,  nu  direct” – Dan Purcãrescu  .  Acum,
sã  revenim  la lucruri  serioase. „Pentru  cã  este
prima  ºedinþã  a  Colegiului  Prefectural   pe  care o
prezidez, daþi-mi voie sã  vã spun  cã  prioritãþile man-
datului  meu  sunt  simple  ºi  derivã  din  atribuþiile
prefectului.  Am  încredere  într-o  bunã  colaborare
cu serviciile  publicer  deconcentrate  ºi cu   structu-
rile Ministerului Afacerilor  Internre.  De  asemenea a
fost votat,  în  cadrul acestei  ºedinþe,  planul de  des-
fãºurare  a  activitãþilor  specifice  pentru  protejarea
sãnãtãþii  ºi  siguranþei  cetãþenilor  în perioada pre-
mergãtoare  ºi în  timpul  Sãrbãtorilor  Pascale ”.

CRISTI  PÃTRU
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La mai bine de patru ani de când
au fost prinºi în timp ce foloseau
dispozitive artizanale pentru retra-
gere de numerar de la aparatele de
jocuri electronice dintr-o salã din
Craiova, cinci doljeni au fost con-
damnaþi definitiv.

Reamintim cã, poliþiºtii Serviciu-
lui de Combatere a Criminalitãþii
Informatice din cadrul Brigãzii de
Combatere a Criminalitãþii Organi-
zate (BCCO) Craiova, împreunã cu
procurorii DIICOT – Ser-
viciul Teritorial Craiova,
sprijiniþi de luptãtori ai IPJ
Dolj ºi beneficiind de su-
portul de specialitate al ofi-
þerilor Direcþiei Operaþiuni
Speciale (DOS) ºi SRI, au
destructurat gruparea
specializatã în comiterea
de infracþiuni informatice
în octombrie 2012. În ca-
drul acþiunii, patru doljeni,
Leon Bîtã, Constantin Da-
niel Andrei, fost Ciorîia,
zis Cioarã, ºi Marian Popescu, po-
reclit Cioc, precum ºi o femeie, toþi
cu vârste cuprinse între 16 ºi 34 de
ani erau prinºi în flagrant, pe 20
octombrie 2012, în timp ce folo-
seau, în mod ilegal, dispozitive elec-
tronice confecþionate artizanal, pen-
tru retragerea frauduloasã de nume-
rar din aparatele electronice ampla-
sate într-o salã de jocuri din Craio-
va. Asupra lor au fost gãsite ºi ri-
dicate, în vederea continuãrii cer-
cetãrilor, dupã cum anunþau anche-
tatorii la momentul respectiv, un dis-
pozitiv electronic utilizat pentru
generarea de impulsuri electromag-
netice, 450 de lei, trei telefoane
mobile, carduri bancare, precum ºi
mai multe înscrisuri ºi însemnãri.
Ulterior prinderii celor patru, oa-
menii legii au descins la
opt locuinþe (cinci din
Craiova ºi câte una din
comunele Gighera, Mãce-
ºu de Jos ºi Bistreþ), în
urma percheziþiilor fiind
descoperite alte ºase dis-
pozitive electronice con-
fecþionate artizanal, uti-
lizate pentru generarea de
impulsuri electromagneti-
ce, în scopul retragerii ile-
gale de bani din aparate
electronice amplasate în
sãli de jocuri, patru

Ziua Porþilor Deschise la IJJ Dolj
La sediul Inspectoratu-

lui de Jandarmi Judeþean
(IJJ) Dolj s-a desfãºurat,
ieri, o altã activitate cuprin-
sã în programul dedicat
aniversãrii a 167 de ani de
la înfiinþarea Jandarmeriei
Române. Astfel, începând
cu ora 10.00, Inspectora-
tul de Jandarmi Judeþean
Dolj a fost gazda a peste
600 de elevi ºi preºcolari,
din mai multe instituþii de
învãþãmânt preuniversitar,
din municipiul Craiova ºi judeþul Dolj. Toþi cei care au trecut pragul
unitãþii de jandarmi au avut posibilitatea sã viziteze Biserica, Sala Tra-
diþiilor ºi alte spaþii în care jandarmii îºi desfãºoarã activitatea. De
asemenea, au fost amenajate mai multe ateliere de prezentare a tehni-
cii folosite în îndeplinirea misiunilor curente ºi cea din dotarea struc-
turii antiteroriste, trusa criminalisticã, tehnica de comunicaþii ºi auto-
vehiculele din înzestrare. Mai mult, pentru cei mici au fost pregãtite ºi
exerciþii demonstrative cu câini de serviciu, exerciþii de autoapãrare ºi
spargeri de obiecte dure. Astãzi, 1 aprilie a.c., în intervalul 13.00 –
15.00, în Grãdina Botanicã, din municipiul Craiova, va fi organizat un
stand cu tehnica ºi materialele din dotarea structurilor de jandarmi.

Tânãr în arest pentru cinci furturi
În urma cercetãrilor

efectuate de lucrãtorii
Postului de Poliþie ªimni-
cu de Sus ca urmare a mai
multor sesizãri vizând fur-
turi din autoturisme staþi-
onate pe raza localitãþii, în
cursul zilei de joi, 30 mar-
tie a.c., a fost identificat
autorul faptelor, Marius
Birin, de 18 ani, din comu-
na ªimnicu de Sus. Oame-
nii legii au mai stabilit cã acesta este ºi autor al unor furturi din locuin-
þe, astfel cã, în cauzã s-au efectuat 4 percheziþii domiciliare, ocazie cu
care au fost gãsite bunurile sustrase, prejudiciul fiind recuperat în
totalitate. Faþã de Marius Birin s-a dispus continuarea urmãririi penale
pentru sãvârºirea a 5 infracþiuni de furt calificat, fapte prin care a
produs un prejudicu total de aproximativ 6500 lei, cu ocazia definiti-
vãrii cercetãrilor poliþiºtii reuºind sã recupereze un procent de 80%, bu-
nurile gãsite fiind restituite persoanelor vãtãmate. În baza probatoriu-
lui administrat, joi searã s-a dispus, prin ordonanþã, reþinerea pentru
24 de ore a lui Marius Birin, acesta fiind introdus în Centrul de Reþine-
re ºi Arest Preventiv al IPJ Dolj, urmând sã fie prezentat Judecatoriei
Craiova cu propunere de arestare preventivã.

Bulgar prins cu permis de conducere
fals la PTF Calafat

Potrivit reprezentanþilor
Serviciului Teritorial al Po-
liþiei de Frontierã (STPF)
Dolj, joi, 30 martie a.c., în
jurul orei 11.30, la Punctul
de Trecere a Frontierei
(PTF) Calafat, s-a prezen-
tat pentru efectuarea for-
malitãþilor de frontierã
cetãþeanul bulgar Borisov
B., în vârstã de 31 de ani,
la volanul unui autoturism
marca Opel, înmatriculat
în Suedia. Cu ocazia con-
trolului specific, poliþiºtii de frontierã doljeni au avut suspiciuni cu
privire la autenticitatea permisului de conducere prezentat, motiv pen-
tru care s-a procedat la examinarea ºi identificarea elementelor de
siguranþã specifice. În urma verificãrilor, s-a constatat faptul cã per-
misul nu prezintã elasticitatea celui original, înscrisurile sunt tipãrite
cu caractere diferite, iar în urma expunerii la raze UV, nu au fost
evidenþiate caracteristicile specifice. Conducãtorul auto a declarat cã
a obþinut permisul de la ºeful unei firme pentru care lucra în anul 2012
ºi nu are cunoºtinþã despre faptul cã acesta este fals. Poliþiºtii de fron-
tierã au luat mãsura reþinerii permisului de conducere, iar în cauzã se
efectueazã cercetãri sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor de uz de fals
ºi conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de cãtre o per-
soanã care nu posedã permis de conducere, urmând ca la finalizarea
cercetãrilor sã fie luate mãsurile legale ce se impun.
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Cinci doljeni, dintre
care trei au fost prinºi în
flagrant, în octombrie
2012, în timp ce încercau
sã retragã bani din apara-
tele electronice amplasate
într-o salã de jocuri din
Craiova cu ajutorul unor
dispozitive electronice
confecþionate artizanal,
au fost condamnaþi definitiv.
Curtea de Apel Craiova
le-a aplicat pedepse
cuprinse între 1 an ºi 4
luni ºi 2 ani de închisoare,
toate fiind cu suspendare. HDD-uri, cinci telefoane mobile,

trei laptop-uri, zeci de suporturi
optice tip CD/DVD ºi înscrisuri. În
plus, în locuinþele percheziþionate
poliþiºtii au mai gãsit douã arme
de vânãtoare de calibrul 12 mm ºi
muniþia aferentã, o armã de vânã-
toare de calibrul 7,62 mm ºi muni-
þia aferentã, componente ale unui
pistol ºi carne de vânat, suscepti-
bilã a proveni din activitãþi de bra-
conaj. În aceastã privinþã au fost
sesizaþi ºi poliþiºtii de la Biroul
Arme, Explozivi ºi Substanþe Peri-
culoase din cadrul IPJ Dolj.

Cele patru persoane prinse în
flagrant au fost duse la sediul DII-
COT – Serviciul Teritorial Craio-
va, unde, în urma audierilor, cei trei
bãrbaþi din grup, respectiv Leon
Bîtã, Constantin Daniel Andrei, fost
Ciorîia, zis Cioarã ºi Marian Po-
pescu, zis Cioc au fost reþinuþi pen-
tru 24 de ore de procurorul de caz.
O zi mai târziu au fost prezentaþi
Judecãtoriei Craiova, care le-a
emis de arestare preventivã pentru
comiterea infracþiunilor de consti-
tuire a unui grup infracþional orga-
nizat, acces fãrã drept la un sis-
tem informatic, prin încãlcarea
mãsurilor de securitate, deþinerea
fãrã drept a unui dispozitiv în ve-
derea sãvârºirii de infracþiuni infor-
matice, cauzarea unui prejudiciu

patrimonial unei persoane prin in-
troducerea ºi modificarea datelor
informatice. Au fost însã eliberaþi
cinci zile mai târziu.
Trimiºi în judecatã în 2013

Cercetãrile au fost finalizate de
procurorii DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova, care au stabilit
cã din grupul infracþional mai fã-
ceau parte alþi doi bãrbaþi, a fost
întocmit rechizitoriul în cauzã, iar
pe 5 noiembrie 2013 s-a înregis-
trat la Judecãtoria Craiova dosa-
rul în care erau trimiºi în judecatã

pentru infracþiuni la
legi speciale, Bîtã
Leon, Chiser Paul, ªte-
fan Gheorghe Daniel,
Andrei Constantin Da-
niel ºi Popescu Mari-
an. Însã pe 25 februa-
rie 2014, cauza a fost
declinatã pentru solu-
þionare la Tribunalul
Dolj. Pe 3 aprilie 2014
s-a înregistrat dosarul
vizând constituirea de
grup infracþional orga-

nizat, conform noului Cod penal,
la Tribunalul Dolj, iar pe 21 oc-
tombrie 2015 a fost pronunþatã
sentinþa pe fond.

Atât inculpaþii, cât ºi procuro-
rii au formulat apel, iar joi, 30
martie a.c., Curtea de Apel Craio-
va a soluþionat cauza. Instanþa a
admis apelurile inculpaþilor ºi le-a
redus tuturor pedepsele. Astfel,
Andrei Constantin Daniel ºi ªte-
fan Gheorghe Daniel au primit
câte 2 ani închisoare cu suspen-
dare pe durata unui termen de în-
cercare de 5 ani, Bâtã Leon - 1
an ºi 4 luni închisoare cu suspen-
dare pe durata unui termen de su-
praveghere de 4 ani ºi 100 de zile
de muncã în folosul Primãriei Po-
dari, Chiser Paul Cãtãlin - 1 an ºi

4 luni închisoare cu
suspendare pe durata
unui termen de încer-
care de 4 ani, iar Po-
pescu Marian a primit
o pedeapsã de 1 an, 4
luni ºi 20 de zile închi-
soare cu suspendare pe
durata unui termen de
supraveghere de 4 ani
ºi 100 de zile de mun-
cã în folosul Primãriei
Craiova. Hotãrârea
Curþii de Apel Craiova
este definitivã.
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Firma HIGH-TECH INDUS-
TRY PARK CRAIOVA SA este o
societate comercialã pe acþiuni
înfiinþatã de Judeþul Dolj prin
Consiliul Judeþean (99,90% ) ºi
SC Parc Industrial Craiova SA
(0,10%) în aprilie 2014 cu sco-
pul de a înfiinþa, gestiona ºi ad-
ministra infrastructura de afaceri
din municipiul Craiova, denumitã:
HIGH-TECH INDUSTRY PARK
CRAIOVA - 24,1341 hectare te-
ren green-field.

Fondatorii acestui parc indus-
trial au ca obiectiv dezvoltarea
durabilã a zonei metropolitane de
est a municipiului Craiova prin
atragerea de investiþii private
care sã genereze locuri de mun-
cã stabile în acestã zona.

High-Tech Industry Park Cra-
iova SA deþine Titlul de „Parc
Industrial” conform Ordinului
M.D.R.A.P. nr. 891/05.05.2015,
publicat în Monitorul Oficial nr.
341/19.05.2015, pentru infras-
tructura de afaceri pe care o ad-
ministreazã pentru o perioada de
30 de ani, pe terenurile green-
field puse la dispoziþie de Jude-
þul Dolj prin Consiliul Judeþean,
terenuri care formeazã un trup
compact de 24,1341 hectare
identificate potrivit Anexei 4 la
HCJ Dolj nr/60/25.02.2014.
Facilitãþi oferite investitorilor

Investitorii-rezidenþi ai parcu-
lui industrial „High-Tech Indus-
try Park Craiova” vor beneficia
de toate facilitãþile prevãzute în
legislaþia românã pe baza emite-
rii „Acordurilor de principiu” de
cãtre autoritatea publicã localã
Craiova privind acordarea faci-

High-THigh-THigh-THigh-THigh-Tech Industry Park Craiova,ech Industry Park Craiova,ech Industry Park Craiova,ech Industry Park Craiova,ech Industry Park Craiova,
transformat masiv în urmãtoarele lunitransformat masiv în urmãtoarele lunitransformat masiv în urmãtoarele lunitransformat masiv în urmãtoarele lunitransformat masiv în urmãtoarele luni

La ultima ºedinþã a Consiliului Judeþean
Dolj s-a votat ºi Hotãrârea privind aproba-
rea documentaþiei tehnico-economice – faza
SF – pentru obiectivul de investiþii: „Reþele
exterioare ºi drumuri de acces – Parc Indus-
trial High-Tech Industry Park Craiova”. Am-
plasamentul pe care se va dezvolta acest parc
industrial este pe teritoriul intravilan al muni-
cipiului Craiova, având destinaþia industrie ºi
servicii. Cele peste 24 de hectare aflate în
vecinãtatea Aeroportului Internaþional Cra-
iova sunt poziþionate ºi în apropierea multor

reþele pentru alimentarea cu utilitãþi. Prin
hotãrârea adoptatã joi de consilierii judeþeni
s-a stabilit ca parcul „High Tech Park” sã fie
racordat la reþelele de apã, canalizare, gaze,
electricã, telefonie ºi internet, dar ºi la reþea-
ua de drumuri acces incintã. Durata de reali-
zare a tuturor acestor branºamente nu trebu-
ie sã depãºeascã 16 luni. Nu trebuie scoase
din discuþie, însã, condiþionãrile evidente pe
care Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã
le-a impus ºi le va impune probabil, putând
astfel prelungi unele termene de execuþie.

litãþilor prevãzute de legea 186/
2013 privind înfiinþarea ºi func-
þionarea parcurilor industriale în
România ºi completate, prin
voinþa Consiliului Local Munici-
pal Craiova exprimatã printr-o
hotãrâre, cu neplata oricãror
taxe pentru eliberarea certifica-
telor de urbanism ºi a autoriza-
þiilor de construcþie
pentru investiþiile ini-
þiale ale administrato-
rului ºi rezidenþilor
parcurilor, în ampla-
samentele aferente
parcului  industrial
„High-Tech Industry
Park Craiova.

