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Macron – Le Pen,
o finalã ineditã,
dar anticipatã!

Emmanuel Macron (23,75%)
a venit primul, Marine Le Pen
(21,53%) l-a urmat, în timp ce
Francois Fillon – al treilea ºi Jean
Luc Melenchon – al patrulea, au
completat... careul. Bing-Bang-
ul politic de duminicã seara a
scos din competiþie candidaþii PS
ºi PR. Al stângii ºi al dreptei. Pri-
mul tur al prezidenþialelor din
Franþa, de duminicã, 23 aprilie
a.c., a proiectat o bulversare a
peisajului politic, prin schimba-
rea fizionomiei turului secund.
„Vom schimba imaginea vieþii
politice franceze”, a spus Emma-
nuel Macron, în faþa partizani-
lor sãi, duminicã seara, la Paris.

Agricultorii din
Cãlãraºi ºi-au
salvat culturile
cu perdele de fum

reportaj / 3 educaþie / 8Scandal ºi anchetã
a Poliþiei la Spitalul
de Urgenþã Craiova dupã
moartea unui bebeluº

Poliþiºtii craioveni din cadrul
IPJ Dolj au demarat o anchetã la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova, dupã ce un bebeluº în
vârstã de 4 luni a decedat, la trei
zile de la internare. Pãrinþii spun
cã nu au fost anunþaþi despre ca-
uza decesului ºi cã acesta a fost
deconectat de la aparate, astfel cã
duminicã seara, când au aflat, s-
au certat cu medicii, aceºtia soli-
citând ajutorul poliþiºtilor. Oame-
nii legii au deschis un dosar penal
în care se fac cercetãri sub aspec-
tul comiterii infracþiunii de uci-
dere din culpã.

eveniment / 4

Elevii olimpici
au adus, deja,
medalii în Doljactualitate / 5

- Înainte, Popescule, haiducii
luau de la bogaþi ºi dãdeau la sã-
raci, acum politicienii iau de la
sãraci ºi se îmbogãþesc ei.

Un incendiu de vegetaþie izbuc-
nit pe raza localitãþii doljene Co-
þofenii din Faþã, în satul Behar-
ca, s-a încheiat cu un accident
în lanþ în care au fost implicate
opt autoturisme ºi un TIR, ieri
dupã-amiazã, în jurul orei 16.30.
Vântul puternic a dus fumul cã-
tre DE 70 Craiva – Filiaºi, astfel
cã, din câte se pare, pe fondul
lipsei de vizibilitate ºi a nepãs-
trãrii distanþei de siguranþã, au-
tovehiculele s-au ciocnit în lanþ.
La faþa locului au intervenit
douã autospeciale pentru stinge-
rea incendiului de la Secþia de
Pompieri Craiova, dar ºi auto-
speciala de transport victime
multiple, din cadrul Inspectora-
tului pentru Situaþii de Urgenþã
(ISU) Dolj, dar ºi mai multe echi-
paje de poliþiºti din cadrul IPJ
Dolj. Din fericire, potrivit repre-
zentanþilor ISU Dolj, doar douã
persoane au fost rãnite uºor, fi-
ind transportate la Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craio-
va pentru îngrijiri, însã pagube-
le sunt consistente. Traficul ru-
tier în zonã s-a desfãºurat cu di-
ficultate mai bine de o orã.

CARMEN ZUICAN
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Contestaþia formulatã de Liviu

Dragnea la executarea primitã

în dosarul Referendumului,

respinsã
Completul de 5 judecãtori al

Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie a respins, ieri, conte-
staþia de executare formulatã
de preºedintele PSD, Liviu
Dragnea, în dosarul Referendu-
mului, cauzã în care a fost
condamnat la doi ani de
închisoare cu suspendare.
Contestaþia a fost respinsã ca
nefondatã. Decizia este defini-
tivã. Liviu Dragnea a contestat,
printr-o cale extraordinarã de
atac, decizia definitivã de
condamnare. Preºedintele PSD
fost condamnat definitiv pe 22
aprilie 2016 la doi ani de
închisoare cu suspendare.
Instanþa supremã a motivat
decizia prin care acesta a fost
condamnat definitiv la doi ani
de închisoare în dosarul
privind fraude la referendum,
judecãtorii susþinând cã liderul
PSD a ales sã îºi foloseascã
“abuziv autoritatea ºi influen-
þa” în partid “pentru a denatu-
ra rezultatul scrutinului”.

Senatul amânã cu douã

sãptãmâni adoptarea Legii

graþierii
Senatorii din Comisia

juridicã au votat luni prelungi-
rea termenului de adoptare
tacitã a Legii graþierii de la 45
la 60 de zile, termenul iniþial
de adoptare tacitã fiind 25
aprilie. Propunerea a fost
trimisã Biroului Permanent al
Senatului. Propunerea va fi
supusã la vot în plenul Senatu-
lui. Senatorii PNL au propus
anterior prelungirea termenu-
lui de adoptare, însã propune-
rea nu a fost supusã la vot.
Administraþia Naþionalã a
Penitenciarelor a prezentat
miercurea trecutã Comisiei
juridice din Senat o simulare
privind numãrul de deþinuþi
care ar urma sã iasã din
închisoare, luând în calcul
fiecare propunere fãcutã de
instituþiile consultate în
vederea elaborãrii legii.
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Premierul Sorin Grindeanu a decla-
rat, ieri, în cadrul întâlnirii cu producã-
torii de vaccinuri de pe piaþã, cã vacci-
narea devine o urgenþã ºi a propus mai
multe mãsuri care vizeazã inclusiv mo-
dificarea legislaþiei privind achiziþia vac-
cinurilor. „Cred cã situaþia vaccinãrii
chiar devine o urgenþã. Sunt extrem de
hotãrât sã rezolvãm împreunã aceastã
problemã. Mã aºtept ca Ministerul Sã-
nãtãþii, împreunã cu dumneavoastrã,
marii producãtori de vaccinuri, sã ve-
nim cu soluþii extrem de clare ºi predic-
tibile, încât sã nu mai avem probleme
anii viitori”, a declarat premierul Sorin
Grindeanu.

Mãsurile propuse de ºeful Executi-
vului au în vedere instituirea unui sis-
tem eficient de management al vaccinu-
lui; modificarea legislaþiei în privinþa mo-
dului de achiziþie în cazul vaccinurilor,
realizarea unui plan multianual al nece-

Ministerul Finanþelor a publicat
un proiect de hotãrâre privind apro-
barea Normelor metodologice pentru
aplicarea Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 193/2002 privind in-
troducerea plãþii cu cardul la firmele
care au o cifrã de afaceri mai mare de
10.000 de euro. Obligativitatea accep-
tãrii plãþii cu cardul vizeazã atât fir-
mele private, cât ºi operatorii econo-
mici furnizori de servicii de utilitate
publicã, precum ºi instituþiile publi-
ce care încaseazã impozite si taxe,
pragul cifrei de afaceri al acestora fi-
ind micºorat de la 100.000 de euro la
10.000 de euro.

„În momentul în care plãþile se fac
prin transfer bancar, posibilitatea de
a frauda bugetul este din ce în ce mai
micã. Este vizatã combaterea micii
evaziuni. În special, vor fi afectate
afacerile mici, de genul buticului de
la scara blocului sau a micilor maga-
zine din mediul rural, care vor fi obli-
gate sã accepte plata cu cardul. În
mediul rural va fi mai dificil de apli-
cat, dar toatã lumea trebuie sã-ºi plã-
teascã taxele ºi impozitele. Probabil
cã mãsura va fi combinatã cu intro-

Guvernul Britanic a confirmat cã
studenþii din UE vor fi eligibili pen-
tru sprijin financiar ºi în anul univer-
sitar 2018-2019, atât pentru progra-
mele de licenþã, cât ºi pentru cele de
masterat, potrivit unui comunicat
transmis, ieri, de consultantul pen-
tru studii în strãinãtate IntegralEdu.
„Studenþii ºi absolvenþii din cadrul
Uniunii Europene vor avea acces la
împrumuturi ºi granturi pentru finan-
þarea studiilor de licenþã ºi masterat
ºi în anul universitar 2018-2019, chiar
dacã programul la care sunt înscriºi
se va încheia dupã ieºirea Marii Bri-
tanii din cadrul uniunii. În acest sens,
studenþii europeni vor plãti în conti-
nuare aceleaºi taxe de ºcolarizare pe
care le plãtesc ºi britanicii, spre deo-
sebire de studenþii din afara spaþiu-
lui european”, se aratã în comunica-
tul emis.

Potrivit ministrul Universitãþilor,
ªtiinþelor, Cercetãrii ºi Inovãrii din
Marea Britanie, Joseph Edmund Joh-
nson, 4,7 miliarde de lire sterline vor
fi direcþionate de cãtre Marea Brita-
nie pentru programe de inovare ºi cer-
cetare în urmãtorii cinci ani. Decizia

Autostrada Sibiu-Piteºti, drumul expres Craio-
va-Piteºti ºi linia de metrou care va lega Gara de
Nord de Otopeni vor fi scoase la licitaþie în acest
an, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse guver-
namentale.

Douã dintre cãile rutiere solicitate de doi mari
investitori: Renault ºi Ford, vor fi scoase la licita-
þie în acest an, urmând ca în 2018 sã fie demarcate
lucrãrile de construcþie. „Au fost predate studiile
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sarului de vaccinuri ºi realizarea unui
stoc naþional de vaccinuri pentru situa-
þii speciale, se aratã într-un comunicat
de presã.

Pe de altã parte, ministrul Sãnãtãþii,
Florian Bodog, a menþionat cã proiectul
Legii vaccinãrii se aflã, în continuare, în
dezbatere publicã ºi cã este deschis tu-
turor propunerilor, astfel încât sã rezulte
un cadru legal care sã asigure un sistem
fluid de aprovizionare cu vaccinuri.

Întâlnirea ºefului Executivului ºi a
ministrului Sãnãtãþii, Florian Bodog, cu
reprezentanþii Pfizer, MSD România,
GSK România ºi Sanofi a avut loc în
contextul Sãptãmânii Europene a Imu-
nizãrii 2017, iar urmãtoare întâlnire în
aceeaºi formulã se va desfãºura peste
douã sãptãmâni. Situaþia vaccinurilor
va fi discutatã de premier ºi cu asociaþii
ale medicilor, manageri de spitale ºi or-
ganizaþii nonguvernamentale.

Autostrada Sibiu-Piteºti, Craiova-Piteºti ºi metroul
Gara de Nord-Otopeni, licitate în 2017

de fezabilitate pentru loturile I ºi V ale autostrãzii
Sibiu-Piteºti, iar în intervalul mai-iunie urmeazã sã
fie scoase la licitaþie. Loturile II ºi III vor fi scoase
la licitaþie anul viitor, iar lotul IV pânã la sfârºitul
acestui an”, au precizat, pentru MEDIAFAX, sur-
se guvernamentale. În total este vorba despre un
proiect finanþat din bani europeni, în valoare de
1,8 miliarde de euro.

În ceea ce priveºte autostrada Craiova-Piteºti,

care beneficiazã tot de finanþare europeanã, aceasta
va deveni drum expres, fiind reduse astfel costuri-
le cu 20%. Lucrãrile urmeazã sã fie scoase la licita-
þie tot în acest an. “Estimãm cã lucrãrile de con-
strucþie vor începe în martie 2018”, au precizat ace-
leaºi surse. Construcþia liniei de metrou Gara de
Nord-Otopeni, evaluatã la 1,1 miliarde de euro ºi
finanþatã tot din fonduri europene, va fi scoasã la
licitaþie tot în acest an.

Marea Britanie va oferi în continuare împrumuturi
de studii pentru studenþii din Uniunea Europeanã

Guvernului Britanic a venit ca rãs-
puns la o scrisoare deschisã a Aso-
ciaþiei Universitãþilor Britanice pu-
blicatã dupã decizia de lansare a de-
mersurilor de ieºire a þãrii din UE. Prin
aceasta, universitãþile au cerut o so-
luþie urgentã prin care sã fie definit
statutul studenþilor din cadrul UE
pentru anul academic 2018-2019 ºi
modalitãþile de finanþare a studiilor.

„Decizia comunicatã de autoritã-
þile britanice este de o mare impor-
tanþã pentru mulþi dintre actualii ºi
viitorii studenþi români care aleg sã-
ºi continue studiile în afara þãrii,
având în vedere cã Marea Britanie
se aflã în continuare pe primul loc
printre destinaþiile de studii prefera-
te ale tinerilor români. Asta înseam-
nã cã ºi cei care vor aplica în acest an
ºi anul viitor pentru un program de
licenþã sau masterat vor putea fi li-
niºtiþi cu privire la statutul pe care-l
vor avea în sistemul de învãþãmânt
britanic pânã la finalizarea studiilor.
Astfel, studenþii europeni vor putea
sã beneficieze în continuare de îm-
prumuturi de pânã la 9.250 de lire ster-
line pentru programele de licenþã ºi
de 10.000 de lire sterline pentru pro-
gramele de master, de aceste scheme
beneficiind în acest moment peste
90% dintre studenþii români plecaþi
acolo”, a declarat Ana Maria Papp,
Manager Departament Universitãþi în
Strãinãtate, IntegralEdu.

Decizia vine dupã ce la începutul
lunii februarie, Marea Britanie a anun-
þat cã oferã studenþilor din UE posi-
bilitatea de a opta pentru împrumu-
turi de 10.000 de lire sterline pentru
programele de studii postuniversita-
re, împrumuturi ce pot fi luate conco-
mitent cu împrumuturile ERASMUS,
potrivit comunicatului.

Proiect de hotãrâre: Comercianþii ºi instituþiile
publice, obligate sã accepte plata cu cardul

ducerea caselor de marcat, conecta-
te direct la ANAF. Însã problema este
dacã tehnica ANAF va rezista”, a
declarat, pentru MEDIAFAX, con-
sultantul fiscal Adrian Benþa.

În nota de fundamentare se preci-
zeazã cã instituþiile acceptante supor-
tã cheltuielile cu achiziþionarea si in-
stalarea terminalelor de platã. De ase-
menea,tot în nota de fundamentare
se aratã cã a fost reglementatã posi-
bilitatea acordãrii unui avans în nu-
merar la terminalele de platã de cãtre
operatorii economici furnizori de ser-
vicii de utilitate publicã, instituþiile
publice care încaseazã impozite, taxe,
amenzi, dobânzi, penalitãþi de întâr-
ziere, penalitãþi si alte obligaþii de pla-
tã, precum si de cãtre persoanele ju-
ridice care desfãºoarã activitãþi de
comerþ cu amãnuntul si au o cifrã de
afaceri mai mare de 10.000 euro. Avan-
sul în numerar nu poate sã depãºeas-
cã suma de 200 de lei ºi se evidenþia-
zã distinct pe bonul fiscal.

Pe de altã parte, comercianþii au
posibilitatea de a percepe un comisi-
on de maximum 1% din sumã, în ca-
zul acordãrii avansului în numerar.



cuvântul libertãþii / 3marþi, 25 aprilie 2017 reportajreportajreportajreportajreportaj

Dacã acum câteva seri treceai
prin Cãlãraºi, nu avea cum sã nu-
þi rãmânã întipãritã în minte ima-
ginea câmpurilor învãluite în per-
dele de fum. Ba chiar oamenii, fã-
când haz de necaz, spuneau cã, tot
stând pe lângã focuri, mirosul pu-
ternic de ars li se impregnase în
haine ºi îi urmãrea chiar ºi în case.

Dupã ce toatã primãvara, chiar
din iarnã, s-au chinuit sã creascã
plantele ºi sã le altoiascã, asigurân-
du-le toate condiþiile, când tempe-
raturile au scãzut brusc, pe agri-
cultori i-a cuprins panica. Progno-
zele meteo se anunþau dezastruoa-
se, iar frigul se simþea mai tare pe

Paginã realizatã de RADU ILICEANU ºi LAURA MOÞÎRLICHE

Primãvara atipicã din acest an, cu temperaturi
extrem de scãzute la sfârºit de aprilie, le-a dat bãtãi de
cap ºi locuitorilor din sudul judeþului, unde, dupã cum
bine se ºtie, suprafeþe întregi sunt împânzite cu lube-
niþele la tunel ºi cartofi timpurii. Câteva nopþi, oame-
nii nu au mai dormit acasã ºi au stat pe câmp, arzând
paie umede, bãlegar de grajd ºi anvelope uzate pentru
a ridica temperatura aerului. Nopþile albe ºi tot efor-

tul se pare cã le-au fost de folos celor din Cãlãraºi,
care pot sã spunã acum cã pagubele provocate de

temperaturile scãzute sunt minime.
malul Dunãrii, de parcã iarna ar fi
vrut sã revinã. Cãlãrãºenii sunt
oameni care au vãzut multe la via-
þa lor, fiind încercaþi de vreme în
nenumãrate rânduri, dar nu mai
trãiserã o astfel de ameninþare. „De
56 de ani nu au mai fost tempera-
turi atât de scãzute la sfârºitul lu-
nii aprilie. A fost foarte frig aici ºi
oamenii au ieºit în câmpuri pentru
a-ºi proteja fiecare culturile. Fie-
care a fãcut focuri, cu ce a avut la
îndemânã, ºi au reuºit sã mai
creascã temperatura de la sol cu
câte un grad, ceea ce conteazã
foarte mult”, spune primarul co-
munei Cãlãraºi, Vergicã ªovãilã.