În planul transfo-
mãrilor ce vor urma
intrã alimentarea cu
apã potabilã, ce va în-
semna o aducþiune în
lungime de 124 m, re-
alizarea unui branºa-
ment de apã ºi a gos-
podãriei de apã. Bran-
ºamentul se va realiza
din conducta existen-
tã care traverseazã in-
cinta Parcului paralel
cu drumul naþional.

Pentru racordarea
HIGH TECH PARK la
reþeaua de canalizare
vor fi necesare: sepa-
rator hidrocarburi, re-
þele de colectare gra-
vitaþionale – pluvial -,
reþele de colectare sub
presiune – menajar.
Parcul industrial va
beneficia ºi de alimentare cu
gaze naturale. Reþeaua electricã
va fi constituitã din linii electri-

ce subterane cu o putere insta-
latã de 20 MW pentru consuma-
torii din High-tech.
Trei drumuri de acces cãtre

High-Tech Park
Se vor înfiinþa trei drumuri de

acces cãtre High-Tech Park.
Drumul 1 va avea o lungime de

212 m ºi o lãþime parte carosa-
bilã de 7 m. Drumul 2, cu o lun-
gime de 134 m ºi lãþime parte
carosabilã tot de 7 m, iar dru-
mul 3 va avea 89 m ºi acceaºi
lãþime. Vor exista mai multe
benzi de acces, una din girato-
riul DN 65 de la km 7+720 având
lungimea de 53 m ºi lãþimea de
4 m, cu un acostament de
0,75m. Alte douã benzi vor fi de
ieºire în DN 65, una pentru de-
plasarea cãtre Craiova – în lun-
gime de 52 m – ºi alta cãtre di-
recþia Slatina-Piteºti-Bucureºti,
cu o lungime de 53 m. La ambe-
le, lãþimea va fi de 4 m.

„Proiectul este unul complex,
pentru cã presupune o infras-
tructura extinsã: de drumuri,
aducþiune gaze, apã potabilã, în-
semnând o investiþie masivã, ce

se va dubla, step by step. Pro-
iectul se va face în 16 luni. Din
data de 19 mai 2015, când am
obþinut autorizaþia de construire
ºi pânã la data de 1 martie 2017
avem 2 parcele cu contract de

superficie, 4 parcele închiriate.
Pentru alte 4 parcele s-au luat
documentaþiile de prezentare la
licitaþie. Totodatã, în prezent de-
punem toate diligenþele pentru a
atrage aici doi investitori euro-
peni, iar pentru unul dintre aceº-
tia concurãm foarte dur cu Ser-
bia” ne-a precizat Dan Daºovea-
nu, administrator unic-director
general interimar al HIGH-TECH
INDUSTRY PARK CRAIOVA.

Sectoarele de activitate
vizate

Din categoria sectoarelor care
pot activa pe platforma de aici
putem enumera: sectorul IT:
software,  hardware,  reþele,
asamblare de componente, fa-
bricare de componente, etc; in-
dustria componentelor ºi piese-

lor de schimb din sectorul aero-
nautic; industria componentelor
ºi pieselor de schimb din secto-
rul auto; cercetare ºtiinþificã ºi/
sau dezvoltare tehnologicã, in-
clusiv valorificarea acesteia; in-

dustria construcþiilor
de maºini; sectorul
bunurilor de uz cas-
nic; sectorul de co-
municaþii; industria
produselor din piele;
industria textilã; in-
dustria alimentarã;
prestarea de servicii
cãtre agenþii econo-
mici ºi populaþie; dar
ºi orice activitãþi care
antreneazã folosirea
de tehnologii perfor-
mante nepoluante ºi
generatoare de locuri
de muncã.

„Impactul asupra
economiei Olteniei va
consta în moderniza-
rea ºi dezvoltarea in-
frastructurii de afa-
ceri în Dolj, atrage-
rea de agenþi econo-
mici producãtori de
va loare  adãuga tã ,
dezvoltarea resurse-
lor umane cu accent
pe stabilirea unor re-
laþii mai bune între
economia regionalã ºi
educaþia vocaþionala
în funcþie de necesi-

tãþile pieþii muncii din regiune;
formarea de capital în sectorul
privat în scopul sprijinirii pro-
cesului de înfiinþare de noi lo-
curi de muncã stabile în con-
diþiile respectãrii legislaþiei
muncii (salarii, protecþia mun-
cii, sãnãtate)”, a mai menþio-
nat Dan Daºoveanu.

Utilizarea eficientã a resurse-
lor materiale din Regiunea de
Dezvoltare Sud Vest Oltenia –
materii prime agricole, industria-
le, pielarie, textile, etc. – ºi un
nivel sporit de dezvoltare a in-
dustriilor de linie ºi complemen-
tare în domenii specializate – IT,
electrotehnic, auto, maºini-unel-
te, maºini agricole, industria lem-
nului, confecþii – sunt alte douã
consecinþe pozitive ale dezvol-
tãrii acestui parc industrial.
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PPE s-a reunit pentru un Con-
gres în Malta, nu a fost un con-
gres statutar - acestea se organi-
zeazã din trei în trei ani în cadrul
cãrora au loc alegeri pentru con-
ducerea partidului, deci nu tre-
buia organizat în mod necesar
însã s-a  decis sã fie organizat
pentru cã s-a simþit în mod clar
cã oamenii au nevoie de rãspun-
suri la întrebarea “Încotro cu
Europa”. Mai precis s-au solici-
tat rãspunsuri clare din partea li-
derilor europeni la îngrijorãri de
genul cum se va reforma, cum
cum se va actualiza Uniunea Eu-
ropeana pentru ca ea sã poatã sã
rãspundã aºteptãrilor oamenilor,
aceasta fiind tema principalã a
congresului - “Viitorul Uniunii
Europene”, cu doua aspecte prin-
cipale: siguranþã ºi economie.
Aceste teme au rezultat în urma
Brexit-ului dar ºi a atacurilor te-
roriste care s-au succedat în
marile capital europene.

Joseph Daul: “Vom face totul
ca sã nu triumfe populiºtii”
Preºedintele Partidului Popular

European (PPE), Joseph Daul, ºi
secretarul general al partidului,
Antonio López-Istúriz, au cerut în
prima zi de Congres, miercuri, 29
martie, þãrilor Uniunii Europene sã
fie unite în faþa Brexit-ului, de-

Popularii europeni ºi-au fãcut

Partidul Popular European s-a reunit într-un
congres intermediar care a avut loc la Malta.
Evenimentul a debutat chiar în ziua în care Am-
basadorul Marii Britanii la UE  a înmânat scri-
soarea prin care s-a declaºat procedura Brexit.
Congresul a fost unul extrem de interesant, în
care s-a discutat despre direcþia  Uniunii Euro-
pene, iar temele pe care le-au  atins ºi le-au vo-
tat delegaþii PPE în rezoluþiile adoptate se refe-

clanºat  oficial de premierul bri-
tanic Theresa May, în timp ce ne-
gociatorul-ºef al Comisiei Euro-
pene pentru Brexit, Michel Barni-
er, a subliniat cã ziua de 29 mar-
tie este ziua  unui drum foarte di-
ficil. Daul s-a referit ºi la alte pro-
vocãri cãrora UE trebuie sã facã
faþã în perioada urmãtoare, din-
tre care a subliniat alegerile din
Franþa ºi Germania, precum ºi
implicaþiile rezultatului acestor ale-
geri pentru ansamblul blocului
comunitar. “În ultima perioadã a
trebuit sã facem faþã multor con-
fruntãri ºi am ieºit nevãtãmaþi.
Unitate ºi sã muncim împreunã —
este ceea ce trebuie sã facem.
Pânã în septembrie, dupã alegeri-
le germane, nu vom putea ºti care
este drumul pe care va merge
Europa, dar vom face totul ca sã
nu triumfe populiºtii”,  a spus
Joseph Daul în timpul unei con-
ferinþe de presã desfãºurate în
Malta, în cadrul Congresului EPP.

Antonio Lopez: “Tradiþia istoricã
a diplomaþiei britanice este
sã divizeze þãrile europene”
Legat de Brexit, s-a discutat

foarte mult despre cetãþenii din
Marea Britanie dar ºi despre ce-
tãþenii britanici din celelalte state
UE. Sunt mulþi cetãþeni europeni
care trãiesc în Marea Britanie dar

ºi mulþi cetãþeni britanici în þãri
UE. Exista 200.000 de pensionari
din cele 27 de state membre în
Marea Britanie ºi 400.000 pensi-
onari britanici în þãri membre.
Marea Britanie trebuie sã îºi punã
întrebarea cine va plãti asigurã-
rile medicale ºi eventualele ser-
vicii la care pensionarii britanici
au acces în timpul în care se
bucurã de beneficiile pensiei bri-
tanice sub soarele þãrilor calde
din UE.  Pe de altã parte, este de
urmãrit cum se face achitarea de
cãtre Marea Britanie a tuturor
obligaþiilor financiare datorate
cãtre UE. Este vorba de un bu-
get multianual ºi în cadrul aces-
tui buget de multe ori plãþile, be-
neficiile contractate pentru un an
se fac în anii urmãtori.

Ar mai fi o porblemã legatã de
pãstrarea deschisã a frontiere din-
tre Irlanda ºi Irlanda de Nord.
Popularii europeni strânºi la Malta
au luat în discuþie ºi posibilitatea
ca Marea Britanie sã rãmânã par-
te a pieþei unice. În acest caz bri-

tanicii trebuie sã respecte cele
patru libertãþi fundamentale: liber-
tatea de miºcare a persoanelor, a
bunurilor, a serviciilor, a capita-
lurilor. Dacã nu o vor face nu pot
rãmâne membri ai pieþei unice.

În acest context, la rândul
sãu, López-Istúriz a semnalat cã
“tradiþia istoricã a diplomaþiei bri-
tanice este sã divizeze þãrile eu-
ropene”, dar s-a declarat sigur cã
în cazul Brexit-ului acest lucru
nu se va întâmpla.

Manfred Weber: “De acum
înainte conteazã

doar interesele statelor
membre UE”

Liderul Grupului Partidului Po-
pular European din Parlamentul
European, germanul Manfred We-
ber a subliniat, în cadrul Congre-

sului de la Malta cã Uniunea Euro-
peanã a depus toate eforturile pen-
tru menþinerea Marii Britanii în Blo-
cul comunitar, dar, de acum îna-
inte, vor conta doar interesele ce-
tãþenilor celor 27 de state europe-
ne. “De acum înainte, pentru noi
vor conta doar interesele celor 440
de milioane de europeni”.

Pe acelaºi ton cu Manfred We-
ber a vorbit a doua zi,  preºedin-
tele Parlamentatului European, ita-
lianul Antonio Tajani, de la tri-
buna Congresului, care s-a des-
fãºurat la Hotelul Intercontinen-
tal din Malta. Acesta a spus cã
Marea Britanie nu va putea lua
decizii unilaterale înaintea ieºirii
din UE. “Marea Britanie nu are
dreptul sã ia nicio decizie unilate-
ralã înainte de a se desprinde de-
finitiv de Uniunea Europeanã, pes-
te doi ani. Marea Britanie trebuie

Marian Jean Marinescu:  “Prezenþa preºedintelui Iohannis
a fost una cu folos pentru România”

Vicepreºedintele grupuilui PPE din Parlamentul European, deputatul
Marian Jean Marinescu a precizat  cã a fost un congres foarte bine
organizat, foarte consistent, cu poziþii foarte clare a PPE-ului privind
evoluþia Uniunii în viitor. “Este foarte bine cã s-a prezentat ºi poziþia
pentru evoluþia  negocierilor pentru Brexit. A fost o participare foarte
bunã ºi cred eu cã participarea domnului preºedinte Klaus Iohannis a
fost foarte bine venitã, iar discursul a fost unul exceptional, cu mult
folos pentru România. Dupã acest congres se va forma grup de lucru la
PPE pentru viitorul politicii de coeziune, asta la propunerea noastrã, fiind
un lucru foarte important. Existã deja un grup de lucru pentru politicile
agricole comune ºi urmeazã discuþiile pentru viitorul buget dupã 2020.
Avem un responsabil, un coleg vicepreºedinte care se ocupã de Brexit.
O sã urmãrim atent ce se va întâmpla cu documentele de poziþie ale
Comisiei privind viitorul Uniunii”

“V“V“V“V“Viitorul Uniunii Europene”:iitorul Uniunii Europene”:iitorul Uniunii Europene”:iitorul Uniunii Europene”:iitorul Uniunii Europene”:“V“V“V“V“Viitorul Uniunii Europene”:iitorul Uniunii Europene”:iitorul Uniunii Europene”:iitorul Uniunii Europene”:iitorul Uniunii Europene”:“V“V“V“V“Viitorul Uniunii Europene”:iitorul Uniunii Europene”:iitorul Uniunii Europene”:iitorul Uniunii Europene”:iitorul Uniunii Europene”:“V“V“V“V“Viitorul Uniunii Europene”:iitorul Uniunii Europene”:iitorul Uniunii Europene”:iitorul Uniunii Europene”:iitorul Uniunii Europene”:“V“V“V“V“Viitorul Uniunii Europene”:iitorul Uniunii Europene”:iitorul Uniunii Europene”:iitorul Uniunii Europene”:iitorul Uniunii Europene”:“V“V“V“V“Viitorul Uniunii Europene”:iitorul Uniunii Europene”:iitorul Uniunii Europene”:iitorul Uniunii Europene”:iitorul Uniunii Europene”:“V“V“V“V“Viitorul Uniunii Europene”:iitorul Uniunii Europene”:iitorul Uniunii Europene”:iitorul Uniunii Europene”:iitorul Uniunii Europene”:“V“V“V“V“Viitorul Uniunii Europene”:iitorul Uniunii Europene”:iitorul Uniunii Europene”:iitorul Uniunii Europene”:iitorul Uniunii Europene”:“V“V“V“V“Viitorul Uniunii Europene”:iitorul Uniunii Europene”:iitorul Uniunii Europene”:iitorul Uniunii Europene”:iitorul Uniunii Europene”:
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agenda la Malta:

rã la siguranþa cetãþenilor ºi la situaþia econo-
micã. Participanþii la Congres au fost de la ºefi
de state ºi de guverne, precum Angela Merkel,
Viktor Orban,  Klaus Iohannis, pânã la ºefii in-
stituþiilor europene, miniºtri, lideri de partide ºi
de opoziþiei, europarlamentari, jurnaliºti ºi stu-
dent.  S-a discutat de asemenea despre mizele
existeste pentru România, în special în privinþa
combaterii propagandei ruse.

sã respecte în totalitate obligaþiile
prevãzute în tratate pânã în ulti-
ma zi de apartenenþã la Uniunea
Europeanã. Deciziile unilaterale
care ar afecta drepturile cetãþeni-
lor UE, luate înaintea retragerii
Marii Britanii, ar intra în contra-
dicþie cu tratatele ºi ar fi ilegale “,
a avertizat preºedintele Parlamen-
tului European, Antonio Tajani.
Preºedintele PE a mai subliniat cã
Marea Britanie trebuie sã fixeze
iniþial cu UE condiþiile desprinde-
rii de Blocul comunitar, dupã care
vor urma negocierile pe alte sub-
iecte.”Acestea sunt precondiþiile
oricãrui potenþial viitor acord UE/

Marea Britanie. Iar aceste condi-
þii nu sunt negociabile”, a conchis
Tajani.

Prezent în capitala maltezã La
Valletta, unde s-a desfãºurat Con-
gresul Partidului Popular European
(PPE), Jean Claude Juncker, pre-
ºedintele Comisiei Europene,  a iro-
nizat þãrile care au salutat declan-
ºarea de cãtre Marea Britanie a
procedurii de ieºire din UE, înce-
pând cu Statele Unite. “Preºedin-
tele proaspãt ales al Statelor Unite
se bucurã sã vadã Marea Britanie
ieºind din UE. Dacã va continua
aºa, voi încuraja Ohio sau Texas
sã pãrãseascã SUA”, a adãugat
Jean-Claude Juncker, în limba ger-
manã. Apoi el a vorbit în limba
francezã ºi a spus cã Brexit-ul “nu
înseamnã sfârºitul, ci trebuie sã-l
transformãm în începutul a ceva
nou, mai puternic ºi mai bun”.

Klaus Iohannis: “Prin urmare,
trebuie sã luptãm împreunã
pentru prezervarea unitãþii

Uniunii Europene”
S-a discutat deschis ºi despre

reformarea Uniunii Europene. S-a

luat în calcul ºi nereformarea  UE,
dar s-a ajuns la concluzia ca Uni-
unea nu va putea livra în viitor
ceea ce cetãþenii aºteaptã. Atunci
s-a decis reformarea Uniunii ºi dis-
cuþiile încep cu toate cele 27 sta-
te membre rãmase dupã plecarea
Marii Britanii. Dar dacã se con-
statã ca dorinþa pentru integrare
este diferitã, atunci e clar cã Uni-
unea trebuie sã gãseascã alte mo-
dalitãþi. Statele care doresc sã se
integreze mai mult sã poatã sã o
facã, farã a fi trase înapoi de cele
care nu vor sã se integreze mai
mult. Important este ca noi, Ro-
mânia sã participãm la discuþii ºi

sã nu acceptãm sã fie exclus vre-
un stat de la aceste discuþii. Con-
gresul PPE a fost prima dezbate-
re dupã lansarea acestor scenarii
de cãtre presedintele Comisie Eu-
ropene Jeab-Claude Juncker. În
acest context, prezenþa preºedin-
telui României Klaus Iohannis la
Malta a fost una extrem de im-
portantã. ªefu statului a spus cã
þara noastrã a contribuit la con-
solidarea construcþiei europene ºi
va continua sã o facã, crezând cu
tãrie în valorile care ne unesc ºi
care fac din noi o adevãratã fa-
milie europeanã: libertatea, demo-

craþia, pacea, securitatea, solida-
ritatea. “Prin urmare, trebuie sã
luptãm împreunã pentru prezer-
varea unitãþii Uniunii Europene ºi
sunt convins cã avem capacita-
tea sã renunþãm la orice ziduri ºi
bariere care s-ar putea dovedi ul-
terior insurmontabile. Convinge-
rea mea este cã acþiunile noastre
comune trebuie sã aibã la bazã se-
curitatea, creºterea economicã,
ocuparea forþei de muncã, precum
ºi respectarea valorilor ºi libertã-
þilor fundamentale. Trebuie sã lu-
crãm împreunã pentru a obþine o
convergenþã realã între statele
membre”.

“România nu susþine o Uniune
Europeanã a cercurilor

concentrice de integrare”
Klaus Iohannis a mai decla-

rant, la Malta cã România nu sus-
þine o Uniune Europeanã a «cer-
curilor concentrice de integrare»
sau a «vitezelor multiple», care
ar putea sã ducã la o creºtere a
diviziunilor sociale ºi economice
între statele membre. “Noi nu
considerãm aceste scenarii  ca
fiind instrumente de aprofunda-
re a cooperãrii între statele mem-
bre, þinând cont de faptul cã Uni-
unea se confruntã deja cu divi-
ziune ºi neîncredere între mem-
brii sãi. Trebuie sã fim mândri de
ceea ce Uniunea Europeanã a re-
alizat pânã în prezent. Este im-
portant sã pãstrãm ºi sã consoli-
dãm realizãrile Uniunii Europene:
cele patru libertãþi fundamenta-

le, piaþa comunã, zona Schengen,
zona Euro, politica de coeziune.

Menþinerea unei abordãri
echilibrate ºi incluzive în promo-
varea acestor politici, în benefi-
ciul tuturor statelor membre,
este un element indispensabil
pentru o Uniune de succes. Nu
trebuie sã uitãm nicio clipã prin-
cipiul pe care s-a clãdit Uniunea
Europeanã. «Unitate în diversi-
tate» este motto-ul care a ghi-
dat, încã de la început, politicile
statelor membre ºi acest princi-
piu ar trebui sã ne fie sursã de
inspiraþie ºi pentru tot ceea ce
ne propunem sã facem de acum
înainte.

În încheiere, îmi exprim speran-
þa ca acest Congres sã întãreascã
coeziunea la nivelul Uniunii”.

Maia Sandu: „Astãzi þara mea
este guvernatã de un partid

oligarhic sprijinit de mai puþin
de 4% din populaþie”

Congresul PPE i-a mai avut în
calitate de invitaþi pe fostul pre-
ºedinte al Georgiei ºi ex-guver-
nator al regiunii Odesa, Mihail
Saakaºvili, pe preºedintele Ucrai-
nei, Petro Poroºenko ºi nu în ul-
timul rând pe liderul Partidului
„Acþiune ºi Solidaritate” din Mol-
dova, Maia Sandu. Lidera PAS
Maia Sandu a þinut chiar un dis-

curs la Congresul PPE, în care a
declarat cã RM este guvernatã de
un partid oligarhic sprijinit de mai
puþin de 4% din populaþie. „As-
tãzi þara mea este guvernatã de
un partid oligarhic sprijinit de mai
puþin de 4% din populaþie. Prin
mitã, manipulare ºi intimidare, au
încropit o aºa-numitã „majorita-
te parlamentarã”. În mod cinic ºi
periculos, au capturat toate in-
stituþiile statului. Ei controleazã
procuratura ºi justiþia ºi obþin câº-
tiguri ilegale imense dintr-un sis-
tem avantajos doar pentru unii,
dar care provoacã injustiþie ºi
sãrãcie cumplitã pentru restul
populaþiei. Milioane de cetãþeni
moldoveni, împãrtãºim aceeaºi
aspiraþie comunã: dorim sã con-
struim un stat european funcþio-
nal care va asigura un viitor mai
bun pentru noi toþi. Aceastã as-
piraþie vine din credinþa noastrã
fermã în acele valori europene –
valorile Partidului Popular Euro-
pean – care au þinut acest conti-
nent împreunã în ciuda tuturor
obstacolelor ºi dificultãþilor: sta-
tul de drept, democraþia libera-
lã, guvernarea responsabilã ºi
respectul pentru demnitatea
umanã. Din pãcate, astãzi, nu
avem niciuna dintre aceste va-
lori în Republica Moldova.”, a
declarat Maia Sandu.

Viktor Orban : “Migraþia s-a dovedit a fi un cal troian
în favoarea terorismului”

Premierul Ungariei Viktor Orban a afirmat cã viitorul Europei aruncã o
umbra asupra prezentului sãu, subliniind cã acest lucru le-a permis par-
tidelor radicale sã câºtige teren pe ‘cel mai important continent al lumii.
El a declarat cã Europa se confruntã cu crize în materie de competitivi-
tate, migraþie, securitate, demografie ºi politicã externã. “Situaþiile din
Ucraina ºi Balcani reprezintã de asemenea probleme pentru continent”, a
mai spus ºeful guvernului ungar. Totodatã, Orban a estimat cã migraþia
s-a dovedit a fi un “cal troian”  în favoarea terorismului, adãugând cã
‘limbajul corectitudinii politice liberale’ nu a reuºit sã înþeleagã înþeleagã
pericolele reale ale migraþiei.
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GEORGE POPESCU

Nu-mi amintesc în ce moment al copilã-
riei am luat act întâia oarã de ziua pãcãleli-
lor. Memoria, de-acum selectivã, reþine doar
curiozitatea nelipsitã de un dram de plãcere
rãutãcioasã cu care, odatã familiarizat cu
ciudatul, aºa cum mi s-a pãrut la început,
obicei, mã pregãteam pentru ºirul nesfârºit
de ºotii pregãtite, nu fãrã multã ostenealã, în
dauna amicilor de prin vecini.

Lãsând la o parte „istoria” acestei pânã la
urmã hazlii ghiduºii, intrate, cu timpul, mai
mult în jocurile celor mici, o „istorie” nelip-
sitã de izvoade biblice (puse pe seama lui
Noe ori a „comediei” christice ce-a generat
expresia de la Ana la Caiafa, dar nici de mi-
tologii pãgâne), nu pot fi ignorate câteva
considerente care þin de o naturã a ethosu-
lui. Îndeosebi la palierul mentalului nostru
colectiv, ancestral ºi cumva istoricizat.

Cea dintâi distincþie survine la nivel lin-
gvistic, cãci în ariile lingvistice occidentale,
dar nu neapãrat neolatine, aria semanticã in-
clude „farsa”, aºa cum a ºi fost consacratã
prin zorii medievali ca o subspecie a come-
diei ce se prezenta pe la târguri. În acest

1 aprilie – o farsã de fiecare zi?1 aprilie – o farsã de fiecare zi?1 aprilie – o farsã de fiecare zi?1 aprilie – o farsã de fiecare zi?1 aprilie – o farsã de fiecare zi?
sens, Boccaccio cu al sãu „Decameron” e
mai mult decât un exemplu: e un veritabil
îndrumar, un cod universal al unui larg evan-
tai de feste intrinseci condiþiei umane.

Rãmânând strict în ograda noastrã, o po-
sibilã replicã la întreprinderea genialului flo-
rentin din veacul al XIV-lea –fireºte, tot la
Boccaccio mã refer – ar fi preocuparea is-
cusitã dacã nu la fel de genialã ºi, în multe
privinþe, obsesivã, a creatorului anonim, re-
vizuit de unii dintre scriitorii clasici, cu
Creangã în prim plan, dar nu trebuie uitat
nici hâtrul Caragiale cu un monolog ce poartã
chiar titlul de „1 Aprilie”, în care, mai aproa-
pe de farsele comediante, pãcãleala „amici-
lor” din mica operã, „morala” capãtã o fina-
litate tragicã:

Cãci, iatã, depoziþia tânãrului narator
care, parcã de o manierã profeticã à la Ne-
nea Iancu, individul lucrase la… parchet de
unde fusese dat afarã:

 „Eu mãrturisesc drept, cum am spus ºi la
juraþi, eu, domnule preºedinte, i-am zis lui
Miticã: nu-mi plac glume de astea! Adicã nu

cã mi-era fricã de ce s-a-ntâmplat... nici nu
mã gândeam! dar vorba e, nu-mi plac mie
astea; cã eu îl ºtiam cine e Miºu, laº! ºi n-are
curaj; mi-era fricã sã nu pãþim cu el cum
mai pãþisem o datã, când s-a-ntâmplat la
Hierestrãul Vechi bãtaia cu mizerabilii ãilalþi,
care ne-a atacat, ºi Miºu de fricã a fugit ºi s-
a ascuns undeva... Dupã ce s-a isprãvit bã-
taia — cã (sever) i-am pus pe goanã pe mi-
zerabilii, care se lãuda cã o sã ne-o facã ei,
cã sunt de la parchetul general; da... am lu-
crat... teribil (învârteºte bastonul repede) —
l-am cãutat pe Miºu pân toatã grãdina, ºi
dupã ce l-am gãsit, nu vrea sã iasã d-acolo
cu nici un preþ, þipa cã vrem sã-l omorâm...
Am ridicat uºa din þâþâni... Când l-am scos
afarã, era galben ca lãmâia ºi-i clãnþãnea
dinþii... Pe urmã s-a bolnãvit la gãlbinare —
i-a trecut cu cârmâz ºi cu acrituri... da’ numa’
cu acrituri, — dulce n-avea voie! De atun-
cea i-a rãmas numele — (cu satisfacþie) eu i
l-am spus — Miºu Poltronu! De-aia, eu îi
spusesem lui Miticã sã-l lase-n pace, da’, fi-
indcã ãilalþi a vrut, zic ºi eu: Haide! Ce-o sã
se-ntâmple? Întâi aprilie— o sã râdem de

Poltronu, ºi pe urmã, ce?” 

Cât despre istoria mai veche ori mai re-
centã a lui 1 Aprilie, nu ºtiu de ce îmi vine sã
adaug cã, la o privire ºi la o analizã mai aten-
te, ziua aceasta aºa cum a fost consacratã,
a pãcãlelilor, ar putea cu uºurinþã sã fie ge-
neralizatã la toate cele 365 ale anului. Mai
precis, ale anilor din urmã, când farsa a de-
venit, la rândul ei, un fel de sport naþional.

Farse ne par alegerile ºi campaniile lor,
farse rezultatele ºi interpretãrile rezultatelor
lor, farse promisiunile de reînnoite schim-
bãri ale clasei politice, ca ºi reacþiile noastre,
individuale ori de „grup” (cãci zisa societate
civicã pare, la rându-i, redistribuitã dupã un
algoritm al unor renghi, ca sã nu spun ghi-
duºii).

Aºa încât, parcã mã simt îmboldit ca, de
acest 1 aprilie, „secularizat” în parcursul
anilor care trecurã, cu cele bune ºi, mai
ales, cu rele, sã-l las mai degrabã în pano-
plia, mai suculentã pentru gustul nostru
fanariot-balcanic, ºotiilor ca un remediu
ceva mai puþin dramatic.

Investiþia  despre  care  vorbim
a  facilitat  dotarea  Laboratorului
cu  cele  mai  moderne  echipa-
mente,  care le  vor da  ocazia ele-
vilor  sã  ia  parte  la cursuri  prac-

Într-un cadru  festiv,  ieri, la  Colegiul  „ªtefan Odobleja”
din Craiova a avut loc deschiderea oficialã  a unui  laborator
de mecatronicã, realizat prin efortul financiar (100.000 de
euro) a firmei „Ford  Motor Company Fund”. La manifestare
au fost prezente oficialitãþi locale ºi judeþene, inclusiv
preºedintele „Ford România”.

zice ºi  sã  înþeleagã mai  bine in-
dustria contemporanã  de produc-
þie.  „Mecatronica este  o  ºtiinþã
complexã, care le  oferã  viitorilor
specialiºti din domeniul auto  o

mulþime de oportunitãþi
de dezvoltare. Din acest
motiv,  vrem sã  oferim
tinerilor elevi craioveni
din  noua  generaþia  ºansa
de a se apropia  de aceas-
tã disciplinã. „Ford
Fund” este o fundaþie
non  - profit, care oferã
ºi susþine investiþii în  co-
munitate ºi activitãþi vo-
lentare ale angajaþilor, cu
scopul de a le face oame-
nilor viaþa mai bunã. În
Europa,  ne concentrãm
pe trei zone – educaþie,
comunitate ºi  mobilitate
inteligentã ºi sigurã.  Pen-
tru  anul ºcolar urmãtor,
vom asigura 15-20 de burse de stu-
diu pentru elevii  de la „Odobleja”,
pentru  a atrage viitoarea  genera-
þie de  liceeni”, a precizat John
Oldham, preºedinte „Ford Româ-
nia”.  La  rândul sãu,  prof .  Ale-
xandru  Daniel, managerul  de la
„ªtefan  Odobleja”,  a menþionat:
„Este o  onoare  ºi  un privilegiu
pentru liceul nostru  sã  le ofere cu
mândrie  adplescenþilor  din Craio-
va  acest nou  laborator: nu  pot
det sã  le mulþumesc  partenerilor
noºtri  pentru implicare  ºi oportu-
nitãþile oferite.  De asemenea,  nu
puteam face  aceste  lucruri  fãrã
sprijinul Primãriei Craiova”.
Aprecieri unanime

Aºa cum  amionteam,  inaugu-
rarea e oeri  a avut parte de  re-
prezentanþi de seamã  ai  afminis-
traþiei publice ºi  locale.  „ªtim cu
toþii cât de greu se mai gãsesc me-
seriaºi în orice domeniu ºi  consi-
der cã  elevii vor  fi din ce în ce
mai  atraºi de oferta  dumneavoas-
trã educaþionalã, cu atât mai  mult
cu cât, dupã  absolvire,  au  ºamsa
de  a fi integraþi  mai  repede  pe
piaþa muncii. Vã asigur de  tot spri-

jinul  Instituþiei Prefectului  Jude-
þului  Dolj”- Dan Narcis  Purcã-
rescu: „Suntem implicaþi în acest
proces de dezvoltare, ne  bucu-
rãm pentru investiþiile realizate  ºi,
din partea noastrã, aveþi tot spriji-
nul” - Oana Bicã, vicepreºedinte
al  Consiliului Judeþean Dolj; „ªtiu
ce înseamnã acest efort, cunosc
detalii despre mecatronicã, iar re-
zultatele se vor vedea în foarte
scurt timp. Ne-am implicat, dacã

mai  þineþi  minte,  în  reabilitarea
acestui liceu, în 2012, ºi o vom
face ºi în continuare, având în ve-
dere cã ne dorim ºi reabilitarea cãi-
lor de acces” - Mihail Genoiu,
primar interimar al Craiovei;  „Este
o investiþie foarte serioasã ºi  noi
vom acorda întregul sprijin”, prof.
Nicuºor Cotescu, inspector ge-
neral adjunct al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

La Colegiul „ªtefan Odobleja”, mecatronica se învaþãLa Colegiul „ªtefan Odobleja”, mecatronica se învaþãLa Colegiul „ªtefan Odobleja”, mecatronica se învaþãLa Colegiul „ªtefan Odobleja”, mecatronica se învaþãLa Colegiul „ªtefan Odobleja”, mecatronica se învaþã
dupã standarde americanedupã standarde americanedupã standarde americanedupã standarde americanedupã standarde americane
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Grãdiniþa „Floare
de colþ” din Craiova,
structurã a ªcolii Gim-
naziale „Nicolae Ro-
manescu”, va organi-
za joi, 6 aprilie, ora
14.00, la sediul insti-
tuþiei din strada Vân-
tului nr. 3, Simpozio-
nul Internaþional

„Voluntariatul – Deziderat – Acþiune”. Evenimentul
va cuprinde trei secþiuni: „Voluntari în EUROPA”, „Ac-
tivitatea de voluntariat” ºi ,,Voluntari în acþiune”. Printre
invitaþi se numãrã reprezentanþi ai Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj, ai Casei Corpului Didactic Dolj, or-
ganizaþii non-guvernamentale din Craiova: Centrul de
voluntariat ,,Singur.info”, ,,Crucea Roºie”, Fundaþia
,,Cuvântul care zideºte”, aflatã sub patronajul Mitro-
poliei Olteniei, Centrul social multifuncþional „Best
Life” pentru copii dezavantajaþi social al Arhiepisco-
piei Craiovei º.a.