Culturile vor fi întârziate
cu aproape o sãptãmânã

Focurile cu paie umede, bãle-
gar de grajd sau anvelope uzate s-
au rãspândit rapid pe câmpurile de
la Cãlãraºi. Cum acolo fiecare fa-
milie are pãmânt cultivat, a încer-
cat sã facã tot posibilul sã-ºi pro-
tejeze culturile ºi au reuºit, într-
adevãr, sã le salveze.

Însã, chiar dacã nu au fost dis-
truse de frig, asta nu înseamnã cã
au scãpat de toate problemele.
Plantele au stagnat din creºtere ºi
se aºteaptã ca recoltarea sã fie în-
târziatã cu aproximativ o sãptãmâ-
nã la cartoful timpuriu. Ceea ce dã
un pic peste cap planurile cultiva-
torilor din Cãlãraºi, care, de obi-
cei, ies printre primii pe piaþã cu
aceastã marfã. Chiar dacã sunt
încã protejaþi de folie, ºi pepenii
verzi au aceeaºi problemã. Din câte
se pare, primele lubeniþe nu se vor
coace în jurul datei de 15 iunie, cum
se obiºnuieºte, ci un pic mai târ-
ziu, tocmai din cauza acestor tem-
peraturi scãzute.

Se vorbeºte de pierderi
de 10% la lubeniþe

În plus, specialiºtii în agricultu-
rã se aºteaptã ca producþia de lu-
beniþe, cultivate în sudul judeþului,
sã scadã cu 10%. „ªi lubeniþele au
fost afectate. Unele plante au cã-
pãtat o culoare gãlbuie, care este
semnul cã au fost atinse de frig.

Vor ieºi mai târziu pe piaþã, iar pro-
ductivitatea va fi mai scãzutã. Adi-
cã nu se vor mai recolta 70-80 de
tone la hectare, ci cu 4-5 tone pe
hectar mai puþin”, a mai spus pri-
marul Vergicã ªovãilã. ªi în acest
an, locuitorii din Cãlãraºi au mizat
tot pe cultura de pepeni, care se
întinde pe nu mai puþin de 1.000
de hectare.

Faþã de alte zone ale judeþului,
la Cãlãraºi, porumbul nu a fost
afectat, pentru simplu fapt cã a
fost însãmânþat mai târziu ºi nu a
apucat sã iasã din pãmânt. Nici
grâul nu a avut de suferit.

Arbuºti ornamentali ºi flori,
pe strada „Petre Baniþã”

Sãrbãtorile de Paºte au trecut,
dar în centrul comunei se conti-
nuã pregãtirile. Ba chiar aratã toa-
tã zona ca un mic ºantier. De o

parte ºi de alta a strãzii „Petre Ba-
niþã”, se lucreazã la amenajarea tro-
tuarelor. Dupã cum ne-a explicat
primarul Vergicã ªovãilã, lucrarea
este atent executatã pentru a oferi
stabilitate solului, þinând cont cã,
în zonã, nisipul creeazã destule
probleme. Dupã ce vor fi încheia-
te lucrãrile de infrastructurã, Pri-
mãria Cãlãraºi va începe amenajã-
rile peisagistice. În dreptul fiecã-
rei gospodãrii, va fi plantat gazon,
dar ºi o porþiune cu flori ºi arbuºti
ornamentali.

Parcul Tineretului este, din ce
în ce, mai frumos, mai ales
acum când a înfrunzit totul.
Copacii tineri au început sã-ºi
formeze coroanele, iar o mulþi-
me de petunii multicolore, care
se planteazã acum, vor înveseli
privirile toatã vara.

Noul subprefect al Doljului este cãlãrãºeanul Cristian ªovãilã
Un motiv de mândrie pentru locuitorii comunei Cãlãraºi este numirea

în funcþia de subprefect al judeþului Dolj a lui Cristian ªovãilã. Cu o
carierã de 20 de ani în Prefectura Dolj, ca jurist, ºi apoi ca subprefect al
judeþului, acesta a fost reconfirmat în funcþie, pe data de 12 aprilie, printr-
o hotãrâre a guvernului Sorin Grindeanu. Cristian ªovãilã a depus jurã-
mântul, imediat dupã Paºte, începându-ºi astfel un nou mandat de sub-
prefect al Doljului.

Pregãtiri pentru Ziua comunei
Primãria ºi Consiliul Local Cãlãraºi pregãtesc, deja, manifestãrile care

se vor derula de Ziua comunei. Pe data de 21 mai, de Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena, va avea loc cea de-a XIII-a ediþia a sãrbãtorii. Mani-
festarea va începe cu o paradã a portului popular, care va fi prezentatã de
aproximativ 300 de elevi de la ºcolile din localitate, precum ºi invitaþi.
Ansamblul „Bordeiaºul” va fi la loc de cinste. Organizatorii pregãtesc ºi
un concert de muzã uºoarã, care va fi susþinut de Reina Vox ºi Paul
Negoiþã Band. Seara se va încheia cu un foc de artificii.

Invitaþi din Italia, la Cãlãraºi
Pe data de 29 aprilie, locuitorii

comunei Cãlãraºi vor primi vizita
unor interpreþi italieni, care fac
parte din Associazione Orizonte
Giovane din provincia Trento.
Aceºtia vor susþine un recital de
muzicã uºoarã, ce va fi deschis
de Ansamblul „Bordeiaºul” al co-
munei Cãlãraºi.
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Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, poliþiºtii craioveni au fost se-
sizaþi, duminicã, 23 aprilie a.c., la
ora 19.45, prin 112, de un medic
primar de la Secþia de Anestezie
ºi Terapie Intensivã din cadrul Spi-
talului Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova cu privire la faptul cã în
timp ce se afla de serviciu în in-
cinta spitalului, a avut un conflict
cu Constantin Popa, de 25 ani, din
Craiova. La faþa locului s-a depla-
sat echipa operativã din cadrul
Secþiei 2 Poliþie, care a constatat
cã scandalul a fost generat de fap-
tul cã, în jurul orei 18.00, a sur-
venit decesul unui minor de 4 luni,
fiul bãrbatului de 25 de ani, care
era internat la secþia ATI din ca-
drul unitãþii medicale.

Conform reprezentanþilor Servi-
ciului Teritorial al Poliþiei de Fron-
tierã (STPF) Dolj, duminicã, 23
aprilie a.c., în jurul orei 4.30, la

Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj au
precizat cã, pe 16 aprilie a.c., sea-
ra, în  jurul orei 20.00, Þuþurica
Bãscrãcea, de 65 de ani, a sesizat
prin 112 faptul cã a fost agresatã
de cãtre soþul ei, Ionel Bãscrãcea,
de 60 de ani, în timp ce se afla la
adresa de domiciliu din Craiova.
Femeia a intentat divorþ, la sfârºi-
tul anului trecut, ºi, în plus, a soli-
citat ºi a obþinut în instanþã ºi un
ordin de protecþie, bãrbatul având
interdicþie de a se apropia de soþia
ºi nepoþii sãi.

Poliþiºtii au deschis un dosar
penal sub aspectul sãvârºirii in-
fracþiunilor de violenþã în familie

Scandal ºi anchetã a Scandal ºi anchetã a Scandal ºi anchetã a Scandal ºi anchetã a Scandal ºi anchetã a Poliþiei la Spitalul de Urgenþã CraiovaPoliþiei la Spitalul de Urgenþã CraiovaPoliþiei la Spitalul de Urgenþã CraiovaPoliþiei la Spitalul de Urgenþã CraiovaPoliþiei la Spitalul de Urgenþã Craiova
dupã moartea unui bebeluºdupã moartea unui bebeluºdupã moartea unui bebeluºdupã moartea unui bebeluºdupã moartea unui bebeluº

Poliþiºtii craioveni din cadrul IPJ Dolj au
demarat o anchetã la Spitalul Clinic Jude-
þean de Urgenþã Craiova, dupã ce un bebe-
luº în vârstã de 4 luni a decedat, la trei zile
de la internare. Pãrinþii spun cã nu au fost
anunþaþi despre cauza decesului ºi cã acesta

a fost deconectat de la aparate, astfel cã
duminicã seara, când au aflat, s-au certat cu
medicii, aceºtia solicitând ajutorul poliþiºti-
lor. Oamenii legii au deschis un dosar penal
în care se fac cercetãri sub aspectul comite-
rii infracþiunii de ucidere din culpã.

„În urma primelor verificãri
a rezultat faptul cã, în data de
20 aprilie a.c., minorul a fost in-
ternat la secþia Pediatrie II din
cadrul Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, iar în urma
complicaþiilor apãrute a fost
transferat, în data de 22 aprilie,
la secþia ATI, unde a decedat, o
zi mai târziu. Pe acest fond, cra-
ioveanul de 25 de ani a reproºat
personalului medical cã fiul sãu
a fost deconectat de la aparatele
medicale fãrã sã i se spunã”, ne-
a declarat agent-ºef adjunct Ame-
lia Barbu, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj. „Copilul a fost
deconectat de la aparate fãrã
acordul meu. Mi-au spus doar cã
a decedat, nu ºi motivul. Vino-

vaþii trebuie sã plãteascã pen-
tru moartea copilului meu”, a
spus, presei, Adrian Popescu,
tatãl bebeluºului.

Reprezentanþii unitãþii medica-
le spun însã cã bebeluºul a avut o
stare de sãnãtate precarã, fiind in-
ternat de mai multe ori ºi în alte
unitãþi medicale din Craiova, cu
diferite diagnostice. „De când s-
a nãscut, a fost internat de mai
multe ori. Dupã ce era tratat, aca-
sã fãcea din nou pneumonie, der-
matitã ºi avea ºi rãni inghinale
din cauza igienei precare. Pe 20
aprilie a ajuns din nou în spital,
dar deºi i s-a fãcut tratament, sta-
rea sa s-a agravat. A fost trans-
ferat la Terapie Intensivã, unde
a fost ventiat mecanic. Dumini-

cã, la ora 17.00, a fãcut stop car-
diac, iar dupã o orã de manevre
de resuscitare fãrã rezultat a fost
declarat decesul, fiind apoi ºi
deconectat de la aparate”, a de-
clarat dr. Cristiana Geormãneanu,
purtãtor de cuvânt al Spitalului
Clinic Judeþean de Urgenþã Craio-
va, precizând cã pãrinþii au fost
informaþi mereu despre starea de
sãnãtate a copilului ºi despre agra-
varea acesteia.

Pentru lãmurirea circumstanþe-

lor în care s-a produs decesul,
poliþiºtii craioveni au deschis un
dosar penal: „În cauzã a fost în-
tocmit dosar penal ºi se fac cer-
cetãri sub aspectul sãvârºirii in-
fracþiunii de ucidere din culpã,
prevãzutã ºi pedepsitã de art. 192
C.P., cadavrul minorului fiind
depus la morga Spitalului Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova în
vederea efectuãrii autopsiei ºi sta-
bilirea cauzelor decesului”, a mai
adãugat Amelia Barbu.

Încãtuºat pentru agresareaÎncãtuºat pentru agresareaÎncãtuºat pentru agresareaÎncãtuºat pentru agresareaÎncãtuºat pentru agresarea
fostei soþi i  ºi  încãlcareafostei soþi i  ºi  încãlcareafostei soþi i  ºi  încãlcareafostei soþi i  ºi  încãlcareafostei soþi i  ºi  încãlcarea

ordinului  de protecþieordinului  de protecþieordinului  de protecþieordinului  de protecþieordinului  de protecþie
Un craiovean în vârstã de 60 de ani a fost reþinut

pentru 24 de ore, duminicã, dupã ce s-a stabilit cã acesta
ºi-a agresat fosta soþie. Împotriva bãrbatului fusese emis
ºi un ordin de protecþie, având interdicþie de a se apropia
de soþia ºi nepoþii sãi, însã nu i-a pãsat. Dupã agresiune a

dispãrut, poliþiºtii craioveni reuºind sã-l gãseascã dupã
aproape o sãptãmânã. Ieri dupã-amiazã, bãrbatul a fost

prezentat instanþei de judecatã care l-a plasat în arest la
domiciliu pentru o perioadã de 30 de zile.

ºi încãlcarea unui ordin de protec-
þie în baza plângerii femeii, însã pe
Ionel Bãscrãcea nu l-au gãsit la
momentul respectiv pentru a-l au-
dia, bãrbatul sustrãgându-se cer-
cetãrilor. „În urma activitãþilor
specifice desfãºurate, poliþiºtii cra-
ioveni l-au depistat pe bãrbatul de
60 de ani, iar în baza probatoriu-
lui administrat în cauzã acesta a
fost a fost reþinut pentru 24 ore ºi
introdus în Centrul de Reþinere ºi
Arest Preventiv Dolj”, a precizat
agent-ºef adjunct Amelia Barbu,
din cadrul Biroului de presã al IPJ
Dolj. Ieri dupã-amiazã bãrbatul a
fost plasat în arest la domiciliu pen-
tru o perioadã de 30 de zile.

Bulgar prins la PTF Calafat
cu 2.000 de euro falºi

Poliþiºtii de
frontierã din
cadrul Punctului
de Trecere a
Frontierei (PTF)
Calafat au des-
coperit un cetã-
þean bulgar care
avea ascunsã în
torpedoul auto-
turismului suma
de 2.000 euro, în
bancnote false.
Bulgarul a fost
predat conaþio-
nalilor sãi pentru
cercetãri ºi
dispunerea mã-
surilor necesare.

Punctul de Trecere a Frontierei
(PTF) Calafat s-a prezentat pe sen-
sul de intrare în þarã cetãþeanul bul-
gar Petrov I., în vârstã de 33 ani, la

volanul unui autoturism înmatricu-
lat în Bulgaria, însoþit de un conaþi-
onal. La controlul de frontierã, efec-
tuat de echipa comunã de control,
formatã din poliþiºti de frontierã ro-
mâni ºi bulgari, a fost descoperitã,
în torpedoul autoturismului, într-un
plic, suma de 2.000 euro în banc-
note de 100 euro.

„În urma examinãrii bancno-
telor cu aparatura din dotare, a
reieºit cã acestea nu prezintã ele-
mentele de siguranþã ale unora
autentice, fiind false. Conform
protocolului româno-bulgar, mij-
locul de transport ºi persoanele în
cauzã, au fost preluate de poliþiº-
tii de frontierã bulgari, în vede-
rea continuãrii cercetãrilor ºi luã-
rii mãsurilor legale ce se impun”,
ne-a declarat comisar Dãnuþ Ru-
dãreanu, purtãtorul de cuvânt al
STPF Dolj.
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Cele mai bune colegii din Craiova,
premiate la Festivalul „Teatrul Speranþei”

În cadrul competiþiei, s-au în-
scris 32 de elevi voluntari  din ca-
drul Colegiului Naþional „Elena
Cuza”, Colegiului Naþional „Fraþii
Buzeºti”, Liceului de Arte „Marin
Sorescu”, Colegiului Naþional „Ca-
rol I” ºi Colegiului Naþional Peda-
gogic „ªtefan Velovan”.