Potrivit prof. Marilena Vidraºcu, organizator, sim-
pozionul are ca scop facilitarea schimbului de informa-
þii între partenerii menþionaþi, prezentarea unor modele
ºi experienþe de succes, precum ºi creºterea calitãþii
serviciilor oferite de voluntari. „Printre obiectivele spe-
cifice amintim: valorizarea experienþelor psiho-pedago-
gice prin susþinerea lucrãrilor prezentate; concretiza-
rea prin exemple de bunã practicã, ce pot fi urmate de
cadrele didactice neparticipante; creºterea interesului
cadrelor didactice pentru participarea la activitãþi care
conduc la obþinerea calitãþii în educaþie; creºterea presti-
giului ºcolii prin promovarea unui eveniment de calita-
te; identificarea unor direcþii de acþiune rezultate din
propunerile participanþilor la simpozion care sã îmbu-
nãtãþeascã activitatea de voluntariat între ºcolile ºi þãri-
le partenere”, adaugã prof. Marilena Vidraºcu.

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Despre voluntariat,
la Grãdiniþa „Floare de colþ”

Simezele Bibliotecii
Judeþene „Alexandru ºi
Aristia Aman” gãzdu-
iesc, luna aceasta, ex-
poziþia cu genericul
„Frumuseþea florilor”,
cuprinzând lucrãri rea-
lizate de membri ai Ce-
naclului artiºtilor plas-
tici „Constantin Brân-
cuºi”. Expun artiºtii

Teodora Ciolan, Antoneta Cocoº-Andreescu, Eugen
Dumitru, Bebicã Ghiþã, Gheorghiþa ªerban, Mircea Ga-
vrilescu ºi Antoneta Oltei. Expoziþia de la Galeria „Aman”
va putea fi vizitatã pe întreg parcursul lunii aprilie, acce-
sul publicului fiind liber.

„Frumuseþea florilor”,
pe simezele Galeriei „Aman”

Colectivul Secþiei
pentru Copii ºi Tineret
a Bibliotecii Judeþene
„Alexandru ºi Aristia
Aman” propune parti-
cipanþilor la proiectul
„Cãrticica pentru pri-
chindei ºi copii mai
mãricei”, în perioada
3-6 aprilie, tema „Pri-
mãvara în culori”
(picturã). „Copiii sunt

invitaþi sã dea frâu liber creativitãþii, sã-ºi demonstreze
talentul în realizarea peisajelor inspirate din naturã”, spun
reprezentanþii instituþiei. Vor rãspunde invitaþiei preºco-
lari ºi ºcolari din clasele I – a IV-a de la Grãdiniþele „Sfânta
Lucia”, „Elena Farago”, „Ethos” ºi „Dumbrava Minuna-
tã”, ªcolile Gimnaziale „Alexandru Macedonski”, „Mi-
hai Viteazul”, „Gimnazialã Nicolae Romanescu” ºi „Mi-
hai Eminescu”, ªcoala Specialã „Sfântul Vasile”, Cole-
giile Naþionale „Carol I” ºi „ªtefan Velovan”.

„Primãvara în culori”,
la Ludotecã

Coordonat de Academia din Lyon,
proiectul ACTECIM reuneºte univer-
sitãþi, ºcoli, licee, colectivitãþi teritoriale
ºi asociaþii neguvernamentale din trei
regiuni europene: regiunea Sud-Vest
Oltenia, regiunea Rhone-Alpes ºi regiu-
nea Piemont, care reflecteazã împreu-
nã asupra educaþiei pentru dezvoltare
durabilã ºi solidaritate internaþionalã.
Deschiderea oficialã va avea loc marþi,
4 aprilie, ora 9.30, în Aula Magna de la
Facultatea de Drept din Craiova, insti-
tuþie care va ºi gãzdui activitãþile, îm-
preunã cu Liceul Voltaire.

Sãptãmânã de formare la Craiova pentru 200 de elevi,
profesori ºi cercetãtori din România, Franþa ºi Italia

Facultatea de Litere a Universitãþii din Craiova, în colaborare cu
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj ºi Agenþia pentru Dezvoltare Sud-

Vest Oltenia, vor organiza în perioada 3-7 aprilie evenimentul „Simulare
O.N.U. la Craiova”, în cadrul proiectului Erasmus+ „Acteurs du Territoire
pour une Education a la Citoyennete Mondiale” (ACTECIM). Aproximativ

200 de elevi, profesori ºi cercetãtori din Craiova, Lyon, Grenoble ºi
Torino vor participa la o sãptãmânã de formare, prilej cu care se vor

sintetiza activitãþile desfãºurate pânã în prezent în acest proiect.

«Programul cuprinde organizarea,
jurizarea ºi premierea unei Galerii a pro-
iectelor realizate de elevii ºcolilor parti-
cipante pe tema dezvoltãrii durabile, pre-
cum ºi dezbateri ºi reuniuni între elevi,
profesori din învãþãmântul preuniversi-
tar ºi universitar. Pentru a prezenta tra-
diþiile ºi valorile din regiunea Olteniei
oaspeþilor strãini le vor fi propuse ºi
activitãþi culturale, care vor include vi-
zite la muzeele craiovene, la Palatul Co-
piilor, Parcul „Romanescu” ºi la Teatrul
Naþional „Marin Sorescu”, unde parti-

cipanþii vor asista la reprezentaþia „Scau-
nele” de Eugen Ionescu», se menþio-
neazã într-un comunicat de presã. In-
stituþiile ºcolare din Craiova implicate în
proiect sunt Liceul Voltaire, Liceul
„Charles Laugier”, Liceul „Traian Vuia”
ºi ªcoala „Mihai Viteazul”.

Festivitatea de închidere a acestei
întâlniri europene va avea loc vineri, 7
aprilie, ora 12.00, în sala de festivitãþi a
Facultãþii de Mecanicã, ºi va fi urmatã
de un spectacol de muzicã ºi dans ofe-
rit de elevi ai Liceului „Voltaire”.

InstaCraiova a luat naºtere anul
trecut, dupã prima întâlnire a Insta-
grammeri-lor din Craiova.
Prima ediþie, din octombrie
2016, s-a bucurat de suc-
ces, astfel proiectul a con-
tinuat. „Scopul evenimen-
tului este acela de a pro-
mova oraºul nostru, de a
promova comunitatea pa-
sionaþilor de fotografie pe
Instagram ºi de a realiza un
conþinut creativ cât mai ca-
litativ, având în vedere cã
petrecem foarte mult timp
cu ochii în telefon”, spune
Andreea Melinescu, ini-
þiator al proiectului.

Cum poþi participa la InstaCraiova
explicã Ciprian Vlãdulescu, de ase-
menea iniþiator al proiectului: «Foto-
grafiile nu urmãresc o temã specifi-
cã, ci trebuie sã surprindã momente
cât mai reuºite, sã fie atractive din
punct de vedere vizual. Pentru a par-
ticipa trebuie sã ai un profil public de
Instagram ºi sã utilizezi #InstaCraio-
va. Fotografiile trebuie realizate în Cra-
iova sau în jurul oraºului, fie cu tele-
fonul, fie cu un aparat foto, pânã pe
data de 2 mai. Vom selecta 100 de fo-
tografii, vom contacta utilizatorii In-
stagram ale cãror fotografii au fost se-
lectate ºi îi vom invita la vernisajul din
data de 12 mai, gãzduit de Teatrul pen-
tru Copii ºi Tineret „Colibri”».

Potrivit Andreei Melinescu, ediþia
din acest an va fi mai complexã: pe
lângã expoziþie, sãptãmânal va avea loc
un eveniment dedicat comunitãþii. În
echipa proiectului au mai fost coop-
taþi ºi videograful Andrei Ursu ºi Eli
Adam, consultant de imagine”. «Task-

ul meu este acela de a selecta foto-
grafii înscrise pe hashtag-ul #Insta-
Craiova ºi de a mã asigura cã ele vor
arãta bine pe hârtie. Dacã la prima edi-
þie InstaCraiova au participat câteva
sute de tineri pasionaþi de fotografie,
sunt convins cã anul acesta vor trece
pragul Teatrului „Colibri” cel puþin de
douã ori mai mulþi Instagrammeri cra-
ioveni», apreciazã Andrei Ursu.

Despre impactul pe care l-a avut
prima ediþie InstaCraiova în rândul par-
ticipanþilor, Eli Adam spune: „Mi-a plã-
cut foarte mult, în primul rând ca ºi
idee ºi setup, dar mai mult de atât cã
v-aþi folosit de hashtag-ul #InstaCra-
iova ca parte din branding-ul oraºului
nostru. Mai mult ca sigur acest has-
htag a ajuns sã contribuie la promo-
varea Craiovei în rândul potenþialilor
turiºti. Impactul la nivel personal a
fost cã de atunci folosesc încontinuu
#InstaCraiova ºi cã mã ºi mândresc
oarecum cã pot sã fac asta ºi cã apar-
þin unei comunitãþi pe care voi aþi cre-

at-o”. În acest an, Eli
Adam va susþine þi un
workshop, în perioada
prezentãrii expoziþiei,
în cadrul cãruia îºi pro-
pune sã îi ghideze pe
cei interesaþi „spre a-ºi
definitiva un concept,
a-l pune în practicã ca
parte a unei ºedinþe
foto, ºi nu oricum, ci
cu ajutorul diverselor
trucuri la nivel de ima-
gine, pe care eu sã le
pun la dispoziþie ca in-
formaþie”.

Ai un profil public de Instagram? Fã o fotografie în Craiova sau
în jurul oraºului, foloseºte #InstaCraiova ºi ea poate fi una dintre

fotografiile expuse în cadrul celei de-a II-a ediþii a proiectului
fotografic InstaCraiova, organizat de Asociaþia April Hub ºi Comu-
nitatea Instagram Craiova. 100 dintre cele mai inspirate fotografii

vor fi prezentate, în perioada 12 mai – 6 iunie 2017, în Sala Studio a
Teatrului pentru Copii ºi Tineret „Colibri”. Hashtag-ul #InstaCraio-

va a adunat la prima ediþie peste 800 de fotografii, iar în prezent
sunt mai mult de 1.600 de imagini postate.

Adriana Teodorescu, managerul
Teatrului pentru Copii ºi Tineret „Co-
libri”: «Nu e bucurie mai mare decât
dorinþa unor tineri de a face din social
media ºi din pasiunea pentru trendurile
tehnologiei un mod de a-ºi descoperi ora-
ºul ºi de a-l împãrtãºi celorlalþi. Insta-
Craiova ajunge la a II-a ediþie ºi e gãzdui-
tã de teatrul lor, al tinerilor: „Colibri”.
Suntem onoraþi sã fim parteneri în acest
proiect, le dorim succes ºi ne dorim cât
mai multe ediþii InstaCraiova!».
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  Doljul se numãrã printre ju-
deþele în care numãrul cazurilor
confirmate în intervalul octom-
brie 2016 – martie 2017 (244) de-
pãºeºte cu mult totalul ultimilor
ani. Ca mãsurã de limitare a ex-
tinderii epidemiei de rujeolã, a fost
organizatã o campanie suplimen-
tarã de vaccinare cu RRO a co-
piilor nevaccinaþi ºi incomplet
vaccinaþi.

Peste 4.000 de
cazuri, în toatã þara

Numãrul total de cazuri con-
firmate cu rujeolã în România
pânã în prezent a ajuns la 4.025,
din care 18 decese (5 în judeþul

Administraþia Bazinalã de Apã Jiu
a continuat ºi în aceastã sãptãmânã
acþiunile de salubrizare a albiilor râu-
rilor ºi lucrãrilor hidrotehnice aflate
în administrare. În acest sens, Sis-
temul de Gospodãrire a Apelor Dolj,
prin formaþiile de lucru, a executat
lucrãri conform programului lunar
de gospodãrire a apelor. Printre ac-

De astãzi, sâmbãtã, SC Termo
opreºte furnizarea agentului ter-
mic la toate blocurile din Craio-
va, fiind consideratã încheiatã pe-
rioada de iarnã. Potrivit reprezen-
tanþilor Termo, decizia survine ca
urmare a îndeplinirii cerinþelor le-
gale în materie (trei zile conse-
cutive cu temperaturi nocturne

De sâmbãtã,  se opreºteDe sâmbãtã,  se opreºteDe sâmbãtã,  se opreºteDe sâmbãtã,  se opreºteDe sâmbãtã,  se opreºte
cãldura  în  Cra iovacãldura  în  Cra iovacãldura  în  Cra iovacãldura  în  Cra iovacãldura  în  Cra iova

mai mari de 10 grade C), dar ºi a
numeroaselor solicitãri care au
venit din partea asociaþiilor de lo-
catari ºi unitãþi publice deservi-
te. Excepþie fac câteva unitãþi pu-
blice cu situaþii speciale, spitale,
grãdiniþe, unitãþi de învãþãmânt,
care au ºi fãcut demersuri în
acest sens. (L. Moþîrliche)

Al patrulea deces cauzatAl patrulea deces cauzatAl patrulea deces cauzatAl patrulea deces cauzatAl patrulea deces cauzat
de rujeolã, în Doljde rujeolã, în Doljde rujeolã, în Doljde rujeolã, în Doljde rujeolã, în Dolj

Rujeola a mai fãcut o victimã în judeþul Dolj, dupã ce o
fetiþã de doi ani a murit în urma complicaþiilor provocate
de aceastã boalã. Copilul nu avea certificat de naºtere ºi
nu fusese vaccinat. Tot de rujeolã s-au îmbolnãvit ºi alþi
ºapte copii, din aceeaºi familie. Patru decese s-au înre-
gistrat în Dolj de la începutul epidemiei.

Arad, 4 în judeþul Timiº, 4 în ju-
deþul Dolj, 3 în judeþul Caraº Se-
verin, 1 în judeþul Satu Mare ºi 1
în Bucureºti). S-au înregistrat
cazuri de rujeolã în 37 de judeþe.