Marele premiu al festivalului a
fost câºtigat de Alexandra Tecu,
elevã în clasa a X-a în cadrul Li-

Asociaþia de Consultanþã ºi Consiliere Eco-
nomico-Socialã Oltenia a organizat, dumini-
cã, ediþia a II-a a Festivalului de teatru pen-
tru liceeni „Teatrul Speranþei”, eveniment în
cadrul cãruia au fost puse în scenã cinci mo-

mente artistice. Piesele de teatru au fost
adaptate dupã o operã literarã sau au fost
scenarii proprii prin care au fost tratate, la
alegere, una sau mai multe dintre temele:
dreptate, libertate sau adevãr.

ceului de Arte „Marin Sorescu”,
care a impresionat juriul prin mo-
nologul susþinut despre libertate.
Organizatorii au acordat mai mul-
te premii. Premiul pentru cea mai
bunã interpretare a temei/te-
melor propuse în competiþie:
dreptate, libertate sau adevãr a
fost câºtigat de echipa „Armonii
Haotice” (Ciobanu Andra-Giorgia-
na, Ioana Narcisa-Cristina, Nicola

Raluca-Ileana, Scãiceanu Maria-
Roxana, Siclitaru Camelia-Diana,
Tudor Georgiana-Andreea), cu pie-
sa „Nebunia albastrã”. Premiul
pentru cea mai bunã interpre-
tare a unui rol masculin a fost
câºtigat de Mihai Vozaru, elev
în clasa a XI-a în cadrul Colegiu-
lui Naþional Pedagogic „ªtefan Ve-
lovan”, membru în echipa „An-
gels”, care a pus în scenã piesa
„Drum în jos cu îngerii”. Premiul
pentru cea mai bunã interpre-
tare a unui rol feminin a fost
câºtigat de Mihaela Coandã, ele-
vã în clasa a XI-a în cadrul Li-
ceului de Arte „Marin Sorescu”
membru în echipa „Art, care pre-
zentat piesa „Viaþa ca un joc”.
Premiul special al juriului a
fost acordat echipei „Six”, cu pie-
sa „2vs2”. Membrii echipei au
fost: Cocîrlã Mihaela-Andreea,
Ghergu Mirabela Adriana, Locuº-
teanu Corina Roxana, Niþã Mih-
nea-Ioan-Iustin, Mircea Andreea-
Mãdãlina, ªelaru ªtefania Alexan-
dra, ªtefãnescu Miruna Ioana

Toþi cei 32 de elevi înscriºi au
primit bilete la piesa de teatru „Cea-

laltã þarã” care se va juca la Tea-
trul Naþional „Marin Sorescu” din
Craiova, pe data 14 mai 2017. Câº-
tigãtorul marelui premiu ºi echipa
cãreia i-a fost acordat Premiul spe-
cial al juriului vor beneficia de un

training „Introducere în arta acto-
rului”, susþinut de Ramona Drã-
gulescu, preºedinte al companiei
Teatrulescu ºi actor colaborator la
Teatrul Naþional „Marin Sorescu”.

LAURA MOÞÎRLICHE

Macron – Le Pen, o finalãMacron – Le Pen, o finalãMacron – Le Pen, o finalãMacron – Le Pen, o finalãMacron – Le Pen, o finalã
ineditã, dar anticipatã!ineditã, dar anticipatã!ineditã, dar anticipatã!ineditã, dar anticipatã!ineditã, dar anticipatã!

MIRCEA CANÞÃR

Emmanuel Macron (23,75%) a venit
primul, Marine Le Pen (21,53%) l-a ur-
mat, în timp ce Francois Fillon – al treilea
ºi Jean Luc Melenchon – al patrulea, au
completat... careul. Bing-Bang-ul politic
de duminicã seara a scos din competiþie
candidaþii PS ºi PR. Al stângii ºi al drep-
tei. Primul tur al prezidenþialelor din Fran-
þa, de duminicã, 23 aprilie a.c., a proiec-
tat o bulversare a peisajului politic, prin
schimbarea fizionomiei turului secund.
„Vom schimba imaginea vieþii politice fran-
ceze”, a spus Emmanuel Macron, în faþa
partizanilor sãi, duminicã seara, la Paris.
Este pentru prima datã, dupã ce s-a tre-
cut la alegerea preºedintelui þãrii prin su-
fragiu universal, când dreapta eºueazã în
calificarea candidatului sãu în al doilea tur
de scrutin. Nu altfel stau lucrurile în câm-
pul politic al stângii. Uzaþi de-a lungul a
cinci ani de accentuatã impopularitate,
dupã ce Francois Hollande a renunþat la o
nouã candidaturã, profund divizaþi, socia-
liºtii nu au rezistat unei duble concurenþe,
cea a lui Macron „pe dreapta”, ºi cea a lui
Melenchon „pe stânga”. Paradoxal, aces-
ta din urmã a scos cu un scor rezonabil
(19,68%), în comparaþie cu Benoit Ha-
mon, care a eºuat în evitarea dezastrului
ce se anunþa. Ceea ce se poate observa
este cã, atât dreapta, cât ºi stânga sunt în
ruine ºi de mai bine de doi ani, preºedin-

tele Frontului Naþional, Marine Le Pen, se
plaseazã sistematic avantajos în sondaje.
Cu 7,6 milioane de voturi – depãºind pra-
gul de 20% – adicã peste 2,8 milioane
voturi mai mult decât tatãl sãu în 2002,
liderul unui partid naþionalist ºi xenofob
se calificã pentru finala alegerilor prezi-
denþiale. Refuzul faþã de Frontul Naþional,
cel puþin la nivel declarativ, nu suferã am-
biguitate, atât în marea majoritate a publi-

caþiilor din Hexagon, cât ºi la nivelul cla-
sei politice. Considerat incompatibil cu va-
lorile, istoria ºi identitatea þãrii, Frontul
Naþional este privit ca un paria, care do-
reºte ieºirea din zona euro, abrogarea le-
gii Taubira privind mariajul cuplurilor de
homosexuali, mãsuri populiste, anti-imi-
graþioniste ºi anti-islamiste. Pentru a ac-
cede la Elysee, Frontul Naþional trebuie
sã obþinã între 14-16 milioane de voturi,

obiectiv greu de atins. Se clameazã, deja,
fãrã nicio rezervã, un vot în favoarea lui
Emmanuel Macron. Socialiºtii au declarat
cã-l vor da. Dupã alegerile parlamentare,
în funcþie de rezultate, s-ar putea consi-
dera îndreptãþiþi sã fie luaþi în seamã. ªi,
deja, Ipsos Sopra Steria îl poziþioneazã pe
Emmanuel Macron câºtigãtor cu 62% din
intenþiile de vot. Are la dispoziþie douã sãp-
tãmâni pentru a demonstra electoratului
reticent cã scorul bun al liderului „tãcuþi-
lor” (Jean Luc Melenchon) sugereazã
amploarea nemulþumirilor sociale. Planeazã
ºi asupra sa destule rezerve, fiindcã timp
de doi ani, cât a deþinut portofoliul la mi-
nisterul economiei n-au fost înregistrate
realizãri importante. Are un program eco-
nomic liberal, este tânãr – 39 de ani –,
pro-european ºi are toatã susþinerea lide-
rilor de pe continent. Rãmâne sã o obþinã
pe a francezilor. De altfel, cotidianul ger-
man „Bild” sintetizeazã sucsint sub titulul
lucrurile „Scenariul horror al unui tur se-
cund între Marine Le Pen ºi Jean Luc
Melenchon a fost evitat”.  Se aºteaptã vic-
toria la 7 mai a.c. a lui Macron contra Le
Pen: „Ce duel! Un bãrbat contra unei fe-
mei, un liberal de stânga contra unui poli-
tician de extremã-dreapta, unul care do-
reºte mai multã Europã contra cât mai
puþin posibilã, un prieten al Germaniei
contra unei germanofobe”.
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În cadrul evenimentului „MEET
JCI?”, cei interesaþi au ocazia sã
cunoascã una dintre cele mai acti-
ve organizaþii de tineri voluntari din

„România nu duce lipsã de tineri
cu idei, dinamism ºi curajul de a-ºi
deschide o afacere. De multe ori
însã, ideile se blocheazã în meca-
nismele prea complicate de acce-
sare a finanþãrilor europene, în di-
versele obstacole birocratice sau în
lipsa de suport european pentru
unele domenii. Prin aceastã întâlni-
re am vrut sã creãm o platformã de

Alexandru Dona de la TAlexandru Dona de la TAlexandru Dona de la TAlexandru Dona de la TAlexandru Dona de la Times New Roman,imes New Roman,imes New Roman,imes New Roman,imes New Roman,
de vorbã cu tinerii craiovenide vorbã cu tinerii craiovenide vorbã cu tinerii craiovenide vorbã cu tinerii craiovenide vorbã cu tinerii craioveni

JCI Craiova lanseazã o nouã etapã din
campania de recrutare pentru viitori membri
prin evenimentul „MEET JCI?”. Organiza-
þia localã face parte din comunitatea Junior
Chamber International (JCI) ºi, la nivel mon-
dial, aderã la viziunea de a fi cea mai impor-

tantã reþea de tineri cetãþeni activi (18-40
ani) dornici sã aducã „Schimbãri pozitive în
societate”. Junior Chamber a apãrut acum
100 de ani în SUA ca un club de networking
ºi dans creat de tineri care îºi doreau sã
schimbe în bine comunitatea localã.

Având peste 200.000 de membri activi în peste 124 de þãri ºi mili-
oane de alumni, care se implicã în numeroase proiecte ºi programe
de dezvoltare, Junior Chamber International (JCI) militeazã pentru
implicarea tinerilor în viaþa economicã, politicã ºi socialã a comunitã-
þii lor. Peste tot în lume, membrii JCI sunt tineri simpli sau tineri
antreprenori, liber profesioniºti, decidenþi la cel mai înalt nivel sau de
nivel mediu cu funcþii administrative sau politice, sau manageri ºi
directori de departamente din companii, din academie, jurnaliºti – cu
vârsta cuprinsã între 18 ºi 40 de ani.

Craiova. Oportunitãþile oferite de
JCI Craiova vor fi prezentate as-
tãzi, ora 17.30, la Muzeul Olteniei,
sectia de istorie. De 100 de ani, în

lume, JCI dezvoltã potenþialul ti-
nerilor prin proiecte pe domeniile
antreprenoriat, internaþionalism,
comunitate ºi dezvoltare persona-
lã. Iulian Tãnase, reprezentantul JCI
Craiova ne-a precizat cã speakerul
acestei ediþii este Alexandru Dona,
managing partener al unuia dintre
cele mai de succes proiecte umo-
ristico-satirice online, Times New
Roman. Acesta va veni special la
Craiova în calitate de antreprenor
ºi membru JCI Bucureºti pentru a
vorbi despre Branding Personal ºi
despre cum te ajutã un brand per-
sonal puternic sã îþi atingi obiecti-
vele în carierã ºi business. „Vor fi
alãturi de noi reprezentanþi ai or-
ganizaþiei JCI Romania: Oana Radu
- Preºedinte JCI România, Corina
Culea - Vicepreºedinte JCI Roma-
nia, Cristi Culea - Senator JCI Ro-
mânia, Salamon Francisc – Direc-
tor HR JCI România, care
vor expune potenþialul in-
ternaþional al reþelei JCI”,
a mai spus Iulian Tãnase.

„MEET JCI”
La „MEET JCI?“, par-

ticipanþii vor putea  afla
mai multe despre misiunea,
viziunea ºi obiectivele JCI
Craiova ºi vor face cunoºtinþã cu
echipa localã, pe de o parte. Pe de
altã parte,  cei interesaþi de eveni-
ment vor avea ocazia  sã  primeas-
cã informaþii despre proiectele re-
alizate precum ºi despre cele care
sunt în curs de implementare în
acest an ºi vor afla cum se poate
implica un membru în proiectele
JCI Craiova. „Cu alte cuvinte, vor
vedea ce înseamnã sã fii membru

JCI, care sunt beneficiile ºi de ce
JCI reprezintã o oportunitate de
dezvoltare personalã ºi profesio-
nalã”, a mai completat liderul JCI
Craiova. Dimensiunea internaþio-
nalã a venit dupã al doilea rãzboi
mondial, acum 63 de ani, când JCI

a fost fondat la nivel mondial sub
acest nume, cu o misiune uma-
nistã ºi de înþelegere între culturi:
“societãþi mai bune create de cã-
tre lideri mai buni”.

Importanþa implicãrii
în activitãþi de voluntariat
Membrii JCI sunt tineri cu vâr-

ste cuprinse între 18 - 40 de ani,
dornici sã se implice în realiza-

rea de schimbãri pozitive în co-
munitatea din care fac parte; cau-
tã în permanenþã noi experienþe
de dezvoltare, comunicare ºi co-
laborare prin networking; sunt
persoane active ºi cu iniþiativã,
care se implicã voluntar în acti-

vitãþi menite sã dez-
volte comunitatea din
care fac parte; inves-
tesc timpul lor; liber
pentru a putea fi ac-
tivi ºi a participa la
proiectele organiza-
þiei. conºtientizeazã
importanþa implicãrii
în activitãþi de volun-

tariat menite sã dezvolte mediul
local, cu impact asupra comuni-
tãþii ºi implicit asupra propriei per-
soane pentru o viaþã mai bunã ºi
Sunt lideri în permanentã dezvol-
tare. “În cadrul evenimentului,
participanþii vor avea ocazia sã
interacþioneze cu membrii JCI
Craiova, vor afla ce îi motiveazã
pe aceºtia ºi ce au gãsit în cadrul
echipei”, a mai completat.

Ziua Tinerilor Antreprenori
30 de tineri întreprinzãtori români, din domenii diferite

de activitate, ºi-au prezent ieri, la Bruxelles, propunerile
pentru construirea unui cadru mai bun de dezvoltare a
antreprenoriatului. Ziua Tinerilor Antreprenori la Parla-
mentul European este organizatã de YEAR – Young
Entrepreneurs Association – Romania, cu implicarea
JEUNE - The Young Entrepreneurs Organization of the
European Union ºi cu sprijinul EU40 (structura eurodepu-
taþilor sub 40 de ani). La dezbatere au participa în total
peste 100 de tineri întreprinzãtori din 18 state.

dialog, sã-i aducem pe antreprenori
faþã în faþã cu reprezentanþii insti-
tuþiilor europene care genereazã
programe pentru ei, cu structuri
care îi pot ghida ºi cu tineri ca ei,
din alte þãri, cu alte experienþe, cu
care pot schimba informaþii ºi con-
strui conexiuni sau chiar proiecte
comune”, a precizat europarlamen-
tar Victor Negrescu.

“Se vor crea nu doar afaceri de
succes ºi locuri de muncã”

Comisia Europeanã – instituþia
responsabilã pentru dezvoltarea de
soluþii – va fi reprezentatã con-
sistent, prin mai mulþi decidenþi din
departamentele care se ocupã
de startup-uri ºi inovaþie, IMM-
uri, investiþii. Participanþii au avut
ocazia sã le punã întrebãri, sã ex-
punã problemele cu care se con-
fruntã în activitatea lor ºi sã vinã
cu propuneri pentru noi politici
care sã îi susþinã mai eficient ºi
noi instrumente mai bine adaptate
la nevoile lor concrete.  Au fost
prezenþi de asemenea Goncalo
Lobo Xavier, vicepreºedintele
Comitetului Economic ºi Social
European, ºi Patrik Kovacs, pre-
ºedintele JEUNE (structurã ce

reprezintã tineri antreprenori din 15
þãri), alãturi de europarlamentari ºi
reprezentanþi ai societãþii civile.
“Pentru ca tinerii sã poatã reuºi sã-
ºi punã în practicã iniþiativele de
afaceri, e nevoie de un mediu an-
treprenorial sãnãtos ºi stimulativ,
care sã-i sprijine în toate fazele

dezvoltãrii unei idei, fãrã bariere
administrative nejustificate. În
acest fel se vor crea nu doar afa-
ceri de succes ºi locuri de muncã,
dar ºi o culturã antreprenorialã care
este vitalã pentru dezvoltarea pe
termen lung a economiei”, a mai
spus deputatul European.
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Suntem în plinã primãvarã. Un
debut destul de anevoios în multe
domenii. Cel agricol pare sã fie,
acum, cel mai vãduvit, prin înghe-
þul recent ce a stricat socotelile a
mii ºi mii de fermieri: porumb, ra-
piþã, viþã-de-vie au fost distruse de
temperaturile sub zero grade Cel-
sius. Consecinþele economice asu-
pra noastrã nu vor întârzia sã apa-

rã. E ºi o vorbã din bãtrâni: „Când
nu se face muncã – bucate – ºi ani-
malele sunt scumpe, la final de an”!

Am fi lipsiþi de realism sã afir-
mãm cã locuitorii Craiovei nu au
de-a face cu mediul rural. Nici pe
departe. Relaþia de cauzalitate este
mai puternicã decât oricând, acum,
când pãrinþii ºi bunicii noºtri au
luat-o de la zero, iniþiindu-se în tai-
nele gospodãriei rurale, dupã ce
viaþa citadinã le-a ajuns aproape
imposibilã. Din varii motive: con-
flictul dintre generaþii, lipsa spaþiu-
lui locativ, greutãþi financiare etc.

Sunt trei decenii ºi, încã,
ne cãutãm busola

Ultimele rapoarte ale Direcþiei
pentru Statisticã a judeþului Dolj au
scos din informãrile publice sintag-
ma „Doljul este pe primul loc în
þarã ca numãr de ºomeri”. Deran-
ja, cu siguranþã. Adevãrul, ca în-
totdeauna, este supãrãtor. Dupã
cum de neînþeles este de ce nu se
vorbeºte, aproape deloc, de o in-
vestiþie recentã pe raza Craiovei:
fabrica ETY. Chiar ieri am remar-
cat un autobuz al acestei societãþi
ce aducea lucrãtorii la schimbul
doi. Probabil din raþiuni politice, dar
„banii nu au miros”, spunea Ves-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

VVVVViaþa ar putea pulsa mai tare în Craiovaiaþa ar putea pulsa mai tare în Craiovaiaþa ar putea pulsa mai tare în Craiovaiaþa ar putea pulsa mai tare în Craiovaiaþa ar putea pulsa mai tare în Craiova
Municipiul nostru se pregãteºte pentru ale-

gerile locale din 11 iunie a.c. O veritabilã capi-
talã a Olteniei, Craiova are câteva repere cu
care se poate lãuda: o infrastructurã reabilita-
tã recent, un spital municipal nou-nouþ, un ae-
roport internaþional impresionant, o serie de
parcuri de agrement splendide ºi un stadion
futurist ce se ridicã vãzând cu ochii. Din 1990,
când municipiul a trecut prin grijile adminis-
trative ale unor ex-comuniºti, a trebuit sã par-
curgã ceva vreme pânã când prefacerile, în
acord cu timpurile, sã þâºneascã. Dar, lipseºte
ceva. O vervã cotidianã demnã de un oraº
mare, ce este aºezat, din mai toate punctele
de vedere. În primul rând, un dinamism eco-
nomic. Este nevoie, în urmãtorii anii, de o re-

definire a economiei municipiului, cu o strate-
gie clarã de diminuare a ºomajului, de racor-
dare a formelor de învãþãmânt cu necesarul
de pe piaþa muncii. Un plan de promovare a
turismului nu ar fi de rãu augur, la câte frumu-
seþi, încã, nedescoperite are Craiova ºi pen-
tru cã reþeaua hotelierã înfloreºte de la zi la zi.
Investiþii în domenii care aduc o plusvaloare
ridicatã, cum este cea a IT-ului, sunt obligato-
rii. Altfel, rãmânem cantonaþi în economia infi-
mã a zeci de societãþi de prelucrare în regim
lohn sau a micului trafic de mãrfuri, aproape
nefiscalizat. Dincolo de toate acestea ar fi ne-
voie de o profunzime realã a politicienilor ce
se vor duela, dar mai ales a celui ce va câºtiga
administrarea acestui minunat oraº.
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pasian. Dar suntem ºi îmbelºugaþi,
ca sã ne dãm pe dupã cireº!

În Craiova au venit pe lume ge-
neraþii ºi generaþii de suflete. Sunã
a truism. Unde vrem sã ajungem,
însã, cu argumentaþia? La realita-
tea crudã cã, începând cu 1990,
destinele Craiovei au încãput pe
mâinile unor edili ce s-au dovedit a
fi anchilozaþi în neschimbare. Nu

era doar vina lor, atâta a putut po-
pulaþia sã discearnã. Oraº munci-
toresc, închis în mentalitate, cum-
va urbanizat forþat în anii 1960-
1970 când, mii ºi mii de sãteni au
populat municipiul, pentru a lucra
pe platformele industriale de la
acea vreme. O primã schimbare a
venit prin Antonie Solomon. Altã
vârstã, altã generaþie, altã viziune
asupra oraºului! Alþi „prieteni”, care
l-au ºi înconjurat cu „scrieri ºi vor-
be alese”. Generaþia sa pãrea cea
mai în vervã, dar, iatã cã, vine o
alta ºi mai tânãrã. Lia Olguþa Vasi-
lescu, un edil obiºnuit cu lumea
politicii dâmboviþene, pentru care
administraþia localã a fost un lucru
greu de digerat în primele luni ca
primar, prin prisma diferenþei enor-
me dintre cum se vedeau lucrurile
din Parlament ºi cum se transpun
acestea în realitate zilnicã, la nivel
de administraþie localã. Cã s-au
fãcut multe pentru schimbarea la
faþã a Craiovei, numai un rãu-voi-
tor poate sã spunã altfel. Dar, nu
este îndeajuns.

Când ai economie bunã,
ai sãnãtate, culturã,

infrastructurã...
Politica fiscalã este atributul

exclusiv al Parlamentului Româ-
niei. Nu ne facem iluzii cã vom
avea parte de un salt în bunãsta-
re, prea curând. Majorãrile sala-
riale anunþate sunt un lucru bun
pentru cã încurajeazã consumul,
apoi producþia. Sunã frumos, e
din cãrþile de economie! Dar, care
producþie? Unde merg sumele
colosale încasate pe consum?

Mai ales cã segmen-
tul alimentar e aproa-
pe controlat complet
de multinaþionale, ce
au pãtruns în ultimii
2-3 ani ºi în mediul
rural. Hemoragia mo-
netarã va veni ca un
efect de bumerang
împotriva noastrã.
Pentru orice om cu
scaun la cap, o þarã în
care mediul bugetar
este mai bine salarizat
decât cel privat este
sortitã unui blocaj din
care se va ieºi cu mari
sacrificii. Dar, îi mai
pasã cuiva!?

Centrul Craiovei a
fost modernizat. Nu
s-a mai investit în el
de zeci de ani. Acum

este cu adevãrat o emblemã a unui
mare municipiu. Dar nu þine de
foame. Pentru cã, la propriu, nu
se prea mai mãnâncã prin zecile
de mini-restaurante deschise în
urmã cu ceva timp. Motivul este
unul singur: nu au vânzare! De
ce? Pentru cã oamenii sunt prea
sãraci sã consume pe aici! De
acord, credem cã existã ºi o cla-
sã de mijloc sau de
top a Craiovei! Dar
se vede cã este prea
micã în comparaþie
cu oferta culinarã a
oraºului.
Sã nu ne jucãm
cu viitorul

Una dintre ºansele
de a dezvolta econo-
mic acest mare oraº
este sã fie iniþiate pro-
grame realiste de va-
lorificare a potenþia-
lului existent. Trebu-
ie sã ne ridicãm cât
mai repede nivelul de
trai, altfel cursele de
pe aeroportul interna-
þional din Craiova vor
fi doar cu bilet de
dus! Ar fi ºi cinic ca

aceastã carte de vizitã a Craiovei,
aeroportul, sã fie mijlocul concret
prin care forþa de muncã ºi creie-
rele bine lucrate ale urbei sã ia
calea strãinãtãþii.

Administrarea unui mare mu-
nicipiu precum Craiova nu este
deloc un lucru uºor. Îþi trebuie
tact, viziune, înþelegere a fenome-
nelor complexe ce graviteazã în
jurul aparatului propriu, anticipa-
rea efectelor pe care le pot gene-
ra deciziile asumate de edil, la un
moment dat. Cât de bine este an-
corat centrul universitar craiovean
la piaþa muncii este un element
imediat, prin care sã revizuim ofer-
ta de profil. Încurajarea cu bunã-
credinþã a creãrii firmelor de IT,
printre puþinele care dau o plus-
valoare foarte ridicatã, trebuie sã
fie un alt obiectiv al viitorului edil.
Nu acceptãm ideea, deja aruncatã
pe piaþã cã, în Craiova, nu mai
poate fi identificat un obiectiv
major de investiþie! Pãi, chiar ri-
dicarea nivelului de trai, trebuie sã
fie acest obiectiv! În caz contrar,
sãrãcim ºi mai mult, închidem ºi
mai multe afaceri, ne orientãm
bruma de bani spre alte oraºe ºi
terminãm sub presiunea tot mai
grea a unei fiscalitãþi, ce rãmâne
singura sursã a statului ºi admi-
nistraþiei locale de a mai funcþio-
na la avarie.

Trebuie frecventate
anumite cercuri

Un mic amãnunt. În judeþul ve-
cin, Vâlcea, sute de autoturisme
pleacã duminica searã spre Sibiu.
Aceleaºi maºini revin, vineri sea-

rã, în judeþ. Care sã fie explicaþia?
Aþi ghicit! Preºedintele actual al
României, Klaus Johannis, atâta
vreme cât a fost primar al Sibiului,
a bãtut, poate ºi sãptãmânal, la
porþile Camerei de Comerþ Româ-
no-Germane. Rezultate au apãrut
imediat. Au explodat investiþiile în
judeþului de peste munþi. Aici merg
sã lucreze sutele de familii din ju-
deþul Vâlcea, unde au un salar –
cum spun ardelenii – suficient sã
trãiascã decent ºi nu la limita sãrã-
ciei. Au chiar ºi locuinþe de servi-
ciu! Aºadar, viitorul primar al Cra-
iovei, fie va fi atât de înþelept sã-ºi
asume o strategie realistã de dez-
voltare a municipiului, fie va sfârºi
într-un mandat temporar, de apro-
ximativ trei ani, de îngustime ad-
ministrativã, care va trage în jos
regiunea olteanã în ansamblul ei.

În loc de încheiere: Camera de
Comerþ ºi Industrie Româno-Ger-
manã organizeazã pe 8 mai a.c.,
la Sibiu, o sesiune de informare ºi
networking, unde ºi-au anunþat
participarea 27 de reprezentanþi ai
unor firme ºi instituþii germane
active în domeniul „Construcþii
sustenabile ºi restaurare”. Evident,
consulul Republicii Federale Ger-
mania, Judith Urban, va partici-
pa. Cam aºa lucreazã unele muni-
cipii, unde ºomajul este aproape
zero. ªi tot pentru cunoscãtori:
micuþul oraº Sebeº, din judeþul
Alba, la 64 km de Sibiu, nu are
ºomaj, ceea ce a fãcut ca în plan
demografic, populaþia sã rãmânã
la acelaºi nivel în ultimii aproape
30 de ani! ªi, la prânz, se mãnân-
cã în centrul Sebeºului!
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Învãþãmântul preuniversitar din
Dolj a trimis 171 de elevi la fazele
naþionale ale olimpiadelor  ºcolare,
la diverse discipline, iar rezultatele
nu au întârziat sã  aparã. Dupã pri-
mele etape, judeþul Dolj  se mân-
dreºte cu douã  premii  I, trei  des-
tinate  celei  de-a  doua poziþii în
clasament,  un premiu  special,  20
de menþiuni,  douã  medalii  de  aur,
ºase de  argint  ºi  douã de bronz.

La Chimie,  Florian Cãlina
(clasa a X-a – Colegiul  Naþional
„Fraþii  Buzeºti” din Craiova)  a
obþinut  premiul  I, iar Mãdãlina
Stãnãºel a fost opritã în   Lotul
Naþional pentru  pregãtirea viitoa-
relor competiþii internaþionale, în
timp  ce    Oana Laura  ªerbana
(Colegiul  Naþional „Carol I”)  a
obþinut  menþiune din  partea  Mi-
nisterului Educaþiei  Naþionale.
Menþiuni speciale  au obþinut  Radu
Romanescu  (Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti” din Craiova),
Cosmin Matei (ªcoala Gimnazialã
„Traian”  din Craiova)  ºi Adela
Popi (Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti” din Craiova).

Premii peste premii
Nu sunt singurele distincþii pri-

mite. La  Biologie,  Andreea An-
tonie  (clasa a IX-a), de la  Cole-
giul  Naþional  „Fraþii Buzeºti”  din

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Facultatea de Drept, din cadrul  Univer-
sitãþii  din Craiova,  va participa, în  perioa-
da 26-29 aprilie,  la „Hexagonul Facultãþilor
de Drept”, la  Chiºinãu. Este  vorba despre
o competiþie  studenþeascã,  în cadrul  cãre-
ia participã  tineri de  la  ºase   instituþii de
specialitate,  la  întreceri  în mai multe do-
menii:  drept civil, penal ºi  constituþional,
precum ºi în sport. În  anul  precedent, Fa-
cultatea de  Drept  a Universitãþii  din  Cra-
iova a ocupat  locul  I.  Din  lotul  actual fac
parte ºi studenþi care  au  participat ºi în
anul precedent:  Valentina Neþoiu, Ionuþ
Nedelcu, Mona Daiana Ciuciulete  ºi Con-
stantin Florydana. Lângã  ei  vor  fi ºi  debu-

Ieri, la  ªcoala  Gimnazialã „Ion Þucules-
cu” a avut  loc a o manifestare care a adus
în prin-plan colaborarea între douã þãri.  Trei
voluntari  din  Turcia au  þinut  sã  le arate
copiilor din Craiova tot  ceea ce  se referã la
schimburi  de experienþã culturale. „La noi,
a  avut loc,  cu o  zi  în  urmã,  sãrbãtoarea
copiilor. Ne-am  dorit  sã  le arãtãm ºi  elevi-
lor  din Craiova  o  parte din tradiþiile noas-
tre. Ne axãm pe activitãþi extraºcolare ºi  am
încercat sã aducem o  parte din obiceiurile
din  Orient. Este cu adevãrat  un  schimb de

Elevii olimpici au adus, deja, medalii în DoljElevii olimpici au adus, deja, medalii în DoljElevii olimpici au adus, deja, medalii în DoljElevii olimpici au adus, deja, medalii în DoljElevii olimpici au adus, deja, medalii în Dolj
Au  început  fazele naþionale ale olimpiadelor la

diverse discipline, iar  rezultatele vin pe bandã rulantã.
Deja sunt premii ºi medalii  pentru învãþãmântul preu-
niversitar din  Dolj. La Chimie ºi Matematicã avem
doi tineri  promovaþi  în  lotul lãrgit al României,  aflaþi
în  pregãtire  pentru  etapele internaþionale.

Craiova, a  obþinut  Premiul al  II-
lea ºi  calificarea la Olimpiada Eu-
ropeanã de ªtiinþe, acolo  unde va
merge  ºi Irina Maria Palaghia
(clasa a IX-a, Colegiul Naþional
Militar „Tudor  Vladimirescu” din
Craiova).  La  acelaºi concurs, au
obþinut  menþiuni   Ana Maria
Cojocaru  (ªcoala Gimnazialã
„Aviator Petre  Ivanovici” din Bãi-
leºti),  Elisa  Bãnicã  (Liceul  Te-
oretic „Mihai Viteazul” din  Bãileºti),
Elena Diana Gabroveanu  (clasa
a XI-a – Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti” din Craiova), Mãdãlina
Florentina Mitroi   (clasa a XI-a
– Liceul Teoretic „Mihai  Viteazul”
din Bãileºti).

La  Informaticã, învãþãmânt li-
ceal,  au fost obþinute  urmãtoare-
le  premii:  la  cls.  a IX-a, Ema-
nuel Dicu (premiul al  II-lea ºi
medalie de  aur),  Alexandra
Udriºtoiu (menþiune  ºi medalie  de
aur), Robert  Lincã (menþiune  ºi
medalie  de argint); clasa a X-a –
Mircea  Radu (medalie  de  ar-
gint); clasa a XI-a – Ovidiu Ba-
dea (menþiune ºi medalie de argint),
Codruþ Lemeni  (menþiune  ºi
medalie de argint) ºi Radu Topo-
ran (medalie de  bronz);  clasa a
XII-a – Bogdan Iordache  (men-
þiune ºi medalie  de  argint), David
Manda    (menþiune  ºi medalie de

argint), cu toþii  din lotul „Fraþii
Buzeºti”.  Este  a doua  oarã când
se  obþin ºase  menþiuni, dupã
2011, dar, cel  mai  important,  al
ºaptelea an  consecutiv în care  se
obþine  premiu,  iar distincþiile  pot
urma,  dupã  proba  de  baraj.

La Limba  ºi  literatura românã
au  fost obþinute   rezultate foarte
bune: la gimnaziu, premiul  I – Iri-
na  Georgescu  (clasa a  VII-a,
ªcoala  Gimnazialã „Traian”),
Maria  Ciurea  (premiul special,
clasa a VIII-a, Colegiul Naþional
„Fraþii  Buzeºti” din  Craiova),
Alexia  Rãduþ  (premiul al III-lea
,  la „Lectura ca  abilitate  de viaþã”
– ªcoala Gimnazialã  „Mircea Elia-
de” din Craiova),    Irina Mata-
che   (clasa a  XI-a,  Colegiul Na-
þional „Fraþii  Buzeºti”, la  aceeaºi
competiþie).

La  Matematicã, dupã susþine-
rea examenului, s-a  ajuns  la  ba-
raj,  iar unul dintre  copii a  fost
pãstrat în  lotul lãrgit al României.
Este  vorba  despre    Liviu  Moan-
þã , elev  în clasa  a VIII-a  la ªcoa-
la Gimnazialã „Mircea  Eliade” din
Craiova. La „balotaj” au  mai  fost
prezenþi Emanuel Crãciunescu
(clasa a IX-a, Colegiul  Naþional
„Fraþii Buzeºti”  din Craiova) ºi
Mihai  Teiºanu  (clasa a  VII-a,
ªcoala  Gimnazialã  „Gheorghe
Þiþeica” din Craiova).  Au mai ob-
þinut  medalii  de bronz  Alexia
Rãduþ  (de la  „Mircea  Eliade”),
Rãzvan  Drãghici   (Colegiul
Naþional  „Fraþii Buzeºti”),  Andrei
Spãtaru   (C.N. „Fraþii Buzeºti”)
ºi  un  argint intrat  în  posesia lui
Mihai Pãtru  (C.N. „Carol I”).