În ultimii ani, acoperirea vac-
cinalã în România se pãstra sub
nivelul recomandat de Organiza-
þia Mondialã a Sãnãtãþii (OMS),
de 95%, pentru boli precum dif-
terie, tetanos, rujeolã, rubeolã,
oreion ºi hepatitã B, în principal
din cauza refuzului vaccinãrii.
Reducerea vaccinãrii împotriva
rujeolei, rubeolei ºi oreionului a
dus la douã epidemii de rujeolã ºi
una de rubeolã, România pierzân-
du-ºi statutul de þarã care avea

tentativa de eliminare a rujeolei de
pe teritoriul ei.

Majoritatea cazurilor repre-
zintã focare în comunitãþile cu
acoperire vaccinalã scãzutã. În
contextul epidemiologic actual
s-a recomandat intensificarea
acþiunilor de vaccinare cu ROR
a copiilor incomplet vaccinaþi/
nevaccinþi. Totodatã, reprezen-
tanþii Misterului Sãnãtãþii au fã-
cut un apel cãtre pãrinþii care
nu ºi-au vaccinat pânã în acest
moment copiii sã meargã la
medicul de familie pentru a-i
imuniza pe cei mici.

Rujeola este foarte
contagioasã

Rujeola este o boalã infecþioasã
transmisibilã pe cale respiratorie,
extrem de contagioasã, care ade-
sea duce la complicaþii. Din patru
persoane care fac rujeolã, una are
nevoie de spitalizare. Pentru 1 din
1.000 de bolnavi de rujeolã, boala
este mortalã. Vaccinul împotriva
rujeolei protejeazã copiii împotriva
acestei boli. În România, 9 din 10
pãrinþi îºi vaccineazã copiii.

Imunitatea împotriva infecþiei
rujeolice se dobândeºte fie prin tre-

cerea prin infecþie, fie prin vacci-
nare. Boala se manifestã prin fe-
brã înaltã, conjunctivitã (aspect de
„copil plâns”), rinoree, tuse, erup-
þie (pete catifelate roze pe faþã, ul-
terior trunchi ºi membre). Rujeola
poate evolua sever cu pneumonie,
encefalitã sau se poate suprainfecta
bacterian. În situaþii foarte rare,
virusul nu este eliminat din orga-
nism ºi peste ani produce panen-
cefalita sclerozantã subacutã, boalã
care, deºi este extrem de rarã, este
extrem de periculoasã, ducând in-
variabil la deces.

RADU ILICEANU

ABA Jiu a continuat igienizãrile
pe cursurile de apã

þiunile celor de la SGA Dolj s-au
numãrat curãþarea manualã de iar-
bã ºi buruieni pe digul agropiscicol,
canton Dunãreni, a polderului în
cantonul Mãlaeni, zona Bistreþ; în
zona Plosca - Dunãreni; a digului la
Dunãre, pe sectorul Cetate – Ghi-
dici, sectorul Duvalmu ºi sectorul
Jdegla. Curãþare  cu motocositoa-

rea de iarbã ºi buruieni s-a realizat
pe digul de la Dunãre, în sectorul
canton Tifaru, zona Rast; pe sec-
tor canton Butoi, zona Rast; sector
Ianoºi, zona Catane – Negoiu; can-
tonul 4 Bistreþ, zona Mãlãeni; can-
tonul Mãlãeni 1, zona Bistreþ.

S-au întreprins ºi acþiuni de igie-
nizare manualã pe regularizare pâ-

râu Balasan ºi defriºare me-
canicã pe digul Dunãre,
sector Bistreþ - Nedeia – Jiu
ºi Bechet - Dãbuleni.

S-au executat igienizãri me-
canice, cu buldoexcavatorul,
pe râul Jiu ºi pârâul Prodila la
Podari, iar deºeurile menajere
rezultate în urma acþiunii au
fost  transportate, cu autobas-
culantele de 16 tone, la De-
pozitul Ecologic Mofleni.

Totodatã, sunt în execuþie,
cu utilajele din dotare, cele
douã lucrãri de decolmatare  ºi
reprofilare albie, având rol de
apãrare împotriva inundaþiilor.

RADU ILICEANU
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Preºedintele Consiliului
European, Donald Tusk, a
prezentat o versiune a strate-
giei de negociere privind ie-
ºirea Marii Britanii din Blocul
comunitar. În document este
specificat faptul cã Marea
Britanie trebuie sã înceapã
demersurile privind ieºirea
din UE înainte de a purta dis-
cuþii privind condiþii comer-
ciale viitoare. În documentul
de nouã pagini, trimis la cei
27 de membri UE, se stipu-
leazã faptul cã trebuie sã exis-
te „un progres suficient” în
ceea ce priveºte discuþiile de
retragere, inclusiv despre da-
toria de circa 50 de miliarde
de lire, înainte ca negocierile
despre viiooare relaþii sã în-
ceapã. În acest prim plan de negocieri se
specificã, de asemenea, faptul cã UE este
dispusã sã ia în considerare un acord “de
tranziþie” dupã Brexit ºi cã se aºteaptã de
asemenea ca discuþiile sã eºueze. “În cadrul
acestor negocieri Uniunea va acþiona ca un
tot unitar. Va avea o atitudine constructivã
pe parcursul lor ºi va depune eforturi pentru
a ajunge la un acord. Acest lucru este în in-
teresul ambelor pãrþi”, se menþioneazã în
document. “Uniunea va depune eforuri mari
pentru a ajunge la acel rezultat, dar se va
pregãti pentru a putea gestiona situaþia ºi în

 ªTIRI

 ªTIRI

Un grup de muncitori sezonieri extra-
comunitari a câºtigat un caz împotriva Gre-
ciei la Curtea Europeanã a Drepturilor
Omului (CEDO), dupã ce o parte din ei au
fost împuºcaþi de angajatori în momentul
în care au cerut plata salariilor restante.
CEDO a decis în favoarea a 42 de munci-
tori sezonieri originari din Bangladesh, obli-
gând statul grec sã plãteascã fiecãruia dau-
ne în valoare de 12.000-16.000 de euro ºi
stabilind cã autoritãþile “au eºuat sã previ-

Autoritãþile malaysiene
au predat Coreei
de Nord trupul
lui Kim Jong-Nam

Autoritãþile malaysiene au predat Coreei
de Nord trupul lui Kim Jong-Nam, fratele
vitreg al lui Kim Jong-Un, în temeiul unui
acord care a asigurat eliberarea a nouã cetã-
þeni malaysieni blocaþi în Phenian în urma
unui conflict diplomatic. Cei nouã malaysieni
care aveau interdicþia de a pãrãsi Coreea de
Nord au ajuns pe aeroportul internaþional din
Kuala Lumpur ieri dimineaþã, unde au fost
aºteptaþi de ministrul de Externe ºi de jurna-
liºti. “Nu negãm cã atunci când Guvernul
RPDC (Republicii Populare Democrate Co-
reene) a impus restricþia de cãlãtorie care ne
împiedica sã ieºim din þarã eram foarte în-
grijoraþi, mai ales cã nu fãcusem nimic rãu”,
a spus Mohd Nor Azrin Md Zain, consilier la
ambasada Malaysiei din Coreea de Nord. “În
tot acest timp nu am fost hãrþuiþi de autori-
tãþile RPDC. Ni s-au dat asigurãri cã viaþa
poate continua în mod normal”, a adãugat
el. Înainte ca malaysienii sã plece din Phe-
nian, surse au declarat pentru Reuters cã au-
toritãþile se pregãtesc sã transporte trupul lui
Kim Jong Nam la bordul avionului Malaysia
Airlines MH360 spre Beijing, pentru a ajun-
ge apoi la Phenian. “În urma finalizãrii aut-
opsiei celui decedat ºi primirii unei scrisori
din partea familiei lui care cere ca trupul sã îi
fie trimis în Coreea de Nord, medicul legist
a aprobat eliberarea acestuia”, a anunþat pre-
mierul malaysian Najib Razak, citat într-un
comunicat de presã. Najib nu a menþionat
numele de Kim. Phenianul a susþinut cã tru-
pul aparþine lui Kim Chol, numele care apare
pe pasaportul victimei, ºi nu lui Kim Jong
Nam. Coreea de Nord a cerut predarea tru-
pului lui Kim ºi eliberarerea celor trei sus-
pecþi reþinuþi în acest dosar în schimbul anu-
lãrii interdicþiei de cãlãtorie care îi viza pe cei
nouã malaysieni, au delcarat surse diploma-
tice. Presa localã a anunþat cã cel puþin doi
dintre acei suspecþi, inclusiv un oficial nord-
coreean din cadrul ambasadei, au pãrãsit Ma-
laysia. Malaysia a anunþat joi, dupã negocie-
rile cu Phenianul, cã va transfera cadavrul
lui Kim Jong-Nam, fratele vitreg asasinat al
liderului nord-coreean Kim Jong-Un. Premie-
rul Malaysiei, Najib Razak, a declarat cã au-
toritãþile din domeniul medicinei legale au
aprobat transferul cadavrului. Kim Jong Nam
a murit pe data de 13 februarie pe aeroportul
din Kuala Lumpur, dupã i s-a aplicat pe faþã
un material textil îmbibat cu substanþa toxi-
cã, acþiune descrisã de Poliþia din Malaysia
drept asasinare. Poliþia din aceastã þarã a anun-
þat cã douã femei de origine vietnamezã, res-
pectiv indonezianã, au aplicat pe faþa lui Kim
agentul interzis.

Cel puþin 5 morþi
în Pakistan, dupã
o explozie care viza
aparent o moschee

O explozie care viza aparent o moschee
din oraºul pakistanez Parachinar, situat într-
o o regiune izolatã la graniþa cu Afganista-
nul, s-a soldat cu moartea a cel puþin cinci
persoane ºi rãnirea altor zeci, au declarat
un parlamnetar ºi un agent al Poliþiei loca-
le. Atacul nu a fost deocamdatã revendi-
cat. Sajid Hussain, un parlamentar din Pa-
rachinar, a declarat cã a fost vorba despre
un atac sinucigaº precedat de focuri de
armã. “Atacul a avut loc într-o zonã aglo-
meratã iar o moschee pentru femei pare
sã fie þinta”, a spus el.

Secretarul american de Stat Rex Tiller-
son a fãcut un apel la statele membre NATO
sã-ºi sporeascã cheltuielile pentru apãrare ºi
sã contribuie mai mult la combaterea tero-
rismului în Siria ºi Irak, cu ocazia primei
sale întrevederi cu miniºtrii de Externe ai
þãrilor NATO la Bruxelles. Oficialul ameri-
can a declarat cã este importantã asigurarea
faptului cã organizaþia de securitate “are la
dispoziþie toate resursele, financiare ºi nu
numai, care sunt necesare pentru ca NATO
sã-ºi îndeplineascã misiunea”. “Vrem sã dis-
cutãm cum putem spori implicarea deja sem-
nificativã a NATO în lupta pentru înfrânge-
rea ISIS ºi alte acþiuni antiteroriste pe care
NATO le poate efectua, ºi în cele din urmã
sã aducã stabilitate în Orientul Mijlociu”, a
afirmat Tillerson, folosind acronimul ISIS
pentru a desemna reþeaua teroristã Stat Isla-
mic. Întrevederea miniºtrilor de Externe din
statele membre NATO a fost devansat cu o
sãptãmânã pentru a permite secretarului de
Stat al SUA sã participe la reuniune. Jens
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cazul în care negocierile vor eºua”, mai anun-
þã Donald Tusk în document. Premierul bri-
tanic, Theresa May, a semnat marþi seara
scrisoarea oficialã pentru activarea Artico-
lului 50 al Tratatului de la Lisabona, declan-
ºând astfel procedura formalã de separare a
Marii Britanii de Uniunea Europeanã. Amba-
sadorul britanic la UE, Tim Barrow, i-a în-
mânat miercuri preºedintelui Consiliului Eu-
ropean, Donald Tusk, scrisoarea oficialã
pentru activarea Articolului 50 al Tratatului
de la Lisabona. Preºedintele Consiliului Eu-
ropean, Donald Tusk, susþine cã probleme-

le referitoare la domeniul
securitãþii nu reprezintã o
monedã de schimb în ca-
drul negocierilor de Brexit,
dupã ce Londra a averti-
zat cã eºecul negocierilor
ar duce la slãbirea coope-
rãrii în domeniul luptei an-
titeroriste. “Nimeni nu este
interesat sã utilizeze sub-
iectul securitãþii ca pe o
monedã de schimb”, a de-
clarat Tusk, adãugând cã
nu considerã ameninþãtoa-
re afirmaþiile oficialilor bri-
tanici privind cooperarea
în domeniul securitãþii
dupã ieºirea Marii Britanii
din Uniunea Europeanã.
“Trebuie sã fie o neînþele-
gere. Partenerii noºtri sunt
decenþi ºi înþelepþi”, a con-

tinuat preºedintele Consiliului European.
Donald Tusk urmeazã sã aibã o întrevedere
cu premierul britanic Theresa May înainte
de summitul UE privind Brexit din data de 29
aprilie. “Cooperarea între noi în domeniul luptei
împotriva crimei organizate ºi terorism ar fi
slãbitã” în cazul în care Marea Britanie pãrã-
seºte Blocul comunitar fãrã negocierea unui
acord, se afirmã în scrisoarea din partea pre-
mierului britanic, Theresa May, prin care a
anunþat în mod oficial intenþia Regatului Unit
de a pãrãsi Uniunea Europeanã.

Rex Tillerson cere statelor membre NATO
sã suplimenteze bugetele alocate apãrãrii

Stoltenberg, secretarul general al Alianþei
Nord-Atlantice, a declarat cã “pe termen
lung, este mult mai bine sã combaþi teroris-
mul ºi sã promovezi stabilitate prin pregãti-
rea forþelor locale, consolidarea instituþiilor
de securitate locale, decât prin trimiterea unui
mare numãr de trupe combatante NATO”.
Jean-Marc Ayrault, ministrul francez de Ex-
terne, a subliniat cã doar o soluþie politicã
poate aduce pacea în Siria ºi elimina teroris-
mul din aceastã þarã. În 2014, liderii statelor
membre NATO au stabilit cã, în termen de
zece ani, bugetul pentru apãrare va depãºi
2% din PIB în toate statele membre. În pre-
zent, doar cinci dintre cele 28 de state mem-
bre NATO alocã cel puþin 2% din PIB apã-
rãrii - Statele Unite, Marea Britanie, Estonia,
Polonia ºi Grecia. “Scopul nostru ar trebui
sã fie ca la summitul liderilor (NATO) din
luna mai sã cãdem de acord ca pânã la fina-
lul anului toþi aliaþii fie vor fi îndeplinit ob-
iectivul sau vor formula planuri care indicã
clar (...) modul în care angajamentul va fi

îndeplinit”, a declarat Tillerson. “Aliaþii care
nu au un plan concret pentru alocarea a 2%
din PIB pentru apãrare în anul 2024 vor tre-
bui sã formuleze acum unul. Aliaþii care au
un plan sã atingã obiectivul de 2% trebuie
sã-ºi intensifice eforturile ºi sã prezinte re-
zultate”, a completat secretarul de Stat, adã-
ugând cã Washingtonul suportã o “cotã dis-
proporþionatã” a costurilor cu apãrarea com-
parativ cu restul membrilor NATO. ªeful
diplomaþiei americane nu a indicat ce se va
întâmpla în cazul în care statele membre
nu îndeplinesc acest obiectiv, însã în cur-
sul campaniei electorale din SUA, Donald
Trump a pãrut sã condiþioneze solidarita-
tea la nivelul NATO de creºterea proporþio-
nalã a contribuþiilor tuturor statelor mem-
bre. Totuºi, Tillerson a subliniat ieri cã “în-
þelegem cã o ameninþare la adresa unuia
dintre noi este o ameninþare la adresa tutu-
ror, ºi vom reacþiona în mod corespunzã-
tor. Ne vom îndeplini angajamentele privind
apãrarea aliaþilor noºtri”.

CEDO a decis în favoarea unor muncitori sezonieri
într-un caz de maltratare a imigranþilor în Grecia

nã un caz de trafic de fiinþe umane, sã
protejeze victimele”. Peste 20 de imigranþi
care se ocupau cu culesul cãpºunilor au
fost rãniþi, în anul 2013, în apropiere de
localitatea greceascã Manolada, dupã ce
angajatorii au deschis focul în momentul
în care muncitorii sezonieri au cerut plata
salariilor restante. Acest incident semna-
leazã situaþia imigranþilor angajaþi în do-
meniul agricol din Grecia, care sunt de-
seori maltrataþi.