Demn  de remarcat  este  faptul
cã, dupã  cinci  ani,  Doljul duce
un elev  în  lotul  României. De
asemenea, performanþã  demnã  de
remarcat la  Astronomie  ºi astro-
fizicã, unde  un puºti de la  „Carol
I” a  obþinut  medalia  de  bronz,
fiind vorba de   Mihai  Ciocoiu.

Felicitãri de peste tot
Aceste rezultate  nu au rãmas

fãrã  ecou. „Cred cã  am  dovedit
încã o  datã cã  avem  învãþãmânt
de  calitate la noi. Sunt  convinsã
cã vom  mai avea performanþe” –
prof. Carmen Lucia ªtefãnescu,
director al  Colegiului  Naþional
„Fraþii  Buzeºti”;   „Suntem  pe  un
trend  ascendent, iar  acest lucru
se vede  prin rezultatele  obþinute”
– prof. Cristian Stãiculescu,  di-
rector al Colegiului  Naþional  „Ca-

rol  I”; „Ne mândrim  cu  rezulta-
tele obþinute, iar, la  Matematicã
trebuie  sã-l prezentãm pe prof.
îndrumãtor,  un adevãrat specia-
list,   Florin  Benea.  Cred cã  am
dovedit cã  avem un  învãþãmânt
de  calitate” – prof. Genoveva
Ioana, manager al ªcolii Gimna-
ziale  „Mircea Eliade”.

Performanþele  au fost puncta-
te  ºi  de conducerea  Inspectora-
tului  ªcolar Judeþean Dolj, prin
vocea inspectorului ºcolar general,
prof. Monica  Leontina  Sunã:
„Felicit  elevii pentru  performan-
þele  obþinute ºi  mulþumesc cadre-
lor  didactice pentru  dãruire ºi efor-
tul depus  în vederea  pregãtirii
pentru aceste competiþii  naþiona-
le. Doljul reuºeºte  astfel sã  se
clasifice  pe  cele mai  bune  locuri
în þarã”.

Schimb cultural româno-turcSchimb cultural româno-turcSchimb cultural româno-turcSchimb cultural româno-turcSchimb cultural româno-turc
experienþã, benefic  pentru toþi ”, a  precizat
Ramazan  Safa, unul  dintre voluntarii  turci.
Acþiunea, la  care  au fost  prezenþi peste
100   de copii, a fost organizatã,  în colabo-
rare, de Inspectoratul  ªcolar  Judeþean Dolj,
Institutul  Cultural Turc ºi  Asociaþia „Tine-
rii 3  D”.  „Încurajãm astfel  de  activitãþi  ºi
ne dorim cât  mai  multe  acþiuni  de  acest
fel,  cu atât mai  mult cu  cât   sunt  prezenþi
ºi  voluntari”, a  menþionat  prof.   Monica
Leontina Sunã, inspector  ºcolar general
al Inspectoratului  ªcolar  Judeþean Dolj.

Lotul craiovean al viitorilorLotul craiovean al viitorilorLotul craiovean al viitorilorLotul craiovean al viitorilorLotul craiovean al viitorilor
juriºti a plecat la Chiºinãujuriºti a plecat la Chiºinãujuriºti a plecat la Chiºinãujuriºti a plecat la Chiºinãujuriºti a plecat la Chiºinãu

tanþi:  Larisa Drugã,  Sandu Lozan, Marian
Adi-Rãzvan. „Studenþii  noºtri  trebuie sã
facã  faþã  unei competiþii de  proporþii,  care
reuneºte 100  de tineri din  cele  mai  presti-
gioase instituþii din domeniu: Craiova, Timi-
ºoara, Cluj-Napoca, Bucureºti, Iaºi, Sibiu ºi
Chiºinãu”, a  precizat lector univ. dr.  Ro-
bert  Bischin, coordonator  al activitãþii spor-
tive, de la Facultatea de Drept  din  Craiova.
La rândul sãu, prof. univ. dr. Ruxandra
Rãducanu, de  la aceeaºi instituþie, a menþi-
onat: „Acest  concurs este  rezultatul cola-
borãrii   facultãþilor   de  drept  din  România
ºi al preocupãrii  pentru excelenþã  în dome-
niile fundamentale  de   specialitate”.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Din distribuþia spectacolului „Dacã am
gândi cu voce tare” fac parte actorii Constan-
tin Cicort, Tamara Popescu, Marian Politic,
Romaniþa Ionescu, Eugen Titu, Claudiu Mi-
hail, Alex Calangiu, Raluca Pãun, George Al-
bert Costea, Dragoº Mãceºanu ºi Costinela
Ungureanu. Decorul este realizat de Vanda
Maria Sturdza, costumele sunt creaþia Liei
Dogaru, miºcarea scenicã îi aparþine Flaviei
Giurgiu, iar muzica este compusã de Alex Bãlã.

«Textul lui Adnan Lugonic este tipic pre-
ferinþelor lui Radu Afrim. Prostituate, gay,
taximetriºti, tineri derutaþi, învãþãtori comu-
niºti, bãtrâni de la þarã, soþul care lucreazã

Mihai Sîrbu s-a nãscut în 1975, în localitatea
Coþuºca, judeþul Botoºani. A absolvit Academia
de Muzicã „George Enescu” din Iaºi, secþia inter-
pretare instrumentalã – corn, clasa prof. Petrea
Gîscã. În perioada 1995-1999 a fost angajat al
Operei Române Iaºi, iar între 2000 ºi 2005 a cola-
borat cu mai multe orchestre de suflãtori din Ita-
lia. Este membru fondator al formaþiei de suflã-
tori „Horn Quartet”. În calitate de solist a susþinut
peste 60 de concerte, acompaniat de mai multe
orchestre din þarã. Din anul 2011 deþine funcþia
de manager al Filarmonicii de Stat Botoºani, în
prezent aflându-se la cel de-al doilea mandat de
conducere a acestei instituþii.

Ioan Gabriel Luca s-a nãscut în 1977, la
Dorohoi, ºi a absolvit, în 2001,  cursurile clasei
de corn (prof. Nicolae Lipoczi) din cadrul Uni-
versitãþii Naþionale de Muzicã din Bucureºti (spe-
cializarea corn solo). Din 1997 este membru al

Casa de Culturã „Traian Demetrescu” vã invitã as-
tãzi, ora 19.00, în Salonul Medieval, la programul de
lecturi publice „Noaptea ªeherezadei”, avându-i mo-
deratori pe Florina Ungureanu ºi Maria Dinu. Eveni-
mentul este organizat cu ocazia Zilei Internaþionale a
Cãrþii ºi a Drepturilor de Autor, sãrbãtoritã în fiecare
an pe 23 aprilie, sub auspiciile UNESCO, în scopul
promovãrii lecturii.

Vor citi pagini inedite din propria creaþie literarã
40 de scriitori craioveni: Jean Bãileºteanu, Cristian
Liviu Burada, Ionel Ciupureanu, Nicolae Coande,
Angi Melania Cristea, Maria Dinu, Mariana Dobri-
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Dupã „Nunta însângeratã”, de Federico Garcia Lorca, spec-

tacol pus în scenã de regizorul Andrei Mãjeri (26 februarie), ºi
„Elefantul din camerã sau The Vibrator play”, de Sarah Ruhl,
în regia lui Dragoº Alexandru Muºoiu (15 martie), o altã pre-
mierã va putea fi vãzutã, în prima parte a acestui an, la Teatrul
Naþional „Marin Sorescu”. Este vorba despre „Dacã am gândi
cu voce tare”, pe textul autorului bosniac Adnan Lugonic, mon-
tat la Craiova – în premierã naþionalã – de Radu Afrim, care va
fi prezentatã pe 6 mai, ora 19.00, la Sala „Amza Pellea”. O avan-
premierã este anunþatã pentru data de 5 mai, ora 19.00.

prea mult, soþia-mama cas-
nicã etc., în situaþii de dis-
perare, fricã, negare, sin-
gurãtate în doi. Peste toate
troneazã sinuciderea unui
vânzãtor pe care l-au întâl-
nit, mãcar o datã, toate per-
sonajele. ªi o urmã de spe-
ranþã», se precizeazã într-un comunicat de
presã al teatrului.

Radu Afrim este unul dintre cei mai im-
portanþi regizori contemporani români, recu-
noscut ºi în spaþiul european. Este câºtigãtor
de douã ori al Premiului UNITER pentru re-

gie, iar în 2008 i s-a decernat Premiul Coup de
Coeur de la Prese la Festivalul de la Avignon
(Off), pentru spectacolul „Mansarde a Paris
ou les detours Cioran” montat la Luxemburg.
Reprezentanþii Naþionalului craiovean îl apre-
ciazã ca „un creator cu viziune distinctã”.

„Universul sãu scenic este întotdeauna re-
cognoscibil. Marca Afrim este deja o reali-
tate. Nu este numai regizorul preferat al pu-
blicului ci ºi al criticii de specialitate. Textele
montate de el aparþin dramaturgiei contem-
porane europene”, mai spun aceºtia.

Searã de muzicã de
camerã, mâine, în Sala
Oglinzilor a Muzeului de
Artã Craiova, cu formaþia
de suflãtori „Horn Quar-
tet”, adicã Mihai Sîrbu,
Ioan Gabriel Luca, Cãtãlin
Constantin Grierosu ºi
Marius Aftaragaci. Eveni-
mentul se va desfãºura cu
începere de la ora 19.00, în
cadrul Zilelor Muzicale
Aniversare ale Filarmonicii
„Oltenia” (21-28 aprilie),
prilejuite de împlinirea a 70
de ani de la înfiinþarea, prin
decret al Regelui Mihai I, a
Orchestrei acestei institu-
þii. În program: lucrãri de
Johann Pachelbel, Joseph
Haydn, Wolfgang Amadeus
Mozart, Ludwig van Beet-
hoven, Pietro Mascagni,
Antonin Dvorak, Robert
Schumann, Astor Piazzolla,
Louis-François Dauprat,
Nikolai Tcherepnin, Marin
Marais, Stephen Lines,
Tamas Beischer-Matyo,
Gary Bachlund. Biletele
costã 15 lei ºi 10 lei (elevi,
studenþi, pensionari).

Orchestrei Filarmonicii „George Enescu”, iar din
1999 este ºef partidã corn. Împreunã cu Orches-
tra Filarmonicii bucureºtene a participat la nu-
meroase turnee internaþionale de mare succes în
Europa ºi Asia. Este membru al unor formaþii
precum „Athenaeum Brass Quintet”, Cvintetul
„George Enescu”,„Romanian Brass”. În 2004 a
fost distins de preºedintele României cu Medalia
„Meritul Cultural” – clasa II-a. Din 2007 este
profesor asociat la Universitatea Naþionalã de
Muzicã Bucureºti.

Nãscut în 1992, Cãtãlin Constantin Grie-
rosu este absolvent al Colegiului Naþional de Artã
„Octav Bãncilã” din Iaºi (promoþia 2011). În pre-
zent, este student la Facultatea de Interpretare
Muzicalã, Compoziþie ºi Studii Teoretice din ca-
drul Universitãþii de Arte „George Enecu” din Iaºi.
Din 2012 este colaborator al Filarmonicii de Stat
Botoºani, pe parcursul anilor de formare artisti-

cã evoluând pe scene de concert alãturi de mai
multe orchestre.

Nãscut în 1982, Marius Aftaragaci a absolvit
cursuri de master la Facultatea de Interpretare
Instrumentalã – corn francez din cadrul Acade-
miei de Muzicã „Gheorghe Dima” din Cluj-Napo-
ca (promoþia 2015). Este licenþiat al Facultãþii de
Interpretare Instrumentalã din cadrul Universitãþii
de Arte „George Enescu” (promoþia 2007). Din
2004 deþine statutul de ºef partidã corn în Or-
chestra Operei Naþionale Române Iaºi. Este mem-
bru fondator al Big Band-ului „Opis Band” (2007-
2011), fondator ºi cornist principal în Cvartetul
„Getica Horn” (2009), cornist principal al Orches-
trei „Nordic Sonata” (2011), co-fondator ºi cor-
nist co-principal al Ansamblului de Corni „The
Jassy Horn Sound” (2012), cornist principal al
Orchestrei „MuzArt” (2012), cornist  co-princi-
pal în Orchestra „Artes” (2016).

„Noaptea ªeherezadei” – maraton de poezie
ºi prozã, cu 40 de scriitori craioveni

ca, Horia Dulvac, Daniel Dumitru, Adela Efrim, Gela
Enea, Mihai Firica, Silviu Gongonea, Gabriela Gheor-
ghisor, Daniela Maria Ghiþã, Mihai Ghitulescu, Li-
viu Mircea Goga, Alexandru Ioan, Alexandru Ionas-
cu, Ion Ion Ion, Dominique Iordache, Florin Logreº-
teanu, Ion Maria, Victor Martin, Daniela Micu, Pe-
trisor Militaru, Eleanor Mircea, Emilian Mirea, Lui-
za Mitu, Ion Munteanu, Gabriel Nedelea, Viorel Pîr-
ligras, George Popescu, Lorena Stuparu, Anca ªer-
ban, Sorin ªontea, Florina Ungureanu, Cornel Mi-
hai Ungureanu, Marilena Tiugan, Roxana ªtiubei ºi
Aurelian Zisu.

Searã de muzicã de camerã cu „Horn Quartet”Searã de muzicã de camerã cu „Horn Quartet”Searã de muzicã de camerã cu „Horn Quartet”Searã de muzicã de camerã cu „Horn Quartet”Searã de muzicã de camerã cu „Horn Quartet”Searã de muzicã de camerã cu „Horn Quartet”Searã de muzicã de camerã cu „Horn Quartet”Searã de muzicã de camerã cu „Horn Quartet”Searã de muzicã de camerã cu „Horn Quartet”
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Candidatul de centru, Emmanuel
Macron, a obþinut 23,75% din vo-
turi în primul tur al scrutinului prezi-
denþial din Franþa, urmat la micã dis-
tanþã de reprezentanta extremei drep-
te, Marine Le Pen, care a primit 21,53
%, conform rezultatelor finale co-
municat de Ministerul francez de
Interne. Turul doi se va desfãºura la
data de 7 mai a.c. Emmanuel Ma-
cron, candidatul organizaþiei civice
În Miºcare! (En marche!, liberal-so-
cialã), face un apel la patrioþi sã-l
susþinã în cel de-al doilea tur al scru-
tinului prezidenþial unde se va con-
frunta cu Marine Le Pen, autopro-
clamatã “candidata poporului”.
“Vreau sã fiu preºedintele patrioþilor împotriva
ameninþãri reprezentate de naþionaliºti”, a de-
clarat Macron în seara alegerilor. “Într-un sin-
gur an am schimbat faþa politicii franceze”, a
mai declarat politicianul în discursul susþinut în
faþa membrilor organizaþiei civice În Miºcare!
En marche!, liberal-socialã), care a fost fondat
în urmã cu doar un an. Macron a mai promis
cã va fi “vocea speranþei” pentru Franþa ºi Eu-
ropa. Marine Le Pen, liderul partidului populist
Frontul Naþional, a mulþumit “alegãtorilor pa-
trioþi” pentru “rezultatul istoric” ºi a promis cã
“va elibera poporul francez de elitele arogan-

SUA: Acþiunile Moscovei
în Ucraina constituie
un obstacol în calea relaþiilor
ruso-americane

Rex Tillerson, secretarul
american de Stat, este de pãre-
re cã acþiunile Moscovei în
Ucraina rãmân un obstacol în
calea îmbunãtãþirii relaþiilor
ruso-americane, a declarat
Mark Toner, purtãtorul de cu-
vânt în exerciþiu al Departa-
mentului de Stat. “Secretarul
Tillerson l-a sunat, astãzi, pe
preºedintele ucrainean Petro
Poroºenko pentru a discuta de-
spre vizita sa la Moscova ºi pe
tema mesajului cãtre liderii
ruºi, cã Statele Unite sunt in-
teresate de îmbunãtãþirea rela-
þiilor cu Rusia, însã acþiunile
Rusiei în estul Ucrainei rãmân
un obstacol”, a declarat Toner.
Cei doi lideri au discutat ºi de-
spre decesul unui observator de
naþionalitate americanã al mi-
siunii OSCE în estul Ucrainei.
Cu aceastã ocazie, Poroºenko
a transmis condoleanþe pãrþi
americane. Un observator de
naþionalitate americanã al mi-
siunii Organizaþiei pentru Se-
curitate ºi Cooperare în Euro-
pa (OSCE) în estul Ucrainei a
decedat dupã ce vehiculul în
care se afla a explodat în urma
trecerii peste o minã.

Donald Trump susþine
cã Mexicul va plãti “în cele
din urmã” pentru zidul
de la frontiera de sud a SUA

Preºedintele american Do-
nald Trump susþine cã Mexi-
cul va plãti “în cele din urmã”
pentru ridicarea zidului de la
frontiera de sud a Statelor Uni-
te, lucru negat categoric de pre-
ºedinþia Mexicului. “În cele din
urmã, dar la o datã ulteriorã,
ca sã ne putem apuca devre-
me, Mexicul va plãti, într-o
anumitã formã, pentru zidul
de frontierã atât de necesar”,
se afirmã într-un mesaj postat
pe Twitter de preºedintele ame-
rican. Pe de altã parte, un pur-
tãtor de cuvânt al Preºedinþiei
mexicane a declarat cã preºe-
dintele Enrique Pena Nieto a
reiterat cã Mexicul nu va plãti
pentru niciun zid. Preºedintele
SUA, Donald Trump, a sem-
nat la finalul lunii ianuarie or-
donanþa executivã care preve-
de construirea unui zid la fron-
tiera cu Mexicul. Construirea
zidului de la frontiera dintre
SUA ºi Mexic, propus de preºe-
dintele american Donald
Trump, ar urma sã coste pânã
la 21,6 miliarde ºi ar fi nevoie
de trei ani ºi jumãtate pentru
a fi finalizat, potrivit unui ra-
port intern al Departamentu-
lui american pentru Securita-
te Internã. Grupul de cercetare
Bernstein Research a estimat cã
incertitudinile din jurul aces-
tui proiect ar putea ridica cos-
tul proiectul pânã la cifra de
25 de miliarde de dolari.

Regimul din Coreea de Nord a ameninþat
cã ar putea lansa un atac nuclear asupra Aus-
traliei, în contextul alianþei cu Statele Unite,
Guvernul australian recomandând, în repli-
cã, Phenianului sã abandoneze programul ato-
mic ºi sã se preocupe mai degrabã de situaþia
poporului nord-coreean “care suferã”. Gu-
vernul Australiei a exprimat susþinere pentru
înãsprirea sancþiunilor împotriva regimului
Kim Jong-Un, din cauza activitãþilor nuclea-
re ºi balistice. “Australia aruncã noroi spre
Coreea de Nord din cauza politicilor de auto-
apãrare. Dacã Australia va persista în susþi-
nerea acþiunilor Statelor Unite de izolare ºi
ironizare a Coreei de Nord ºi dacã Australia
se va supune în continuare stãpânului ameri-
can, acest lucru va fi un gest sinucigaº, în-
trucât Australia intrã în raza de acþiune a ra-

Malta, care deþine preºedinþia
semestrialã a Consiliului Uniunii Eu-
ropene, propune oferirea unor sub-
venþii de câte 60.000 de euro pen-
tru fiecare imigrant statelor UE
care primesc extracomunitari peste

Franþa: Emmanuel Macron ºi Marine Le Pen se vorFranþa: Emmanuel Macron ºi Marine Le Pen se vorFranþa: Emmanuel Macron ºi Marine Le Pen se vorFranþa: Emmanuel Macron ºi Marine Le Pen se vorFranþa: Emmanuel Macron ºi Marine Le Pen se vor
confrunta în turul al doilea al alegerilor prezidenþialeconfrunta în turul al doilea al alegerilor prezidenþialeconfrunta în turul al doilea al alegerilor prezidenþialeconfrunta în turul al doilea al alegerilor prezidenþialeconfrunta în turul al doilea al alegerilor prezidenþiale

te”. “Sunt candidata poporului”, a declarat Le
Pen în primul discurs dupã turul întâi al prezi-
denþialelor. A mai promis cã va apãra naþiunea
francezã ºi independenþa Franþei. François Hol-
lande, preºedintele în funcþie al Franþei, a de-
clarat ieri cã va vota cu Emmanuel Macron în
turul doi al scrutinului prezidenþial, argumen-
tând cã trebuie eliminat riscul accederii la pute-
re a unui exponent al extremei-dreapta, o refe-
rire la Marine Le Pen, liderul Frontului Naþio-
nal. “Prezenþa extremei-dreapta genereazã ris-
curi pentru þara noastrã. De-a lungul istoriei,
metodele ºi legãturile extremei-dreapta cu gru-

puri extremiste din Europa au avut
consecinþe asupra programului þãrii
noastre. În cazul victoriei lui Marine
Le Pen ºi ieºirii din zona euro, pute-
rea de cumpãrare a francezilor ar fi
afectatã”, a afirmat Hollande, citat
de cotidianul Le Figaro, avertizând
cã preþurile de consum ar creºte în
Franþa. “În contextul ameninþãrii te-
roriste, extrema-dreaptã ar diviza
Franþa ºi ar stigmatiza o parte a ce-
tãþenilor noºtri. În faþa acestor ris-
curi, nu este posibil sã pãstrãm tã-
cerea. Este necesarã mobilizarea. Eu
voi vota cu Emmanuel Macron. El
este cel care apãrã valorile ce per-
mit solidarizarea francezilor în

aceastã perioadã specialã”, a spus Hollande. La
rândul sãu, Antonio Tajani, preºedintele Parla-
mentului European, s-a alãturat altor lideri eu-
ropeni care au exprimat susþinere pentru Em-
manuel Macron în scrutinul prezidenþial din
Franþa. Tajani s-a declarat încrezãtor cã liderul
populist-naþionalist Marine Le Pen nu va câºti-
ga alegerile prezidenþiale. Preºedintele Parlamen-
tului European a îndemnat poporul francez sã
se implice ºi sã apere Uniunea Europeanã. “Ape-
lurile lui Marine Le Pen în sensul ieºirii Franþei
din UE sunt o opþiune proastã, deoarece izola-
rea nu este soluþia bunã”, a argumentat Tajani.

Preºedinþia Consiliului UE: 60.000 de euro pentru fiecare
imigrant primit ºi identic pentru unul respins

cotele stabilite de Comisia Euro-
peanã, iar þãrile care nu primesc
ar urma sã achite sumele. “În sco-
pul depãºirii obstacolelor politice
în primirea unui numãr necunos-
cut de persoane, Uniunea Europea-

nã ar putea stabili o limitã de
200.000 de solicitãri de azil an-
nual”, se aratã într-un proiect de
propunere elaborat de Malta ºi ob-
þinut de agenþia Reuters. Potrivit
propunerii Preºedinþiei Consiliului
UE, statele membre ar urma sã fie
obligate legal sã primeascã cel pu-
þin jumãtate din cota stabilitã de
Comisia Europeanã. Þãrile care vor
primi extracomunitari peste cotele
stabilite ar urma sã primeascã
60.000 de euro pentru fiecare imi-
grant timp de cinci ani. Þãrile care
vor refuza imigranþii ar urma sã
achite 60.000 de euro pentru fie-
care imigrant respins. În prezent,
statele care nu primesc imigranþi
în virtutea cotelor fixate de Comi-
sia Europeanã riscã amenzi de

250.000 de euro pentru fiecare ex-
tracomunitar respins. În cazul þã-
rilor est-europene, Malta a suge-
rat instituirea unei perioade de trei
ani pentru “dezvoltarea sistemelor
de azil ºi primire a imigranþilor”.
Consiliul Uniunii Europene a sta-
bilit, în septembrie 2015, sã distri-
buie pe bazã de cote 160.000 de
refugiaþi extracomunitari ajunºi în
spaþiul UE. România, Cehia, Slo-
vacia ºi Ungaria au votat, în Con-
siliul UE pentru Justiþie ºi Afaceri
Interne, împotriva sistemului de
relocare a imigranþilor conform
unor cote obligatorii, dar schema
a fost aprobatã. Dupã atentatele
comise la Paris în noiembrie 2015,
Polonia a semnalat cã nu va mai
primi refugiaþi.

chetelor nucleare nord-coreene”, a avertizat
un oficial din cadrul Ministerului nord-core-
ean de Externe, citat de agenþia KCNA. Julie
Bishop, ministrul australian
de Externe, a respins ime-
diat ameninþãrile “grave” ale
Coreei de Nord. “Amenin-
þãrile cu atacuri nucleare
împotriva altor naþiuni evi-
denþiazã necesitatea ca re-
gimul nord-coreean sã re-
nunþe la programele ilegale
de înarmare atomicã ºi ba-
listicã. Coreea de Nord re-
prezintã o ameninþare gra-
vã pentru vecini. Adminis-
traþia nord-coreeanã ar tre-
bui sã investeascã în îmbu-

nãtãþirea situaþiei cetãþenilor care suferã, mai
degrabã decât în arme de distrugere în masã”,
a afirmat Julie Bishop.

Tensiuni între Australia ºi Coreea de Nord
dupã ce Phenianul a ameninþat cu un atac nuclear
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Academia D.E.B.S.

Se difuzeazã la HBO,
ora 13:20

Pasionata ucigaºa Lucy
Diamond s-a întors în State
ºi D.E.B.S. - un colegiu mixt
paramilitar cu o echipa de
spioni de elita trebuie s-o
gaseascã. Dar când una
dintre agentele de vârf,
superba Amy Bradshaw,
dispare în mod misterios
dupa ce se întâlneºte faþã în
faþã cu o tânãra ticaloasã,
dar atractivã...

Afaceri necurate

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 22:45

Marcus Ray (Van Damme)
duce o viaþã bunã ºi liniºtitã la
Hong Kong, lucrând ca agent
de vânzari pentru V Six Jeans.
În timp ce la Hong Kong se
desfaºoarã ceremoniile de
trecere a insulei sub jurisdicþie
chinezã, Ray prinde de veste
ca la cale se pune o conspira-
þie terifiantã, o schemã a mafiei
ruseºti de a livra pe piaþa nea-
gra un lot de micro-bombe
ultrasofisticate destinate tero-
rismului internaþional...

Viziuni macabre

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  23:00

Soþii Harrison, Hatch ºi
Lindsey, împreunã cu Re-
gina, fiica lor de 15 ani, se
întorc acasã dupã un wee-
kend trist pe care îl petre-
cuserã într-o cabanã la
munte. Cu un an în urmã,
murise fiica lor mai micã,
Samantha, ºi îi apasã încã
o durere despre care
nu aveau curajul sã
vorbeascã.

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În mare
parte seninmarþi, 25 aprilie - max: 20°C - min: 7°C

$
1 EURO ........................... 4,5340 ............. 45340
1 lirã sterlinã................................5,3492....................53492

1 dolar SUA.......................4,1702........41702
1 g AUR (preþ în lei)........170,5919.....1705919

Cursul pieþei valutare din 25 aprilie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA

cuvântul libertãþii / 11marþi, 25 aprilie 2017 programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile

MARÞI - 25 aprilie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Tribuna partidelor

parlamentare
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 ªtiri
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Europa mea
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 Anchetele comisarului

Antonescu
23:00 Ora de ºtiri
23:55 La bani mãrunþi
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 Eu, consumatorul (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Pulsul zilei (R)
03:45 Pulsul zilei (R)
04:10 Europa mea (R)
05:00 Garantat 100% (R)
05:50 Adevãruri despre trecut

(R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo (R)
08:00 Câºtigã România! (R)
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Nunta surorii mele
2014, Germania, Familie
15:50 Mutant X
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
16:40 Naturã ºi aventurã (R)
17:10 Cap compas
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Câºtigã România!
21:10 Destine ca-n filme
22:00 D'ale lu' Miticã (R)
23:00 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
23:50 Câºtigã România! (R)
00:50 Mutant X (R)
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
01:40 Poate nu ºtiai
01:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
02:00 Femei de 10, bãrbaþi de

10 (R)

TVR 2

07:40 Lumi separate
09:30 Iron Man - Omul de oþel 3
11:40 De ce nu mi-am mâncat tatãl
13:20 Academia D.E.B.S.
14:50 Rico ºi Oskar
16:25 Echipa nebunã de fotbal -

Legenda trãieºte!
18:05 Vânãtorii de fantome
20:00 Umbre
20:45 Victor Frankenstein
22:35 Dupã 28 de sãptãmâni
00:15 Frãþia
02:00 Indestructibilul
03:45 O luptã personalã 4: Þintã

în miºcare

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 În timp
2011, SUA, Crimã, SF, Thriller
22:45 Afaceri necurate
1998, SUA, Acþiune, Aventuri
00:30 ªtirile Pro Tv
01:00 Lista neagrã
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Mister, Thriller
02:00 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

Horror, Mister, Thriller
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

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

08:15 Ce spun românii (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Prietenie (R)
14:15 Safari
16:15 La bloc
18:30 Tarzan
20:30 Bãrbaþi de onoare
23:00 Viziuni macabre
01:15 Puºi pe jar (R)
03:45 Cine A.M.
06:00 Safari (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Prietenii de la 11

13:00 Observator

14:00 2K1 cu Mirela Vaida

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:30 Chefi la cuþite

23:30 Xtra Night Show

01:00 2K1 cu Mirela Vaida (R)

03:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Dragoste la prima vedere

2013, Turcia, Dramã, Romantic

10:30 Bravo, ai stil!

12:00 ªtirile Kanal D

13:00 Te vreau lângã mine

15:00 Teo Show

16:30 Bravo, ai stil!

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Dragoste infinitã

2015, Turcia, Dramã

23:00 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Dragoste infinitã (R)

2015, Turcia, Dramã

03:45 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)

04:15 Te vreau lângã mine (R)

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Focus 18 (R)

08:45 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

09:30 Teleshopping

10:00 Mondenii

2006, România, Comedie

11:00 Teleshopping

11:30 Focus din inima României

(R)

12:00 Teleshopping

13:00 Sãnãtate cu stil

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

16:00 Toate pânzele sus!

1977, România, Aventuri

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Punct ochit, punct...iubit!

2010, Marea Britanie, Franta,

Acþiune, Comedie, Dramã

22:30 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

23:15 Focus din inima României

23:45 Focus Magazin

00:30 Nu-i spune mamei cã

dãdaca-i moartã (R)

1991, SUA, Comedie

02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

03:30 Focus 18 (R)

05:00 Toate pânzele sus! (R)

1977, România, Aventuri

06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
20:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat,

ep. 2 (EXPLOZIV)
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:00 FIGHT NIGHT, “Bataie

ca-n Las Vegas!” (EXPLOZIV)
23:45 Rezumate UEFA Cham-

pions League (PREMIERA)
00:30 Dã-i bataie! Local Kombat,

ep. 5 (EXPLOZIV)
00:45 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO
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Anunþul tãu!
ADMINISTRAÞIA Bazinalã de

Apã Jiu Craiova, Anexa Nr.1b) la pro-
cedura Informare. Aceastã informa-
re este efectuatã de: -Solicitant:
Comuna Daneþi, judeþul Dolj. Adre-
sa: Judeþul Dolj, Sat Daneþi, Comu-
na Daneþi, Strada Principalã, nr.160;
-Telefon: 0251.377.001; -Reprezen-
tant: Primar Antonie Marius-Cris-
tian; ce intenþioneazã sã solicite de
la Administraþia Bazinalã de Apã Jiu
Craiova aviz de gospodãrire a ape-
lor/aviz de amplasament pentru
desfãºurarea activitãþii de: -Servicii
Apã: Captarea, tratarea ºi distribu-
þia apei cu cod CAEN 3600; -Servi-
cii Canal: -cu cod CAEN -localizat
în -Comuna Daneþi, judeþul Dolj,
pentru realizarea lucrãrilor pentru
proiectul: „Alimentare cu apã în sis-
tem centralizat a comunei Daneþi,
sat Daneþi, judeþ Dolj”. Aceastã in-
vestiþie este: -X Nouã; -Existentã. Ca
rezultat al procesului de producþie
vor rezulta -Temporar; -Permanent
urmãtoarele ape uzate: nu este ca-
zul, ce se vor evacua în: nu este
cazul, dupã ce au fost epurate prin
metoda de epurare: nu este cazul.
Aceastã solicitare de aviz este con-
formã cu prevederile Legii apelor
nr.107/1996, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare. Persoanele care
doresc sã obþinã informaþii supli-
mentare cu privire la solicitarea avi-
zului de gospodãrire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adre-
sa menþionatã. Persoanele care
doresc sã transmitã observaþii, su-
gestii ºi recomandãri se pot adresa
solicitantului sau la adresa: Jude-
þul Dolj, Sat Daneþi, Comuna Daneþi,
Strada Principalã, nr.160, la numele
persoanei de contact: Primar An-
tonie Marius-Cristian; -nr.de tele-
fon: 0251.377.001; dupã data esti-
matã la care se va transmite solici-
tarea de: 25.04.2017.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
CONVOCARE Administratorul

Unic al S.C. MECONF S.A. convoa-
cã în ziua de  29.05.2017, ora 10,
Adunarea Generalã Ordinarã a Ac-
þionarilor societãþii  la sediul aces-
teia  din b-dul 1 Mai nr.86 localitatea
Craiova. Ordinea de zi va fi urmã-
toarea: 1. Aprobarea raportului de
gestiune al administratorului unic
pentru anul 2016; 2. Aprobarea ra-
portului comisiei de cenzori privind
certificarea bilanþului contabil ºi a
contului de profit ºi pierdere pen-
tru anul 2016; 3. Aprobarea  bilan-
þului contabil ºi a contului de profit
ºi pierdere pentru anul 2016; 4.
Aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli pentru anul 2017; 5. Apro-
barea preþurilor de vânzare pentru
apartamentele ce s-au vândut în
anul 2016 din activul Cãmin nefa-
milisti; 6. Aprobarea listei mijloace-
lor fixe ºi a materialelor ce se casea-
zã si a celor care se vând in anul
2017. 7. Diverse.