SÂMBÃTÃ - 2 aprilie

07:00 Întrebãri ºi rãspunderi (R)
07:55 Campioni de poveste
08:00 Europa mea (R)
09:00 La bani mãrunþi
09:30 Direcþia: sud-vest! (R)
10:00 Elicopterele Fortelor

Navale
11:00 Inteligenþã la export (R)
11:30 Vreau sã fiu sãnãtos
12:30 Ochiul magic
13:20 Vorbeºte corect! (R)
13:30 Lumea azi
13:55 Campioni de poveste
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Handbal masculin
17:50 Campioni de poveste
17:55 Vorbeºte corect! (R)
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:50 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Dosar România
22:00 Festivalul Lucreþia

Ciobanu
23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
00:00 Campioni de poveste
00:05 Lumea azi (R)
00:35 Dosar România (R)
01:35 Festivalul Lucreþia

Ciobanu (R)
02:25 Telejurnal (R)
03:05 La bani mãrunþi (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:10 Campioni de poveste
07:15 Teleshopping
08:00 Documentar 360° Geo
09:00 Shelly, un cãþel campion
2013, SUA, Comedie, Familie
09:50 Poate nu ºtiai
09:55 Campioni de poveste
10:00 Mic dejun cu un campion
10:50 5 minute de istorie cu

Adrian  Cioroianu
11:00 Handbal feminin
12:30 Charlot la bai
1917, Comedie, Scurt metraj
13:00 Gala Umorului (R)
13:55 Campioni de poveste
14:10 Cadoul de nuntã
1936, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
15:40 Poate nu ºtiai
15:50 Jurnal de secol
16:00 Memorialul Durerii
16:55 Campioni de poveste
17:00 Arte, carte ºi capricii
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Cãlugãr antiglonþ
2003, SUA, Acþiune, Aventuri, SF
22:10 Femeia în negru
2012, Marea Britanie, Dramã,

Horror, Thriller
23:50 Poate nu ºtiai
23:55 Campioni de poveste
00:00 Gala Umorului (R)
01:10 Cãlugãr antiglonþ (R)

TVR 2

07:35 Doamna America
09:00 Angry Birds - Filmul
10:40 Academia D.E.B.S.
12:15 In slujba vietii
14:35 Robinson Crusoe
16:05 Distracþie cu Dick ºi Jane
17:35 Cãpitanul America: Rãzboi

civil
20:00 The Rocky Horror Picture

Show: Sã o luãm de la capãt
21:30 Cu orice preþ
23:10 Mândrie + Prejudecatã +

Zombi
00:55 Carol
02:50 Westworld - Lumea roboþilor

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Superspeed la Pro TV
11:00 Jocuri de celebritate (R)
12:15 Vocea României Junior

(R)
15:45 Românii au talent (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ronin: 47 pentru

rãzbunare
2013, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
22:45 Capcana minþii
2013, Marea Britanie, Crimã,

Dramã, Thriller
00:45 Ronin: 47 pentru

rãzbunare (R)
2013, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
02:45 Capcana minþii (R)
2013, Marea Britanie, Crimã,

Dramã, Thriller
04:30 I Like IT (R)
05:00 Jocuri de celebritate (R)
06:00 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:45 Singurã pe lume (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Pretul dragostei (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Singurã pe lume
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Senora
20:00 Magazinul de cafea
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Pasiune ºi putere (R)
01:00 Magazinul de cafea (R)
03:30 Senora (R)
05:00 Ce se întâmplã doctore ?
05:30 Inimã de frate (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

07:30 Inamicul din adâncuri (R)
10:00 La bloc (R)
12:15 Duminica, la Tiffany (R)
14:15 Power Rangers: Filmul
16:15 La bloc
18:30 Scãpaþi-mã de mama!
20:30 Impostorii
22:30 Cãlãul cu ochi albaºtri
00:30 Impostorii (R)
02:30 Cine A.M.
06:15 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

09:00 Beethoven 5

2003, SUA, Aventuri, Come-

die, Familie

11:00 Inimã de dragon

1996, SUA, Aventuri, Fantastic

13:00 Observator

14:00 Mincinosul mincinoºilor

1997, SUA, Comedie,

Fantastic

17:00 2K1 cu Mirela Vaida

19:00 Observator

20:00 Te cunosc de undeva

23:15 Scãpaþi de Smart

2008, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã

02:00 Observator (R)

03:00 2K1 cu Mirela Vaida (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

08:00 Teleshopping

08:45 Pastila de râs

09:15 Yaman

2013, Turcia, Comedie,

Dramã, Romantic, Dragoste

11:30 Teleshopping

12:00 ªtirile Kanal D

13:00 Sport, dietã ºi o vedetã

13:30 Vacanþa Mare: Leana s-

a întors! (R)

14:00 Roata norocului (R)

16:00 Te vreau lângã mine

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Bravo, ai stil!

23:00 Asta-i România!

00:30 Boxând cu umbra

2006, SUA, Dramã, Film noir,

Thriller

02:30 ªtirile Kanal D (R)

03:45 Te vreau lângã mine

(R)

06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

07:45 Teleshopping

08:45 Secrete de stil

09:30 Teleshopping

10:00 Atelierul magic

10:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

11:30 Cu lumea-n cap

12:00 Teleshopping

13:00 Focus

13:30 Pintea (R)

1976, România, Aventuri,

Dramã, Istoric

16:00 Schimb de mame (R)

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Super Cireaºa de pe

tort

22:30 În umbra unui vis (R)

1992, SUA, Acþiune, Aventuri

00:30 Banc show

02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

03:30 Focus

05:30 Miss fata de la þarã

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exacta in sport (R)
10:00 Superspeed la PROTV
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Fotbal Cupa României,

Viitorul – Astra (30.03.2017)
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Apropo TV (R)
15:00 Ridiculousness
2011, SUA, Comedie
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
20:00 Ridiculousness
2011, SUA, Comedie
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 Local Kombat, “KOnstela-

tia Campionilor” (EXPLOZIV
22:00 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston
2010, SUA, Crimã, Dramã, Mister
23:00 Local Kombat, “Gladiatorii

Ringului” (EXPLOZIV
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 FIGHT NIGHT “Drumul

spre America” (EXPLOZIV)

SPORT.RO
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DUMINICÃ - 3 aprilie

07:00 Teleenciclopedia (R)
07:55 Campioni de poveste
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
13:55 Campioni de poveste
14:00 Telejurnal
14:30 Ultima ediþie
15:00 Politicã ºi delicateþuri
16:00 Handbal feminin
17:50 Vorbeºte corect! (R)
17:55 Campioni de poveste
18:00 Lozul cel mare
18:30 Între cer ºi mare
19:00 Ochiul magic (R)
19:50 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Unde-i Acasã?
22:00 Garantat 100%
23:00 Politicã ºi delicateþuri (R)
00:00 Campioni de poveste
00:05 Tezaur folcloric (R)
01:00 Ultima ediþie (R)
01:35 Exclusiv în România (R)
02:15 Telejurnal (R)
02:55 Ora regelui (R)
03:45 Între cer ºi mare (R)
04:15 Universul credinþei (R)
05:35 Ochiul magic (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:10 Campioni de poveste
07:15 Teleshopping
08:00 Documentar 360° Geo
09:00 Ferma
09:55 Campioni de poveste
10:00 Pescar hoinar
10:30 Naturã ºi aventurã
11:00 Destine ca-n filme (R)
12:00 Portret in acvaforte
12:30 Emigrantul
1917, SUA, Comedie, Scurt

metraj
13:00 Cap compas
13:30 Naturã ºi sãnãtate
13:55 Campioni de poveste
14:10 Munþii în flãcãri
1980, Dramã, Istoric
15:40 Campioni de poveste
15:45 Jurnal de secol
15:50 Poate nu ºtiai
16:00 Duelul pianelor
16:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
16:55 Campioni de poveste
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Triunghiul Morþii
1999, România, Rãzboi
21:40 Triunghiul Morþii
1999, Romania, Rãzboi
23:20 Funeralii fericite
2013, România, Comedie
01:10 Teatru TV (R)

TVR 2

07:40 Dragostea la radio
09:05 De ce nu mi-am mâncat

tatãl
10:45 Goosebumps: Îºi facem

pãrul mãciucã
12:25 Agentul de la U.N.C.L.E.
14:20 Viaþa secretã a albinelor
16:10 Carol
18:10 Brooklyn
20:00 X-Men: Apocalypse
22:25 Marile minciuni nevinovate
23:25 Gangsteri de legendã
01:35 ªapte luni mai târziu
02:05 Victor Frankenstein
04:00 Marile minciuni nevinovate

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ce se întâmplã doctore ?
10:30 Arena bucãtarilor
11:00 Masterchef (R)
13:15 El Dorado: Templul

soarelui
2010, Peru, SUA, Acþiune,

Aventuri, Fantastic
15:15 Uite cine danseazã (R)
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Vocea României Junior
23:30 Gazda
2013, SUA, Acþiune, Aventuri,

Romantic, SF
02:00 Jocuri de celebritate (R)
02:45 Gazda (R)
2013, SUA, Acþiune, Aventuri,

Romantic, SF
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
07:45 Singurã pe lume (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Senora (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Magazinul de cafea (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Singurã pe lume
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Senora
20:00 O ceaºcã de iubire
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Pasiune ºi putere (R)
01:00 O ceaºcã de iubire (R)
02:45 Moºtenirea (R)
03:30 Senora (R)
05:00 Ce se întâmplã doctore ?
05:30 Inimã de frate (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

08:00 Duminica, la Tiffany (R)
10:00 La bloc (R)
12:15 Power Rangers: Filmul

(R)
14:15 Scãpaþi-mã de mama! (R)
16:15 La bloc
18:30 Dragoste atomicã
20:30 Mãsuri disperate
22:30 Montana
00:30 Mãsuri disperate (R)
02:30 Cine A.M.
06:30 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

09:30 Te cunosc de undeva (R)

13:00 Observator

13:15 Next Star (R)

16:00 Observator

17:00 Uniplay Show

19:00 Observator

20:00 Bãieþi de oraº

20:30 iUmor

22:30 Machete: Ucigaº meseriaº

2013, SUA, Rusia, Acþiune,

Crimã, Thriller

01:00 Garda de corp

1994, Hong Kong, Acþiune

03:00 Machete: Ucigaº meseriaº

(R)

2013, SUA, Rusia, Acþiune,

Crimã, Thriller

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

08:00 Teleshopping

08:45 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)

09:15 Yaman

2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste

11:30 Teleshopping

12:00 ªtirile Kanal D

13:00 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)

13:30 Bravo, ai stil! (R)

16:45 Asta-i România! (R)

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Roata norocului

22:00 Ochii din umbrã

00:00 Târâtã în iad

2009, SUA, Horror, Thriller

02:00 ªtirile Kanal D (R)

03:15 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)

04:00 Ochii din umbrã (R)

06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
07:45 Teleshopping
08:45 Casa: construcþie ºi

design
09:20 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Apel de urgenþã
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
13:30 Super Cireaºa de pe tort

(R)
15:30 Chef Dezbrãcatu’
16:00 Cronica cârcotaºilor (R)
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Schimb de mame
22:30 Desculþ spre fericire
2014, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
00:30 Trãdaþi în dragoste
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Apel de urgenþã (R)
06:00 Dosarele DNA (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 Superspeed la PROTV
10:30 I like IT
11:00 Fotbal Cupa României,

Craiova – Dinamo (29.03.2014)
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Magazin UEFA Europa

League (premiera)
14:30 Magazin UEFA Cham-

pions League (premierã)
15:00 Ridiculousness
2011, SUA, Comedie
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
20:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
20:00 Ridiculousness
2011, SUA, Comedie
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 SuperKombat New Heroes
22:00 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston
2010, SUA, Crimã, Dramã, Mister
23:00 SuperKombat World

Grand Prix
00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!
CONVOCATOR COMPLETAT AL

ADUNÃRII GENERALE A ACÞIONARI-
LOR S.C. METAL-LEMN S.A. Consiliul
de Administraþie al SC Metal - Lemn SA,
înregistratã la ORC Dolj sub numãrul
J16/1396/1991, având CUI 2319619 ºi
capital social subscris ºi vãrsat de
7.725.454,50 lei, în temeiul Art. 7 alin. (4)
din Regulamentul  nr. 6/2009, art. 117^1
din Legea  societãþilor nr. 31/1990, art.
243 din Legea 297/2004, Regulamentu-
lui 1/2006  ºi a actului constitutiv, având
în vedere cererea nr. 331/30.03.2017 for-
mulatã de acþionarul majoritar Mitrache
Gigi, deþinãtor a 80.052% din capitalul
social, privind completarea convocato-
rului publicat în Monitorul Oficial al Ro-
mâniei, Partea a IV a, nr. 968/23.03.2017
si in ziarul Cuvântul Libertãþii din data
de 23 martie 2017, prin introducerea
unui nou punct pe ordinea de zi pentru
AGOA din data de 25/26.04.2017 ora 1200

având loc la sediul societãþii din Craio-
va, bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj, com-
pleteazã ordinea de zi a AGOA, astfel
încât ordinea de zi va fi urmãtoarea: 1)
Aprobarea situaþiilor financiare ale
exerciþiului financiar 2016 pe baza dis-
cuþiilor în Adunarea Generalã ºi a ra-
poartelor prezentate de Consiliul de
Administraþie ºi de auditorul financiar;
2) Aprobarea distribuirii profitului con-
form repartizãrii propuse în situaþiile fi-
nanciare ale exerciþiului financiar 2016;
3) Aprobarea descãrcãrii de gestiune a
Consiliului de Administraþie pentru
exerciþiul financiar 2016; 4) Aprobarea
bugetului de venituri ºi cheltuieli pen-
tru exerciþiul financiar 2017; 5) Desem-
narea / prelungirea mandatului audito-
rului financiar ºi fixarea duratei minime
a contractului de audit; 6) Aprobarea
datei de 12.05.2017 ca data de inregis-
trare pentru identificarea acþionarilor
asupra cãrora se rãsfrâng efectele ho-
tãrârilor adoptate de prezenta Aduna-
re Generala a Acþionarilor precum si
aprobarea datei de 11.05.2017 ca “ex
date” conform art. 2 lit.f din Regulamen-
tul ASF nr. 6/2009 cu completarile si
modificarile ulterioare; 7) Desemnarea

persoanei care va îndeplini formalitãþi-
le de înregistrare ºi publicare a hotãrâ-
rii AGOA. 8) Înlocuirea dnei Gornovicea-
nu Manuela – membru CA, având în
vedere cererea sa de renuntare la man-
datul de administrator din cadrul Con-
siliului de Administraþie la S.C. METAL-
LEMN S.A. din data de 30.03.2017. Ale-
gerea noului membru pe locul vacant
va fi pe o duratã egalã cu perioada care
a rãmas pânã la expirarea mandatului
administratorului Gornoviceanu Manu-
ela ºi care va primi aceeaºi indemniza-
þie (punct introdus la cererea acþiona-
rului majoritar Mitrache Gigi). Celelalte
elemente ale convocatorului rãmân
neschimbate, cu meþiunea cã propune-
rile de candidaturi pentru funcþia de
membru al Consiliului de Administraþie
vor conþine informaþii cu privire la nu-
mele, localitatea de domiciliu ºi califi-
carea profesionalã. Preºedintele Con-
siliului de Administraþie, Mitrache Gigi

Titular Badea Onut Adrian anun-
þã publicul interest asupra declanºãrii
etapei de încadrare conform HG 1076/
2004 privind procedura evaluãrii de
mediu pentru planuri ºi programe, în
vederea obþinerii avizului de mediu
pentru PUD CONSTRUIRE IMOBIL
PARTER CU FUNCÞIUNEA MAGAZIN
RETAIL, PARCAJE LA SOL, AMENAJA-
REA INCINTEI CU SPAÞII VERZI, ALEI
CAROSABILE ªI PIETONALE, SEMNA-
LE PUBLICITARE, IMPREJMUIRE,
BRANªAMENTE UTILITÃÞI, POST
TRAFO, AMENAJARE ACCESE AUTO
ªI PIETONALE, B-DUL DE CENTURÃ,
NR. 1D, CALAFAT, DOLJ Prima versiu-
ne a planului poate fi consultatã la se-
diul APM Dolj, str. Petru Rareº nr. 1,
Craiova, jud Dolj, din data de  luni-joi,
între orele 8-16.30 ºi vineri între orele 8-
14. Publicul interesat poate transmite
în scris comentarii ºi sugestii, pânã în
termen de 15 zile calendaristice, de la
data prezentului anunþ, la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Dolj, str.
Petru Rareº nr.1, Craiova,  e–mail: offi-
ce@apmdj.anpm.ro) de luni-joi, între
orele 8-16.30 ºi vineri între orele 8-14.