Comuna Bratovoeºti scoate la
licitaþie, spaþiul în suprafaþã de
101,18 mp, care aparþine domeniu-
lui public al comunei Bratovoeºti,
imobil Magazin Sãtesc, situat în
comuna  Bratovoeºti, sat Prunet.
Data limitã de depunere a ofertelor
16.05.2017, ora 10.30, data ºi locul
la care se va desfãºura ºedinþa pu-
blicã 16.05.2017, ora 11.00, la sediul
Primãriei comunei Bratovoeºti, ju-
deþul Dolj. Telefon: 0251/ 371.029.

Comuna Bratovoeºti scoate la
licitaþie, spaþiul în suprafaþã de 39,48
mp, situat în incinta Dispensarului
Uman, în vederea închirierii, pen-
tru amenajare Ghiºeu Poºtal. Data
limitã  de depunere a ofertelor
16.05.2017, ora 10.00, data ºi locul
la care se va desfãºura ºedinþa pu-
blicã: 16.05.20017, ora 10.30, la se-
diul Primãriei comunei Bratovoeºti,
judeþul Dolj. Telefon: 0251/ 371.029.

LICEUL „Charles Laugier”, cu
sediul în localitatea Craiova,
str.Brestei, nr.129, judeþul Dolj, or-
ganizeazã concurs pentru ocupa-
rea urmãtoarelor funcþii contractua-
le vacante: paznic -1 post; îngrijitor
-2 posturi; muncitor -1 post. Con-
cursul se va desfãºura astfel: -De-
punere dosare -pânã la data de 09
mai 2017, ora 12.00; -Proba scrisã
în data de 30.05.2017, ora 9.00; -Pro-
ba interviu în data de 31.05.2017, ora
9.00. Pentru participarea la concurs
candidaþii trebuie sã îndeplineascã
urmãtoarele condiþii: -studii: paznic
-minim 10 clase; îngrijitor -minim 10
clase; muncitor -minim 10 clase; -
vechime: minim 3 ani în specialita-
tea postului; -condiþii: paznic -
atestat agent de pazã; îngrijitor -
cursuri de igienã; muncitor -califi-
care în domeniu. Pentru participa-
rea la concurs candidaþii pot de-
pune dosarele la secretariatul uni-
tãþii din Craiova, strada Brestei,
nr.129. Relaþii suplimentare se pot
obþine de la dna Zanfir Paula -se-
cretar comisie concurs, telefon:
0251.525.867, fax: 0251.525.867, E-
mail: sanitar@charleslaugier.ro.

BÃLUICÃ CONSTANTIN ºi
BÃLUICÃ GEORGETA anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitrere a acordului de
mediu pentru proiectul : “CON-
STRUIRE POPAS TURISTIC
SP+P+Mp ºi SPAÞII CAZARE
Dp+P+1+11 – INTRARE ÎN LEGA-
LITATE”, propus a fi amplasat în
Craiova T77 P15 judeþ Dolj. Infor-
maþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul A.P.M. Dolj,
strada Petru Rareº Nr.1 ºi la sediul
din Craiova, str. Viitorului Nr. 34, în
zilele de luni – vineri între orele 9-
14. Observaþiile publicului se pri-
mesc la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº Nr. 1.
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Anunþul tãu! OFERTE DE SERVICIU
Caut menajerã din
Craiova pentru curãþe-
nie apartament, de
douã ori pe lunã. Tele-
fon: 0727/226.367.

PRESTÃRI SERVICII
Fac menaj ºi îngrijesc
bãtrâni. Telefon: 0767/
323.621.

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2
camere semideco-
mandat Calea Bucu-
reºti, etaj - 1. Telefon:
0769/274.704.
Vând apartement 2
camere semideco-
mandate - etaj 2, zona
Billa. Telefon: 0769/
688.736.
3 - 4 CAMERE
Apartament 4 camere
decomandate vis-a-vis
de Liceul de Chimie.
Telefon: 0763/609.681;
0766/257.887.
Vând apartament 4
camere decomandate
Craiova toate îmbunã-
tãþirile. Telefon: 0745/
995.125.

CASE
Vând urgent casã 6 ca-
mere cu 4500 mp cur-
te, grãdinã, vie, Livezi-
Podari, drum naþional,
asfalt, puþ american.
Telefon: 0722/266.718,
0251/522.579.
Vând casã Craiova. Te-
lefon: 0726/540.083.

Vând casã cartier Ca-
targiu, str. Tîrnava  nr.
21. Relaþii la telefon:
0756/420.895.
Vând vilã str. Principa-
lã la 6 km de Craiova.
Telefon: 0753/120.090.
Vând casã 5 camere
toate utilitãþile. Telefon:
0745/589.825.
Vând casã în judeþul
Dolj, comuna Calo-
pãr, sat Dîlga din cã-
rãmidã, anexe gospo-
dãreºti ºi beci, grãdi-
nã, vie. Telefon: 0735/
923.982; 0351/
410.383.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzi-
re centralã, reabilitatã
termic sau schimb cu
apartament 3 camere.
Telefon: 0746/498.818.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul con-
strucþiei: 1967), 3 ca-
mere (cu sobe de tera-
cotã, parchet ºi mobi-
lã), douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospodã-
reºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grã-
dinã cu viþã-de-vie ºi
pomi fructiferi; fântânã
în curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbunã-
tãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând teren 400 mp, în
str. Râului nr. 162 cu ie-
ºire în Rãºinari nr. 91 ºi
imobil 2 camere, hol,
bucãtãrie, toate utilitãþile.
Telefon: 0771/723.968.
Vând teren 700 mp-
str. Pãuniþei. Telefon:
0766/531.958.
Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fi-
ind zonã metropolita-
nã, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând 5000 mp la
Gara Pieleºti lângã
Fabrica Q Fort. Tele-
fon: 0752/641.847.
Vând teren comuna
Bucovãþ - Dolj. Tele-
fon: 0745/936.321.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Te-
lefon: 0770/107.765.
Vând teren intravilan
cu construcþie începu-
tã în Cârcea, Aleea
Podului Nr. 11. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând teren Podari, in-
travilan Craiova, str. Ni-
colae Romanescu. Te-
lefon: 0722/943.220.
Proprietar, vând tere-
nuri la 1000 m Cârcea
ºi la Gara Pieleºti, lân-
gã Fabrica Q FORT.
Telefon: 0752/641.487.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

Vând 10 ha pãdure
90-110 ani comuna
Bãrbãteºti - Gorj. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând pãdure salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni - Gorj, 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimni-
cu de Jos, utilitãþi- la
DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Logan
2006 înmatriculatã în
2007 + GPL omologat.
Preþ 2200 Euro nego-
ciabil. Telefon: 0766/
355.375.

STRÃINE
Vând avantajos Re-
nault Symbol 2005,
motorinã. Telefon:
0744/548.506.
Opel Astra Clasic II,
2005, 1,6, 105 cp, sta-
re foarte bunã, unic
proprietar, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0745/
596.756.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul 1995.
Telefon: 0742/023.399.

CUMPÃRÃRI
CUMPÃR TICHET
RABLA. Telefon:
0721/483.933.

Comuna Bratovoeºti scoate la
licitaþie, spaþiul în suprafaþã de 36,11
mp, situat în incinta Dispensarului
Uman, în vederea închirierii, pen-
tru amenajare Casa de ajutor reci-
proc. Data limitã  de depunere a
ofertelor 16.05.2017, ora 9.30, data
ºi locul la care se va desfãºura
ºedinþa publicã: 16.05.20017, ora
10.00, la sediul Primãriei comunei
Bratovoeºti, judeþul Dolj. Telefon:
0251/ 371.029.

ªCOALA Gimnazialã „Ioan
Grecescu” Brãdeºti, cu sediul în
localitatea Brãdeºti, str.Mihai Vitea-
zul, nr.56, judeþul Dolj, organizeazã
concurs pentru ocuparea funcþiei
contractuale vacante de: Adminis-
trator financiar, 1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfãºura astfel: -proba scrisã în
data de 29 mai 2017, ora 9.00; -pro-
ba interviu în data de 31 mai 2017,
ora 9.00. Pentru participarea la con-
curs candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã urmãtoarele condiþii: -stu-
dii superioare absolvite cu diplomã
de licenþã în domeniul economic; -
vechime: fãrã vechime; -cunoºtin-
þe operare PC (MS Office, operare
baze de date, navigare Internet)
programe de contabilitate; -abilitãþi
de comunicare, relaþionare ºi învã-
þare; -abilitãþi de coordonare a echi-
pelor; -capacitate de gestionare a
timpului ºi prioritãþilor. Candidaþii
vor depune dosarele de participa-
re la concurs în termen de 10 zile
lucrãtoare de la publicarea anunþu-
lui în Monitorul Oficial, Partea a III-a,
la sediul ªcolii Gimnaziale „Ioan
Grecescu” Brãdeºti. Relaþii supli-
mentare la sediul: ªcolii Gimna-
ziale „Ioan Grecescu” Brãdeºti,
persoanã de contact: Ducu Vasi-
le, telefon: 0251.444.266, fax:
0251.444.027, e-mail: scoalabra-
desti@yahoo.com.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

marþi, 25 aprilie 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând masã metalicã
140/70/75 cm – 150  lei,
polizor electric nou- 100
lei. Telefon: 0351/
181.202; 0732/128.320.
Vând þuicã, podea Da-
cia faþã nouã. Telefon:
0747/674.714.
Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.
Vând gropi la Cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând maºinã cusut
electricã 200 lei, epilator
HOMEDICS ELOS
LASER epilare definiti-
vã 800 lei. Telefon: 0751/
136.216.
Vând aparat foto video
SAMSUNG + acu-
mulatori 200 lei DVD
portabil, adaptor auto
200 lei. Telefon: 0751/
136.216.
Vând motosapã MAT
Craiova. Telefon 0745/
589.825.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon: 0771/
558.572.

Vând toc fereastrã so-
lid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu giur-
giuvele duble. Telefon:
0351/809.908.
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei
bucata, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi fã-
cute noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/ 977.036.
Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând loc de veci, Si-
neasca - douã gropi
suprapuse, polizor un-
ghiular, (flex) D125/
850W, canistre alumi-
niu 20 litri noi, arzãtoa-
re  gaze sobã D 600,
reductor oxigen sudu-
rã, alternator 12V. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fi-
brã, butoi salcâm - 10
vedre, cârlige jgheaburi
de apã la casã noi. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând bicicletã copii (tri-
cicletã), maºinã de
spãlat Alba–Lux. Ex-
presor cafea. Telefon:
0351/181.202.

Vând aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calori-
fer de fontã folosit. Te-
lefon: 0720/231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Dacia
5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând frigider stare
bunã de funcþionare.
Telefon: 0724/065.756.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã te-
racotã, 2 picioare
schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea re-
laxa, scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color
cu telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metaicã.
Telefon: 0768/083.789.

Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstra-
re armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite, combi-
nã 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 negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619;
0351/410.383.

Vând baloþi lucernã,
uruitoare cereale, ca-
zan þuicã  ºi bicicletã
copii pentru vârsta de
7 ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
MATRIMONIALE
Pensionar nefumã-
tor, fãrã obligaþie do-
resc doamnã pentru
prietenie cãsãtorie
peste 50 ani. Tele-
fon: 0732/128. 320;
0351/181.202.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.
 CONDOLEANÞE
Condoleanþe fa-
miliei la trecerea în
eternitate a prof.
IONEL TURCIN.
Dumnezeu sã-l
odihneascã în pa-
cea Sa veºnicã!
Tudor Nedelcea
Profesorul Aristi-
die Gheorghiu îºi
exprimã profun-
dul regret, la dece-
sul d-lui IONEL
TURCIN, eminent
profesor al învãþã-
mântului craiovean,
fost inspector ºco-
lar. Sincere condo-
leanþe familiei!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Ambele grupe de Elitã ale
Universitãþii Craiova au trium-
fat în partidele susþinute în we-
ekend, la Aeroport, contra lui
Juventus Bucureºti.

La Under 19, elevii lui Bog-
dan Budescu s-au impus cu 2-
1, consolidându-ºi poziþia a tre-
ia în clasament, unde au strâns
41 de puncte în 22 de etape.
Golurile alb-albaºtrilor au fost
semnate de Rodeanu ºi Bãloi,
iar echipa trimisã pe teren a
avut urmãtoarea componenþã:
Marc – Chiriþã, Vînãtoru, Bãlã,
Trancã (Trandafir 88’), Bãloi,
Roman (ª. Pacionel 67’), Bog-
dan,  Borþa (Mihãescu 85’) ,
Cîrlig (Cristea 72’), Rodeanu
(Duma 80’).

În competiþia Under 17, tru-
pa pregãtitã de cãtre Daniel Mo-
goºanu ºi-a continuat parcursul
fantastic din acest sezon, sur-
clasându-ºi adversara cu 5-1, ºi
e favoritã la câºtigarea seriei, pe
care de altfel o ºi conduce, acu-
mulând 56 de puncte (22j), cu
douã mai multe decât principa-

Dublã victorie pentru Elitele UniversitãþiiDublã victorie pentru Elitele UniversitãþiiDublã victorie pentru Elitele UniversitãþiiDublã victorie pentru Elitele UniversitãþiiDublã victorie pentru Elitele Universitãþii

Sportivii craioveni au
urcat de patru ori pe
podiumul de premiere,
la Campionatul Naþional
de Judo U14, întrecere
consumatã sâmbãtã, în
Sala Sporturilor
“Traian” din Râmnicu
Vâlcea.

O medalie de aur a
obþinut Erika Vãduva,
legitimatã la LPS
Craiova, la categoria –
57 kg, sportiva,
antrenatã de Mihai
Voinea, învingând-o în
finala campetiþiei pe
Oana Marinescu, de la
CSS Târgoviºte. Cea mai strãlucitoare distincþie ºi-a
trecut-o în cont ºi Andreea Stan (tot de la LPS
Craiova), la categoria 63 kg, ea depãºind-o în

Marþi, ora 17:00: Flacãra Moþãþei – ªtiinþa Danubius Bechet.
Miercuri, ora 17:30: Progresul Castranova – Dunãrea Calafat, Victo-

ria Pleniþa – Tractorul Cetate, CS Sopot – Unirea Leamna, Progresul
Mischii – Metropolitan Iºalniþa, Voinþa Belcin – Viitorul Cârcea, Recolta
Ostroveni – Progresul Segarcea.

Joi, ora 17:30: Academia Gicã Popescu – Ajax Dobroteºti.

SERIA 1 – Etapa a 21-a: Vânã-
torul Desa – Viitorul Dobridor 10-
0, Voinþa Caraula – Recolta Cioro-
iaºi 2-1, Victoria Pleniþa – Victoria
Periºor 4-0, Avântul Rast – Fulge-
rul Maglavit 3-2, Spicul Unirea –
Flacãra Moþãþei 1-2, Avântul Giu-
bega – Ciupercenii Vechi 0-3 (la
“masa verde”). Partida Galicea
Mare – Ciupercenii Noi nu s-a dis-
putat, deoarece gazdele s-au retras
din campionat. Poiana Mare a stat.

Clasament (primele 5): 1. Pleni-
þa 43 (18j), 2. Moþãþei 42p (18j),
3. Desa 41p (18j), 4. Cioroiaºi 28p
(19j), 5. Ciupercenii V. 28p (18j).

SERIA 2 – Etapa a 21-a: Gloria
Catane – Trimf Bârca 7-3, Mãce-
ºu de Sus – Unirea Goicea 1-0,
Mãceºu de Jos – Fulgerul Întor-
sura 6-1, ªtiinþa Calopãr – Progre-
sul Bãileºti 3-0, Viitorul Þuglui –
Recolta Urzicuþa 11-0, Seaca de
Câmp – Viitorul Afumaþi 1-4, Ak-
tiv Padea – Progresul Cerãt 3-6,
Dunãrea Gighera – Viitorul Giur-
giþa 0-7.

Clasament (primele 5): 1. Cata-
ne 61p (21j), 2. Mãceºu J. 48p
(21j), 3. Mãceºu S. 43p (21j), 4.
Afumaþi 40p (21j), 5. Þuglui 38p
(21j).

SERIA 3 – Etapa a 16-a: Avân-
tul Dobreºti – Inter Secui 0-3,
Amãrãºtii de Jos – AS Rojiºte 0-0,
Unirea Tâmbureºti – Fulgerul Mâr-

DIGI SPORT 1
17:00 – FOTBAL – Liga a II-a: UTA Bãtrâna Doam-

nã – Olimpia Satu Mare / 20:00 – FOTBAL – Cupa
României: Astra – ACS Poli Timiºoara / 22:30 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Atletico Madrid – Villarreal.