Anunþul tãu!
CAS Dolj anunþã deschiderea se-

siunii de contractare pentru anul 2017
pentru programe nationale de sanata-
te. În acest sens, furnizorii interesaþi vor
depune la sediul CAS Dolj documente-
le necesare contractãrii în data de 10
aprilie 2017,între orele 9,00-15,00. Data
limitã pentru finalizarea procesului de
contractare ºi semnare a contractelor
este  14.04.2017. Informaþii detaliate pot
fi vizualizate pe site-ul www.casdj.ro.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse evenimen-
te: 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 came-
re semidecomandat Calea
Bucureºti, etaj - 1. Telefon:
0769/274.704.
3 - 4 CAMERE
Apartament 4 camere de-
comandate vis-a-vis de
Liceul de Chimie. Telefon:
0763/609.681; 0766/
257.887.

CASE
Vând urgent casã 6 came-
re cu 4500 mp curte, grãdi-
nã, vie, Livezi-Podari, drum
naþional, asfalt, puþ ameri-
can. Telefon: 0722/266.718,
0251/522.579.
Vând casã Craiova. Telefon:
0726/ 540.083.
Vând vilã str. Principalã la 6
km de Craiova. Telefon:
0753/120.090.
Vând casã 5 camere toate
utilitãþile. Telefon: 0745/
589.825.
Vând casã în judeþul Dolj,
comuna Calopãr, sat Dîlga
din cãrãmidã, anexe gospo-
dãreºti ºi beci, grãdinã, 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
fructiferi; fântânã în curte
ºi posibilitate de racorda-
re la reþeaua publicã de
alimentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0744/810.932.
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canalizare
la poartã, teren 4500 mp, li-
vadã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã 5 camere 2400
mp teren satul Ghizdãveºti
- Celaru, cadastru, carte fun-
ciarã, unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toate utili-
tãþile super-îmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren 400 mp, în str.
Râului nr. 162 cu ieºire în
Rãºinari nr. 91 ºi imobil 2
camere, hol, bucãtãrie, toa-
te utilitãþile. Telefon: 0771/
723.968.
Vând teren intravilan la 10
km de Craiova, fiind zonã
metropolitanã, cadastru fã-
cut. Telefon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând 5000 mp la Gara Pie-
leºti lângã Fabrica Q Fort.
0752/641.847.
Vând teren comuna Buco-
vãþ - Dolj. Telefon: 0745/
936.321.
Vând teren intravilan Co-
muna ªimnicul de Sus –
sat Albeºti. Telefon: 0770/
107.765.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

sâmbãtã, 1aprilie 2017

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

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

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

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

Relaþii la telefon: 0251/417.534.

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

Vând teren 700 mp- str.
Pãuniþei. Telefon: 0766/
531.958.
Vând teren intravilan cu con-
strucþie începutã în Cârcea,
Aleea Podului Nr. 11. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând teren Podari, intravi-
lan 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 Bãrbãteºti- Gorj.
Telefon: 0722/943.220.
Vând pãdure Borãscu - Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând pãdure salcâm 7800
mp în comuna Albeni - Gorj,
7000 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Craiova,
cartier ªimnicu de Jos, utili-
tãþi- la DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.

AUTO
Vând Logan 2006 geamuri
electrice faþã, airbag volan
ºi bord dreapta. Cauciucuri
varã ºi jante aliaj r15 plus
jante 16 borbet 9j fãrã cau-
ciucuri. Maºina are 99000
km  primul proprietar. Tre-
buie schimbate telescoape
faþã, detin douã noi decat tre-
buie schimbate, în rest im-
pecabilã. Preþ 2300 euro.
Telefon: 0745/644.775.

Vând avantajos Renault
Symbol 2005, motorinã.
Telefon: 0744/548.506.
Vând GOLF, motor 1,4,
16V, 75 C ºi AC distribu-
þ ie ºi pompã de apã
nouã, km 216.000. 1700
E negociabil. Telefon:
0768/440.441.
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic pro-
prietar - de nouã, super
întreþinutã, toate consu-
mabilele schimbate re-
cent, fãrã nici un defect.
Telefon: 0766/632.388.
Vând Cielo al doilea proprie-
tar din anul 1995. Telefon:
0742/023.399.

CUMPÃRÃRI
CUMPÃR TICHET RABLA.
Telefon: 0721/483.933.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de veci Ro-
boaica, groapã boltitã – pla-
cã metalicã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând gropi la Cimitirul Ro-
maneºti. Telefon: 0744/
846.895; 0727/884.205.
Vând saltea aproape nouã
1,20x 2 m. Telefon: 0770/
687.430.
VÂND capre româneºti, preþ
negociabil. Telefon: 0747/
963.794.
Vând motosapã MAT Cra-
iova. Telefon 0745/589.825.
Vând 3 canistre tablã, calo-
rifer electric nou 11 elemenþi,
trotinetã nichelatã. Telefon:
0771/558.572.
Vând bicicletã damã nouã
(ocazie) 150 lei. Telefon:
0770/687.578.

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 aragaz 4 ochiuri, te-
levizor color 100 lei buca-
ta, maºinã de cusut Ileana,
4 gropi fãcute noi cimitirul
Romaneºti. Telefon: 0729/
977.036.
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, Sineas-
ca - douã gropi suprapu-
se, polizor unghiular, (
flex) D125/850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, arzã-
toare  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 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 pâine
electric Alasca – 70 lei. Te-
lefon: 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 motor
Dacia 106, vând arc spate
Dacia 5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare electrica.
Telefon: 0745/589.825.
Vând frigider stare bunã de
funcþionare. Telefon: 0724/
065.756.
Vând pat mecanic, centralã
termicã Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV color
102 cm, sobã teracotã, 2
picioare schelã metalicã.
Telefon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fontã cu 5
elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând avantajos, lãmâi, ca-
nistrã, piese Dacia. Telefon:
0251/416.455.

Vând maºinã de cusut, as-
pirator, fotolii, scaune tapiþa-
te, 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, co-
vor persan 200/1800 bine
întreþinut – 100 lei, televizor
color cu telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTAGE, 1
bibliotecã, 1 vitrinã micã
unde poþi pune un aparat de
radio cu picup ºi o noptierã
pentru telefon. Preþuri mici.
Telefon: 0729/684.222.
Vând TV Color D 102 cm,
pat mecanic, centralã
Bosch, sobã teracotã, cãru-
cior handicap, polizor 2500
W, diafilm, schelã metaicã.
Telefon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei, Roy-
al, telecomandã, defecte -
100 RON. Telefon: 0731/
877.880; 0721/373.748.
Calorifere fontã, aspirator,
telefon mobil EBODA, cutii
pãstrare armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argãsite, com-
binã muzicalã Stereo 205,
pantofi, bocanci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad noi 2
m x 0,90 m, 2 cu toc nego-
ciabil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Telefon: 0351/
809.908.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.

Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi verandã,
douã aragaze voiaj, butelie
aragaz. Telefon: 0773/
801.619; 0351/410.383.
Vând baloþi lucernã, urui-
toare cereale, cazan þuicã
ºi bicicletã copii pentru vâr-
sta de 7 ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând maºinã cusut, frigider,
ºifonier, canapea, fotolii,
scaune, bibliotecã, aspira-
tor, masã, saltea copil. Tele-
fon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn cu
roate cu ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Negociabil.
Telefon: 0251/598.518;
0748/233.140.

Vând þuicã de prunã. Te-
lefon: 0765/291.623.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Apartament 2 camere, ex-
cepþional, etaj 2, decoman-
dat, ultracentral (Primãrie),
complet dotat ºi mobilat,
microcentralã, aer condiþi-
onat, balcoane închise ter-
mopan, igienã ºi liniºte de-
plinã, 220 E. Telefon: 0722/
956.600.

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.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Dupã ce runda trecutã a spul-
berat, în Bãnie, echipa plasatã
pe poziþia secundã, Dunãrea
Brãila (28-17), SCM Craiova
întâlneºte, astãzi, tot în faþa
propriilor suporteri, pe Corona
Braºov, în ultimul meci al se-
zonului, la Sala Polivalentã, ºi
care conteazã pentru etapa cu
numãrul 23 din Liga Naþionalã.

Disputa gãseºte trupa lui
Bogdan Burcea pe locul trei, cu
35 de puncte, în vreme ce adre-
lencele se plaseazã pe ºapte, la
10 “lungimi” distanþã.

În  confruntarea  din  tur,
SCM-ul a obþinut o victorie con-
vingãtoare, 28-21. În pofida
tuturor indiciilor care conduc la
un nou succes, declaraþiile din-
spre tabãra craioveanã au fost
oarecum rezervate. “Ne aºteap-
tã un meci foarte greu, vom

Handbalistele susþin ultimul meci al sezonului, la PolivalentãHandbalistele susþin ultimul meci al sezonului, la PolivalentãHandbalistele susþin ultimul meci al sezonului, la PolivalentãHandbalistele susþin ultimul meci al sezonului, la PolivalentãHandbalistele susþin ultimul meci al sezonului, la Polivalentã
SCM Craiova – Corona Braºov, sâmbãtã, ora 11:00, în direct la TVR 2

întâlni o echipã ambiþioasã, cu
jucãtoare bune, dar ne-am pre-
gãtit foarte ºi vom da pe teren
tot ceea ce avem mai bun. Au
mai rãmas trei jocuri în cam-
pionat ºi vrem sã le câºtigãm.
Ne dorim ca spectatorii sã vinã
în numãr mare la salã ºi sã ne
încurajeze, aºa cum s-a întâm-
plat ºi în meciul cu Brãila”, a
spus coordonatoarea Ana Ma-
ria Apipie, într-o conferinþã de
presã.

“Vom avea un joc foar te
greu, Braºovul are jucãtoare
bune, de lot naþional. Sunt într-
o creºtere de formã, însã noi
avem doar varianta victoriei.
ªtiu cã nu este o orã prea bunã
pentru meci, dar aºteptãm fanii
sã vinã în numãr cât mai mare
sã ne susþinã”, a afirmat ºi an-
trenorul secund, Grigore Albici.

Programul celorlalte
echipe craiovene de salã:

Baschet (m): SCM “U”, pe lo-
cul trei în grupa valoricã 7-10, în-
fruntã, în deplasare, desearã (ora
19:55 în direct la Digi Sport 4), pe
Dinamo, formaþie care o urmeazã
în clasament, cu acelaºi numãr de
puncte (28). Meciul, din cadrul
penultimei runde, poate fi cu mizã
pentru craioveni doar dacã Phoe-
nix Galaþi a pierdut asearã în fieful
liderului BC Mureº, situaþie în care,
în cazul unui succes în Capitalã,
alb-albaºtrii vor juca, runda viitoa-
re, la Polivalentã, o adevãratã fi-
nalã, cu moldeovenii, pentru ac-
cederea în Top 8.

Volei (m): Plasaþi pe ultima
treaptã a podumului în ierarhia
play-off-ului Diviziei A1, la 7 punc-
te distanþã (57, faþã de 64) de cea
dintâi clasatã, Municipal Zalãu, ju-

cãtorii lui Dan Pascu evolueazã,
astãzi (18:00), la Sala Polivalentã,
cu CSM Bucureºti, echipã aflatã
pe ultimul loc (6), cu 34 de punc-
te. Meciul face parte din etapa a
4-a, dintr-un total de 10.

Volei (f): Deja retrogratã, dupã
ce a strâns doar 5 puncte, “lanter-
na” SCM “U” Craiova joacã, de ase-
menea astãzi, de la ora 18:00, pe
parchetul Medicinei Tg. Mureº, lo-
cul 2 în play-out, cu 33 de puncte.

Echipa secundã a Univer-
sitãþii Craiova a obþinut o
victorie entuziasmantã ieri,
trecând cu 4-2, pe “Extensiv”,
de una dintre formaþiile afla-
te pe podium, Atletic Bradu.

Bãieþii lui Corneliu Papu-
rã a avut un start de vis, con-
ducând cu 3-0 încã din mi-
nutul 19. Florin Borþa (2’) a
deschis scorul cu un verita-
bil eurogol, aºezând mingea
în vinclu cu un ºut de la pes-
te 30 de metri. Simon Mãzã-
rache, neoprit în lotul mare
pentru partida de desearã cu
CFR Cluj, a fãcut 2-0, dupã
ce, gãsit perfect cu o diagonalã, a plasat min-
gea pe colþul lung. Lucian Buzan s-a insinuat
ºi el pe lista marcatorilor, dintr-o loviturã libe-
rã de pe stânga, excelent executatã. N-a fost ºi
scorul pauzei, oaspeþii reducând din diferenþã
în minutul 40, prin Nicolae Ruþã.

Cu aproximativ un sfert de orã rãmas de
joc (77’), Alexandru Popescu a dus scorul la

LIGA A IV-A –
ETAPA A 20-A

Sâmbãtã, ora 11:00: Tractorul
Cetate – Arena Bulls Preajba, Progre-
sul Segarcea – Ajax Dobroteºti,
Dunãrea Calafat – Unirea Leamna,
Viitorul Cârcea – Metropolitan Iºalni-
þa, Recolta Ostroveni – Luceafãrul
Craiova, ªtiinþa Malu Mare – ªtiinþa
Danubius Bechet.

Clasament

1. Cârcea 49 7. Luceafãrul 22

2. Iºalniþa 47 8. Leamna 16

3. Cetate 43 9. Calafat 14

4. Segarcea 42 10. Dobroteºti 13

5. Bechet 39 11. Preajba 10

6. Ostroveni 24 12. Malu Mare 8

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 20-A

Puºtii Universitãþii fac spectacol cu fruntaºa Bradu
Vineri: CS “U” CRAIOVA II – Atletic Bradu 4-2, SCM Pi-

teºti – FC Voluntari II 4-1;
Sâmbãtã, ora 17:00: Steaua Bucureºti II – CSO FILIAªI,

FCM Alexandria – CS PODARI, Urban Titu – CS Mioveni II,
Concordia Chiajna II – ACS ªirineasa, FC Aninoasa – Flacãra
Moreni. Sporting Roºiori stã.

Clasament
1. Piteºti 49 (19j) 9. Chiajna II 23 (18j)
2. Voluntari II 31 (19j) 10. FILIAªI 22 (17j)
3. Bradu 29 (19j) 11. Steaua II 22 (17j)
4. Aninoasa 27 (18j) 12. Mioveni II 22 (18j)
5. Moreni 25 (18j) 13. PODARI 16 (17j)
6. Roºiori 25 (18j) 14. ªirineasa 16 (18j)
7. CRAIOVA II 23 (19j) 15. Titu 13 (18j)
8. Alexandria 23 (17j)

4-1, cu o loviturã de cap. Vlad a parat apoi
(85’) un penalty, dar nu a mai avut ce face în
ultimul minut al timpului regulamentar, când,
la capãtul unui contra-atac, acelaºi Ruþã a
închis tabela.

Craiova II: Vlad – Vlãdoiu (Trocan 79’),
Hreniuc, Hodea, Borþa – Enache, Þoiu, Bu-
zan (Chivu 88’) – Mãzãrache (Tãtulea 70’),

Popescu, Frãsinescu (Gunie 55’).
Alb-albaºtrii mici traverseazã o formã ex-

celentã, fiind neînvinºi de la startul returu-
lui: trei victorii (toate pe “Extensiv”) ºi douã
remize.

În urmãtoarea etapã, Universitatea va sus-
þine derby-ul doljean cu CS Podari, marþi, de la
ora 17:00, în deplasare.

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
12:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Olimpia SM –

Juventus B. / 14:00 – FOTBAL – Cam. Spaniei:
Villarreal – Eibar / 18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga
I: CSM Iaºi – ACS Poli, CS “U” Craiova – CFR
Cluj.

DIGI SPORT 2
14:45 – RUGBY – Cupa Challenge: Bath – Brive

/ 17:15 – FOTBAL  – Cam. Spaniei:: Osasuna –
Bilbao / 20:00 – TENIS (F) – Turneul de la Miami,
finala: C. Wozniacki – J. Konta / 22:00 – FOT-
BAL – Cupa Ligii Franþei, finala: Monaco – PSG.

DIGI SPORT 3
17:15 – RUGBY – Cupa Campionilor: Leinster –

Wasps / 19:00, 21:45 – FOTBAL – Cam. Italiei:
Sassuolo – Lazio, Roma – Empoli.

DIGI SPORT 4
13:00, 15:30 – VOLEI (M, F) – Divizia A1: Plo-

ieºti – Steaua, Dinamo – Alba Blaj / 18:00 –
HANDBAL (M) – Liga Campionilor: PSG – Nan-
tes / 19:55 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã:
Dinamo – SCM “U” Craiova / 21:45 – FOTBAL –
Cam. Spaniei: Malaga – Atl. Madrid.

DOLCE SPORT 1
12:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Olimpia S.M. –

Juventus B. / 14:00 – RUGBY – Superliga Naþio-
nalã: Steaua – Dinamo / 18:00, 20:30 – FOTBAL
– Liga I: CSM Iaºi – ACS Poli, CS “U” Craiova –
CFR Cluj / 0:30 – BASCHET NBA: Chicago –
Atlanta.

DOLCE SPORT 2
14:00, 17:15, 19:30, 21:45 – FOTBAL – Cam.

Spaniei: Villarreal – Eibar, Osasuna – Bilbao, So-

ciedad – Leganes, Malaga – Atl. Madrid / 0:30 –
CURSE DE MAªINI – Formula E..

DOLCE SPORT 3
15:00 – JUDO – Grand Prix, la Tbilisi / 18:00 –

HANDBAL (M) – Liga Campionilor: PSG – Nan-
tes.

EUROSPORT 1
9:00 – SNOOKER – Openul Chinei / 14:30, 17:00,

19:30 – FOTBAL – Cam. Angliei: Liverpool –
Everton, Manchester Utd. – West Brom, Sout-
hampton – Bournemouth / 22:00 – FOTBAL –
Cam. nord-american: Chicago – Montreal.

EUROSPORT 2
10:45 – PATINAJ ARTISTIC – CM, la Helsinki

/ 16:30, 19:30 – FOTBAL – Cam. Germaniei: Schal-
ke – Dortmund, Frankfurt – M’gladbach.

TVR 1
16:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: Do-

brogea Sud – CSM Bucureºti.
TVR 2
11:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: SCM

Craiova – Corona Braºov.
LOOK TV
14:45 – RUGBY – Cupa Challenge: Bath – Brive

/ 17:15 – RUGBY – Cupa Campionilor: Leinster –
Wasps / 19:00 – FOTBAL – Cam. Belgiei: Char-
leroi – Oostende/ 22:00 – FOTBAL – Cam. Ar-
gentinei: Newell’s – Atletico Rafaela.

LOOK PLUS
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: CSM Iaºi –

ACS Poli, CS “U” Craiova – CFR Cluj.

Duminicã
DIGI SPORT 1
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: UTA – Oradea /

13:00 – FOTBAL – Cam. Spaniei: Sevilla – Gijon
/ 15:00 – FOTBAL – Liga I: Voluntari – Mediaº /
17:15 – FOTBAL – Cam. Spaniei: Real M. – Ala-
ves / 20:30 – FOTBAL – Liga I: FCSB – Dinamo.

DIGI SPORT 2
14:00 – FOTBAL – Cam. Rusiei: Rubin Kazan –

Zenit / 16:00 – FOTBAL – Cam. Italiei: Pescara –
Milan / 18:00 – HANDBAL (M) – Liga Campio-
nilor: Szeged – Silkeborg /  19:30, 21:45 – FOT-
BAL – Cam. Spaniei: Valencia – Deportivo, Gra-
nada – Barcelona / 0:15, 2:15 – FOTBAL – Cam.
Argentinei: Tigre – San Lorenzo, Godoy – River.

DIGI SPORT 3
13:30, 16:00 – FOTBAL – Cam. Italiei: Torino –

Udinese, Fiorentina – Bologna / 18:00 – FOT-
BAL – Cam. Franþei: Montpellier – Toulouse /
20:00 – TENIS (M) – Turneul de la Miami.

DIGI SPORT 4
16:00 – FOTBAL – Cam. Franþei: Rennes – Lyon

/ 18:00, 19:45 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã:
CSU Sibiu – U-BT Cluj, BC Timiºoara – Steaua /
21:45 – FOTBAL – Cam. Italiei: Napoli – Juven-
tus.

DOLCE SPORT 1
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: UTA – Oradea /

13:00 – FOTBAL – Cam. Spaniei: Sevilla – Gijon
/ 15:00 – FOTBAL – Liga I: Voluntari – Mediaº /
18:00 – FOTBAL – Cam. Angliei: Arsenal – Man.

City / 20:30 – FOTBAL – Liga I: FCSB – Dinamo.
DOLCE SPORT 2
15:30 – FOTBAL – Cam. Angliei: Swansea –

Middlesbrough / 20:00 – TENIS (M) – Turneul
de la Miami, finala / 22:30 – BASCHET NBA:
San Antonio – Utah.

DOLCE SPORT 3
15:00 – JUDO – Grand Prix la Tbilisi / 17:15,

19:30, 21:45 – FOTBAL – Cam. Spaniei:: Real M.
– Alaves, Valencia – Deportivo, Granada – Bar-
celona / 23:45 – JUDO – Grand Prix la Tbilisi.

DOLCE SPORT 4
15:00 – JUDO – Grand Prix la Tbilisi.
EUROSPORT 1
9:00 – SNOOKER – Openul Chinei / 12:30 –

MOTOCICLISM – CM, la Aragon / 13:30 – CUR-
SE DE MAªINI – Seria Blancpain Sprint, la Mi-
sano / 14:45 – CICLISM – Turul Flandrei / 21:00
– HALTERE (M) – CE, la Split.

EUROSPORT 2
12:30 – HALTERE (F) – CE, la Split / 14:30 –

SNOOKER – Openul Chinei: finala / 16:30, 18:30
– FOTBAL – Cam. Germaniei: Ingolstadt – Mainz,
Leverkusen – Wolfsburg / 0:00 – MOTOCROS –
CM..

TVR 1
16:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: Brãila

– “U” Cluj.
LOOK TV
15:00 – FOTBAL – Liga I: Voluntari – Mediaº /

17:15 – RUGBY – Cupa Campionilor / 20:30 –
FOTBAL – Liga I: FCSB – Dinamo.

LOOK PLUS
19:00 – FOTBAL – Cam. Belgiei: Gent – Bruges.
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Play-off – etapa a III-a
„U” Craiova – CFR Cluj, sâmbãtã, ora 20.30

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

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

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  PLAY-OFF

Play-out, etapa a III-a
Meciurile Chiajna – Pandurii ºi FC Botoºani – ASA

s-au jucat asearã.
CSMP Iaºi – ACS Poli, sâmbãtã, ora 18

FC Voluntari – Gaz Metan, duminicã, ora 15

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

CMYKCMYK

CMYKCMYK

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

Meciurile CS Mioveni – FC Voluntari 1-2
„U” Craiova – Dinamo 6-5,

dupã lovituri de departajare.
Viitorul – Astra 1-3

Cupa României  sferturi de finalã

Piteºti, stadion: „Nicolae Dobrin”, astãzi, ora 20.30
Universitatea Craiova: Calancea – Dimitrov, Screciu, Kelic, Briceag –

Mateiu, Zlatinski – Jazvic, Bãluþã, Bancu – Ivan. Antrenor: Gigi Mulþescu.
Rezerve: Mingote – Dumitraº, Bucuricã, Manea, Fajic, Burlacu, Markovic.

CFR Cluj: Mincã – Tiago Lopes, Larie, A. Mureºan, Camora – L. Rus,
Nascimento – Nouvier, Pãun, Deac - Omrani. Antrenor: Vasile Miriuþã.
Rezerve: T. Marc - Peteleu, Horj, Gomelt, Sorsa, Juan Carlos, Bud.

Universitatea Craiova – CFR Cluj

Doar douã zile au avut alb-al-
baºtrii pentru a se reface fizic ºi a
trece peste euforia calificãrii în
semifinalele Cupei României, fiind-
cã astãzi, de Ziua Pãcãlelilor, vor
întâlni CFR Cluj, o formaþie rãnitã
dupã eºecul din aceeaºi competiþie
în faþa Timiºoarei, tot dupã exe-
cutarea loviturilor de departajare.
Gheorghe Mulþescu a prefaþat dis-
puta de pe arena „Nicolae Dobrin”,
declarând cã echipa din Gruia este
una redutabilã, cu stil anglo-saxon,
asta deºi are în componenþã jucã-
tori români sau din þãri latine. „CFR
este o echipã puternicã, cu un stil
englezesc, care a învins campioa-
na en-titre. Noi am remizat de douã
ori alb la ei ºi am câºtigat pe tere-
nul nostru. Dar aceste rezultate
sunt deja istorie, acum va fi alt joc.
A intervenit ºi programarea: noi
avem douã zile pânã la meci, ei trei.
Principalul obiectiv în perioada
care urmeazã este refacerea jucã-
torilor dupã meciul din Cupã cu
Dinamo. Cu suporterii alãturi ºi la
Piteºti ne vom bate pentru fiecare
minge pentru cã ne dorim sã câº-
tigãm jocul” a spus tehnicianul
Craiovei.  

Cãpitanul ªtiinþei, Andrei Ivan a
vorbit ºi el despre jocul cu forma-
þia din Gruia: „Va fi un meci greu
cu CFR Cluj, este o echipã solidã.
Am învins-o cu 2-1 la Severin, sper
într-o nouã victorie ºi la Piteºti. Cu
suporterii lângã noi ne va fi mult
mai uºor, ne dau încredere, ne dau
forþã. ªi mie îmi este greu cu aces-
te deplasãri, dar trebuie sã mai rãb-
dãm un pic. M-am obiºnuit la Cra-
iova, pânã la urmã mi-am fãcut ºi
junioratul aici. Toþi adversarii ve-
neau cu fricã. Sper sã revenim cât
mai curând acasã”
Popov rateazã restul sezonului

Universitatea Craiova nu-l va
avea pânã la sfârºitul acestui se-
zon pe stoperul bulgar Apostol
Popov,  dupã ce acesta a suferit o
rupturã de menisc în meciul de

Universitatea Craiova joacã în seara aceasta,
la Piteºti, contra echipei din Gruia, iar Gigi Mulþescu
nu se poate baza pe Popov, Barthe ºi Petre, în timp ce

Zlatinski ºi Gustavo sunt incerþi

Cupã cu Dinamo, în care a fost
înlocuit la pauzã. Un alt fundaº
central, francezul Alexandre Bart-
he, este ºi el accidentat ºi nu va
evolua în meciul cu CFR Cluj, aºa
cã Gigi Mulþescu are la dispoziþie
doar un stoper de meserie, croatul
Renato Kelic, care ieri a împlinit
26 de ani. În aceste condiþii, Vla-
dimir Screciu va fi din nou solici-
tat sã joace în centrul apãrãrii, iar
Andrei Dumitraº este varianta de
rezervã. Acesta din urmã a fost
recuperat recent dupã accidenta-
rea suferitã în cantonamentul din
Malta, când coechipierul Pedro
Mingote i-a rupt douã coaste, su-
ferind ºi o leziune la un plãmân.
Universitatea Craiova a renunþat la
cei doi fundaºi centrali de culoare,
Acka ºi Kay, primul reziliindu-ºi
contractul, iar cel de-al doilea a fost
trimis la echipa a doua.

Dacã Barthe, Popov ºi Robert
Petre (suspendat) vor absenta, in-
certitudini sunt ºi în cazul utilizãrii
lui Zlatinski ºi Gustavo, primul re-
simþindu-se dupã entorsa de acum
douã sãptãmâni, iar al doilea s-a
accidentat la antrenamentul de joi.

Calancea ºi-a prelungit
contractul

Portarul moldovean Nicolai Ca-
lancea, în vârstã de 30 de ani, ºi-a
prelungit contractul cu  Universi-
tatea Craiova pânã în 2020. Porta-
rul naþionale a Moldovei, pentru
care a strâns 18 selecþii, evolueazã
la Craiova din vara anului trecut,
perioadã în care a adunat 30 de
meciuri, iar în 14 dintre ele nu a
primit gol. El are patru meciuri la
rând fãrã gol primit, dar în acelaºi
timp ºi echipa sa a ajuns la 3 jocuri
consecutive fãrã sã înscrie. În par-
tida cu Dinamo, din sferturile Cu-
pei României, „Cala” a transformat
un penalty la loviturile de departa-
jare. Nicolai Calancea a fost ales
jucãtorul meciului cu Dinamo, pe
site-ul clubului craiovean. Portarul
a strâns 51 la sutã din voturi. Pe

locul al doilea s-a clasat Nicuºor
Bancu, cu 21 la sutã, iar pe trei,
Andrei Ivan, care primit ºapte la
sutã din voturi. Despre meciul cu
CFR Cluj, portarul Nicolai Calan-
cea a declarat: „În meciul cu CFR
Cluj trebuie sã jucãm exact, fãrã
greºeli. Sã închidem poarta aºa
cum o facem de câteva meciuri.
Mã simt excelent la Craiova, din
toate punctele de vedere”.

Galeria stã tot la tribuna a II-a
Biletele pentru meciul de la Pi-

teºti se vând la casele de la stadio-
nul Extensiv, la magazinele Oran-
ge, Germanos ºi Vodafone ºi în
benzinãriile OMV, iar la Piteºti se
pun în vânzare, la stadionul „Ni-
colae Dobrin” pânã la ora începe-
rii partidei. Ca ºi la meciul decisiv
pentru intrarea în play-off, cu Gaz
Metan Mediaº, galeria Craiovei va
sta la tribuna a II-a, unde biletele
costã 20 de lei, iar în celelalte sec-
toare preþurile sunt: 10 lei la pelu-
ze, 30 de lei la tribuna I ºi 50 de lei
la tribuna zero. Agenþia de turism
Star Tours organizeazã deplasarea
cu autocarele, preþul dus-întors fi-
ind de 10 lei. Programul agenþiei
este astãzi între orele 9-14. Pentru
de detalii suplimentare, fanii pot
suna la numãrul 0731.020.407 sau
se pot informa de pe site-ul-
 www.startours.ro.

Clujenii, redutabili la faze fixe
Universitatea are 4 meciuri la

rând fãrã gol primit, dar CFR a
marcat cel puþin un gol în 24 din-
tre cele 28 de meciuri jucate în
sezonul actual. Gruparea antrena-
tã de Vasile Miriuþã a reuºit nu mai
puþin de 16 goluri din faze fixe, fi-
ind locul 1 din Liga I la acest capi-
tol. În urmã cu un an, CFR s-a
impus cu 1-0 pe Extensiv, prin
golul înscris de Cristi Bud, iar în
play-out au câºtigat în Gruia cu 4-
0, meci în care Universitatea avea
nevoie de un punct pentru a evo-
lua în Europa League. Gigi Mul-
þescu are un palmares dezastruos
în faþa lui CFR Cluj, din cele 10

jocuri câºtigându-l doar pe ultimul,
în rest contabilizând 4 remize ºi 5
înfrângeri. În actuala stagiune, cele
douã formaþii s-au întâlnit de 3 ori,
CFR câºtigând în Cupa Ligii la lo-

vituri de departajare, iar în cam-
pionat a fost 0-0 în Gruia ºi 2-1
pentru Universitatea la Severin,
goluri marcate de Zlatinski ºi Gus-
tavo, respectiv Bud.
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