DIGI SPORT 2
13:00, 19:30 – TENIS (F) – Turneul de la Stut-

tgart, în Germania.
DIGI SPORT 3
12:00 – TENIS (M) – Turneul de la Barcelona, în

Spania / 20:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Sporting
Gijon – Espanyol.

DIGI SPORT 4
17:00 – VOLEI (F) – Divizia A1: CSM Bucreºti –

CS ªtiinþa Bacãu / 19:00 – BASCHET (M) – Liga
Naþionalã: BC CSU Sibiu – BC Mureº / 20:45 – BAS-
CHET (M) – Euroliga: Fenerbahce Istanbul – Panat-
hinaikos Atena.

DOLCE SPORT 1
17:00 – FOTBAL – Liga a II-a: UTA Bãtrâna Doam-

nã – Olimpia Satu Mare / 20:00 – FOTBAL – Cupa
României: Astra – ACS Poli Timiºoara / 22:30 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Atletico Madrid – Villarreal.

 Judoka din Bãnie, patru medalii la
Naþionalele U14 de la Râmnicu Vâlcea

ultimul act pe Ioana
Bejenar, de la CS
Shinzo Ran Suceava.

La categoria 32
kg, Dorina Prejbea-
nu, legitimatã la
CSM Craiova, a
câºtigat medalia de
argint, dupã ce s-a
înclinat în faþa
Alexandrei Daragiu
(SCM Bacãu).
Prejbeanu este
antrenatã de Adrian
Nicola.

Ultima medalie a
delegaþiei craiovene a
revenit sportivei

Dara Popa, ºi ea de la LPS Craiova, care a trecut în
finala micã a categoriei 63 kg de Andreea Ciopragã
(“U” Cluj).

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DOLCE SPORT 2
12:00 – TENIS (M) – Turneul de la Barcelona, în

Spania / 21:45 – FOTBAL – Cupa Germaniei: Mon-
chengladbach – Frankfurt.

DOLCE SPORT 3
22:00 – FOTBAL – Cupa Franþei: Angers – Guin-

gamp.
DOLCE SPORT 4
20:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Sporting Gijon

– Espanyol.
SPORT.RO
21:00 – SPORTURI DE CONTACT – “Fight Night”

Braºov.
EUROSPORT 1
12:00, 16:30 – SNOOKER – Campionatul Mon-

dial, la Sheffield, în Regatul Unit / 21:45 – FOTBAL
Anglia – Premier League: Chelsea – Southampton /
23:45 – SNOOKER – CM, la Sheffield.

EUROSPORT 2
17:00 – CICLISM – Turul României, prolog.
LOOK PLUS
21:30 – FOTBAL Belgia – Pro League: Zulte Wara-

gem – Gent.

LIGA A V-A

ºani 3-2, Avântul Daneþi – Trico-
lor Dãbuleni 4-4, Voinþa Puþuri –
Progresul Castranova 0-0, Amã-
rãºtii de Sus – Victoria Cãlãraºi 15-
1.

Clasament (primele 5): 1. Pu-
þuri 39p (16j), 2. Secui 34p (16j),
3. Castranova 34p (16j), 4. Dãbu-
leni 30p (16j), 5. Amãrãºtii S. 29p
(16j).

SERIA 4 – Etapa a 16-a: Viito-
rul II Cârcea – Flacãra Drãgoteºti
5-4, Luceafãrul Popânzãleºti – City
Leu 1-1, Energia Radomir – Viito-
rul Coºoveni 6-1, Torentul Secui
– Viitorul Ghindeni 0-3, ªtiinþa
Celaru – Viitorul Teasc 6-1, Pro-
gresul Mischii – Avântul Pieleºti 2-
1.

Clasament (primele 5): 1. Cela-
ru 42p (16j), 2. Cârcea II 38p (16j),
3. Leu 38p (16j), 4. Radomir 34p
(16j), 5. Mischii 28p (16j).

SERIA 5  - Etapa a 19-a: Jiul
Bâlta – Vulturul Cernãteºti 3-2,
Valea Fântânilor – CS Sopot 2-5,
Betis Craiova – Voinþa Belcin 1-0,
AS Scãieºti – Rapid Potmelþu 1-
1.Partidele Viitorul Craiova – Voinþa
Raznic ºi AS Greceºti – Jiul Breasta
nu s-au disputat, iar ªtiinþa Craio-
va a stat.

Clasament (primele 5): 1. Pot-
melþu 29p (15j), 2. Sopot 28p
(14j), 3. Belcin 28p (14j), 4. Bâlta
26p (15j), 5. Scãieºti 23p (15j).

CUPA ROMÂNIEI – FAZA
JUDEÞEANÃ – ETAPA A 5-A

la urmãritoare, Dinamo Bucu-
reºti. Reduta lui Juventus a fost
perforatã de ªerban, Mihãilã,
Zbona ºi Albãstroiu (2), într-o
partidã în care ªtiinþa a mizat
pe: Bobonete – Niþuicã, Sima,
Vadasis, Dobre (Calu 57’), Ni-
chifor (Zbona 53’), R. Constan-
tinescu,  Mihãilã (Gheorghe
65’) ,  ªerban,  Ciuticã (Târº
64’), Albãstroiu (Stãiculescu
65’).

Pe de altã parte, amintim,
echipa secundã a cedat la scor,
2-5, partida susþinutã, sâmbã-
tã, pe terenul satelitului Concor-
diei Chiajna, menþinându-se pe
locul 12 (din 15) în Seria 3 din
C3. Pentru craioveni au marcat
Manea ºi Tãtulea. Tehnicienii
Corneliu Papurã ºi Mugur Gu-
ºatu au aliniat echipa: Nedeianu
– Vlãdoiu, Ion, Hodea, Trocan
– Buzan, Enache, Þoiu (Tãtu-
lea 38’) – Frãsineanu (Gunie
62), Popescu, Manea (Chivu
85’). În runda care urmeazã, CS
“U” II va primi vizita lui Spor-
ting Roºiori (locul 7).
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1. FCSB 6 4 1 1 9-4 37
2. Viitorul 6 2 2 2 6-5 34
3. Dinamo 7 3 3 1 9-6 33
4. CFR Cluj 7 3 2 2 8-7 33
5. Craiova 7 1 3 3 5-10 28
6. Astra 7 1 1 5 7-12 26

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  PLAY-OFF

Play-out, etapa a VII-a
ACS Poli – Gaz Metan 1-0

A marcat: Strãuþ 90.
Concordia – FC Voluntari 0-2
A marcat: Ad. Bãlan 19, 30.
Pandurii - FC Botoºani 1-1

Au marcat: Pãcurar 90 – pen. / Vaºvari 42 – pen.
Meciul CSMP Iaºi – ASA s-a jucat asearã.

7. CSMP Iaºi 6 4 2 0 8-2 29
8. Gaz Metan 7 2 3 2 8-7 29
9. Botoºani 7 2 3 2 9-6 25
10. Voluntari 7 2 3 2 7-8 24
11. ACS Poli 7 4 2 1 7-3 21
12. Pandurii 7 1 4 2 5-8 17
13. Chiajna 7 0 3 4 4-10 16
14. ASA 6 1 2 3 3-7 11

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  PLAY-OUT

CMYKCMYK

CMYKCMYK

Play-off – etapa a VII-a
Astra – CFR Cluj 0-1
A marcat: Deac 51.

„U” Craiova – Dinamo 2-2
Au marcat: Ivan 14, Zlatinski 90 / Romera 65, Nistor 80.

Meciul FCSB – Viitorul s-a jucat asearã.

Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Calancea – Greu de evitat cele
douã goluri ale oaspeþilor, venite din
execuþii de excepþie. Portarul mol-
dovean a mai avut trei intrervenþii
bune, în faþa lui Nemec, în prima
parte, ºi la ºuturile lui Nistor ºi Ri-
valdinho, în repriza secundã.
Dumitraº – Prestaþie groaznicã

la revenirea sa ca titular. Face niº-
te greºeli incredibile pentru expe-
rienþa pe care o are ºi þinând cont
de calitãþile arãtate la un anumit
moment, care l-au adus în lotul
naþionalei sau al FCSB. Nu doar
„chifla” de la golul lui Nistor poate
fi incriminatã, ci alte douã lufturi,
unul în prima parte, altul chiar pe
final, la 2-1 pentru oaspeþi. Scuze-
le sale pot fi legate de accidentarea
gravã din iarnã, dar poate ºi de fap-
tul cã a fost utilizat pe mai multe
posturi de când a venit la Craiova.
Pe lângã cel de bazã, de fundaº
dreapta, Dumitraº a mai evoluat ºi
ca stoper, atât în sistem cu 4 fun-
daºi, cât ºi în cel cu 3, ca acum,
dar ºi fundaº stânga, mijlocaº
dreapta sau mijlocaº la închidere.
Totuºi, explicaþia lui Mulþescu pen-
tru gafa din minutul 80 este chiar
elementarã, acolo e necesarã res-
pingerea cu latul, ca sã poþi aco-
peri bine minge.
Barthe – Folosit ca un fel de li-

bero în sistemul cu 3 fundaºi, a avut
o prestaþie bunã. Este destul de lent
ºi cam scund pentru un stoper, dar
compenseazã cu un plasament bun
ºi detentã pe mãsurã, are ºtiinþa jo-
cului. A pãrut deranjat de schimba-
rea din final, mai ales cã e a doua la
rând, dupã cea oarecum umilitoare
din meciul cu Astra.
Kelic – Cel mai nesigur fundaº

de anul trecut a devenit acum ju-
cãtor de bazã. Suferã mult în faza
de construcþie, dar mãcar nu mai
face gafele din trecut ºi are un joc
aerian bun.
Dimitrov – Dã impresia cã arã

banda, dar se complicã mult, re-

Astra Giurgiu – ACS Poli Timiºoara, astãzi, ora 20
„U” Craiova – FC Voluntari, joi, ora 20.30

Cupa României  seminale, tur

Alb-albaºtrii sub lupã

Pe lângã Bãluþã, suspendat deja, Universitatea i-a pierdut
pentru meciul cu FC Voluntari ºi pe Mateiu ºi Zlatinski,

eliminaþi în partida cu Dinamo

Vãtãjelu a debutat la Sparta PragaVãtãjelu a debutat la Sparta PragaVãtãjelu a debutat la Sparta PragaVãtãjelu a debutat la Sparta PragaVãtãjelu a debutat la Sparta Praga
înaintea zilei de naºtereînaintea zilei de naºtereînaintea zilei de naºtereînaintea zilei de naºtereînaintea zilei de naºtere

zolvã greoi anumite faze simple,
cãrând mingea inutil, nu are viziu-
ne. A greºit câteva pase din care s-
au declanºat faze periculoase, in-
clusiv nesincronizarea cu Zlatinski,
care a stat la baza golului al doilea
al oaspeþilor. Este determinat însã,
ºi nu are nici rival pe post, aºa cã
face parte din titularii cerþi.
Mateiu – Din pãcate, când de-

venise din nou unul dintre cei mai
importanþi jucãtori ai Craiovei,
având o prestaþie bunã ºi cu Dina-
mo, a cãpãtat acest cartonaº roºu,
pentru care va lipsi la cele douã
meciuri de sãptãmâna aceasta,
mult mai important fiind cel cu
Voluntariul.
Zlatinski – Prestaþia din prima

reprizã a fost destul de discretã, a
greºit din nou multe pase, a fost
defazat uneori, continuând evolu-
þiile modeste din partidele cu FCSB
ºi Astra. S-a mobilizat mai mult în
partea secundã ºi a încheiat apo-
teotic, cu golul egalizator din pre-
lungiri. Din pãcate, va lipsi ºi el cu
Voluntariul.
Bancu – Cel mai bun de pe te-

ren în prima reprizã, ºi-a rezolvat
bine faza defensivã ºi a avut mai
multe incursiuni periculoase, a cre-
at permanent superioritate, atacu-
rile Craiovei venind cu predilecþie
pe partea sa ºi a lui Bãluþã. În re-
priza a doua a pãrut obosit. Dis-
cursul sãu la adresa suporterilor
care l-ar fi înjurat este corect, mai
ales în urma unui meci în care s-a
dãruit total ºi a avut ºi realizãri.
Bãluþã – A fost foarte activ,

de aceea s-au remarcat ºi multe
greºeli în evoluþia sa, fiind impli-
cat permanent în joc. Practic, el
a marcat primul gol ºi a oferit
centrarea pentru al doilea, aºa cã
poate fi declarat omul meciului
pentru Universitatea. Pãcat cã
nu-ºi regleazã ºutul de la distan-
þã, ar marca de 2-3 ori mai multe
goluri, fiindcã ajunge uºor în si-

tuaþii favorabile, atât prin demar-
cãri între linii, cât ºi  pentru cã
rezolvã uºor situaþiile „unu la
unu” cu adversarul.
Gustavo – Se aºteaptã mai mult

de la el, în special în semifinala cu
Voluntariul, pentru care linia me-
dianã este decimatã. A greºit ºi el
cam multe pase, în special cele la
limitã, însã i-a oferit assist-ul lui
Bãluþã la primul gol, când a execu-
tat rapid lovitura liberã. Pãcat cã
nu-ºi pune în valoare cea mai bunã
armã a sa: ºutul. Este destul de fra-
gil în dueluri ºi nu foarte rapid. I
se potriveºte mai bine rolul de in-
ter sau al doilea atacant, nu a dat
randament în bandã.
Ivan – La deschiderea scoru-

lui contribuþia sa este doar de a-ºi
trece numele pe foaia cu marca-
tori ºi de a-i dedica reuºita lui Cra-
ioveanu. Totuºi, acest gol îl poate
descãtuºa, dupã o perioadã în care
a ratat mult. A fãcut un meci bun,
a alergat foarte mult, s-a bãtut de
unul singur practic în repriza a
doua cu Nedelcearu ºi Dielna, doi
stoperi puternici ºi chiar a câºti-
gat unele dueluri. A mai avut un
ºut peste poartã în repriza a doua.
Va trebui sã fie eficient cu Volun-
tariul, echipã cãreia i-a marcat
aproape de fiecare datã, deºi pro-
babil i se va rezerva un loc în ban-
dã, în condiþiile absenþei mai mul-
tor mijlocaºi.
Jazvic – Începe sã semene tot

mai mult cu Fajic. Nu are niciun
fel de viziune asupra jocului, a dat
din nou o pasã aiurea, care a amin-
tit de ocazia irositã în meciul cu
FCSB, când nici nu a tras la poar-
tã, nici nu i-a pasat lui Ivan, aflat
în poziþie de a marca.
Mãzãrache – Chiar dacã ºi-a

atras foarte multe critici, este un
jucãtor care poate fi util în acest
final de campionat, în care lotul
este decimat ºi obosit. A crescut
la un nivel de amatori, aºa cã are
o mare problemã de moral. În tur
a marcat de 5 ori, iar de atunci
nu a mai contat, poate cã un gol
i-ar readuce mãcar forma de la
începutul sezonului. Doar cu vi-

tezã ºi ceva detentã, trebuie nea-
pãrat sã fie eficient, sã aparã mai
des în faþa porþii adverse, fiind-

cã în cea proprie are douã goiluri
pe conºtiinþã, unul cu CFR, altul
cu Astra, ambele acasã.
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Debut excelent pentru Bogdan
Vãtãjelu la Sparta Praga, în vic-
toria de pe teren propriu cu
2-0 în faþa Viktoriei Plzen,
goluri marcate de Sural ºi
Karavaev.  Cu o zi înaintea
aniversãrii a 24 de ani, fos-
tul cãpitan al ªtiinþei a fost
titular în partida de pe „Ge-
nerali Arena”, fiind nominali-
zat pe site-ul oficial al Spar-
tei pentru a fi votat cel mai
bun jucãtor al meciului. El
a evoluat ca mijlocaº stân-
ga ºi a fost schimbat în mi-
nutul 88, numãr pe care îl
are ºi pe tricou. „A fost greu
sã îmi aºtept debutul la

Sparta. Am muncit mult ºi am
aºteptat sã îmi vinã rândul. Mã

bucur cã am debutat într-un joc
cu mizã foarte mare, un derby în

Cehia ºi a ieºit bine.
Sunt fericit cã antreno-
rul m-a ales sã joc ieri
ºi sper sã o þin la fel în
continuare. Eu îmi do-
resc sã joc în fiecare
meci. Mai sunt cinci
meciuri din campiona-
tul Cehiei ºi voi vedea ul-
terior ce se va întâmpla”
a declarat Vãtãjelu.
Sparta Praga se aflã pe
locul 3, cu 46 de puncte
dupã Slavia Praga (58 de
puncte) ºi Viktoria Plzen
(56 de puncte).


