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Doar 2% din români
doneazã sânge. Ar fi
nevoie de minimum 25%

Doar 2% din români donea-
zã sânge, deºi, la un moment
dat, aproximativ 60% din popu-
laþie va avea nevoie de minimum
o transfuzie de sânge. În aceste
condiþii, specialiºtii estimeazã
cã ar fi necesar ca mãcar un
sfert dintre noi sã devinã dona-
tori fideli, mai ales cã o astfel
de practicã scade ºi riscul de
producere a infarctului miocar-
dic acut. Craiovenii care vor sã
dea o mânã de ajutor celor aflaþi
în suferinþã pe patul de spital
sunt aºteptaþi, de luni pânã vi-
neri, la Centrul Regional de
Transfuzii Sanguine Craiova
(CRTS), între orele 8.00-12.00.

Ciri Mayer ºi fiul
sãu, implicaþi într-o
altercaþie pentru
un loc de parcare

eveniment / 4 culturã / 9Cercetãtorii craioveni au
dezvoltat un sistem inovativ
ghidat prin imagisticã

Cercetãtorii Universitãþii din
Craiova în parteneriat cu Univer-
sitatea Politehnicã Bucureºti,
SINTEF Institute of Technology
and Society, Trondheim, Norve-
gia, St. Olavs Hospital, Tron-
dheim, Norvegia  au dezvoltat un
sistem inovativ, minim invaziv,
ghidat prin imagisticã (denumit
NAVICAD) compus dintr-un soft-
ware ºi o pensã de biopsie cu na-
vigaþie electromagneticã pentru
prelevare de þesut prin metoda
clasicã ºi care include ºi o fibrã
pentru microscopie confocalã de
fluorescenþã (pCLE) pentru bio-
psie opticã care ajutã la diagnos-
ticarea cancerului pulmonar.
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- Numai de calamitãþi avem
parte, Popescule, secetã, inundaþii,
zãpezi, politicieni...

Regizorul Radu Afrim,
pentru prima oarã
la Craiova: „Mi-ar plãcea
sã fiu un om care gândeºte
pânã la capãt cu voce tare…”

Un doljean de 27 de ani a
fost prins în flagrant, ieri,
în sediul Secþiei de Poliþie
Ruralã Rast, în timp ce în-
cerca sã mituiascã un ofi-
þer de poliþie cu 400 de euro
pentru a scãpa de rãspun-
dere. Tânãrul fusese prins,
la sfârºitul sãptãmânii tre-
cute, bãut la volan ºi insis-
tase ca poliþistul sã pri-
meascã banii ºi sã nu-i în-
tocmeascã dosar penal. A fost
dus la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj pentru audi-
eri ºi dispunerea mãsurilor

legale, fiind acum
cercetat pentru
dare de mitã.44444 EV
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Florian Bodog: Pregãtim
o reorganizare a centrelor
de transfuzii, vom cumpãra
echipamente noi

Ministrul Sãnãtãþii, Florian Bodog,
a declarat, ieri, cã urmeazã sã reorga-
nizeze centrele de transfuzii prin achi-
ziþionarea unor echipamente noi atât
pentru testarea, cât ºi pentru recolta-
rea sângelui. Vor fi selectate anumite
centre de transfuzii care vor face tes-
tãri de sânge pentru întreaga þarã.
“Avem permanenþã la toate centrele
de sânge, din pãcate, nu se face do-
nare în zilele libere. Avem pregãtitã o
reorganizare a centrelor de transfuzie,
însã acest lucru mai dureazã pentru
cã avem nevoie ºi de echipamente pe
care le vom cumpãra pentru testarea
sângelui, nu vorbim numai despre re-
coltare. Vrem sã aducem centrele de
transfuzie, cele care vor fi desemnate
pentru a face testare pentru România,
sã le aducem la standardele europe-
ne, în aºa fel încât ºi zona de sânge sã
fie securizatã”, a declarat Florian Bo-
dog, ministrul Sãnãtãþii, la finalul unui
eveniment organizat cu ocazia Zilei
Tineretului. Reprezentanþii centrelor
de transfuzii fac apel, în permanenþã,
cãtre cetãþeni sã doneze având în ve-
dere cã în unitãþile medicale este criza
de sânge.

România avea, în 2016,
cei mai puþini angajaþi cu
contract temporar de muncã
din Uniunea Europeanã

România avea cei mai puþini anga-
jaþi cu vârste cuprinse între 15 ºi 64 de
ani cu contract temporar de muncã din
Uniunea Europeanã (1,4%), la polul
opus situându-se Spania (26,1%) ºi
Polonia (27,5%), media UE fiind de
14,2%, în 2016, se aratã într-un raport
publicat ieri. Potrivit Eurostat, 26,4 mi-
lioane de angajaþi cu vârste cuprinse
între 15 ºi 64 de ani din UE au avut un
contract temporar de muncã în 2016,
reprezentând 14,2% din totalul angaja-
þilor din UE. Cota este mai mare în rân-
dul femeilor (14,7%) decât în rândul
bãrbaþilor (13,8%). Mai mult de 1 din 5
angajaþi aveau un contract temporar
de muncã în 2016 în Polonia (27,5%),
Spania (26,1%), Portugalia (22,3%),
Croaþia (22,%) ºi Olanda (20,6%). La
polul opus se situeazã România (1,4%),
Lituania (2%), Estonia ºi Letonia (3,7%)
ºi Bulgaria (4,1%). În UE, în 2016, 43,8%
din angajaþii cu vârste cuprinse între
15 ºi 24 de ani aveau un contract tem-
porar de muncã.
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Codul administrativ va fi adoptat
de Guvern în cel mult douã sãptãmâ-
ni,urmând ca pânã la sfârºitul lunii
mai sã intre în dezbatere parlamen-
tarã, una dintre modificãri referindu-
se la prefecþi ºi subprefecþi, care vor
fi funcþii de demnitate publicã, asi-
milaþi secretarilor ºi subsecretarilor
de stat.

„Codul administrativ este un pa-
chet de 20 de legi, în special se referã
la statutul funcþiei publice, Legea 215
a administraþiei publice locale, Legea
213 privind domeniul public ºi privat
al statului ºi al unitãþilor administra-
tiv teritoriale. Pachetul acesta e în
dezbatere de mai mult de un an de
zile. Noi sperãm cã în cel mult douã
sãptãmâni el sã fie adoptat în ºedin-
þã de guvern ca proiect de lege ºi

Ministrul pentru Românii de Pre-
tutindeni, Andreea Pãstîrnac, a de-
clarat, ieri, în cadrul unui eveniment
organizat de Ziua Tineretului, cã
anul trecut, s-au nãscut mai mulþi
copii români în diaspora decât în þarã,
ceea ce aratã modul în care tânãra
generaþie îºi vede dreptul la mobili-
tate în Europa.

„Astãzi avem peste 4,4 milioane
de cetãþeni români în aceste comu-
nitãþi (din diaspora – n.r.) ºi anul tre-
cut pentru prima datã, conform sta-
tisticilor Eurostat, s-au nãscut mai
mulþi copii în diaspora decât în Ro-
mânia. Sunt niºte cifre care ne ridicã
extrem de multe semne de întrebare
în ceea ce priveºte modul în care
tânãra generaþie îºi vede dreptul la
mobilitate, dreptul la a studia în Eu-
ropa, de a lucra ºi unde se regãseº-
te în acest ciclu ºi România – þara de
origine, care este echilibrul exact
între dorinþa normalã de perfecþio-
nare, de continuare a unei cariere
atât în România cât ºi în celelalte
state membre ale Uniunii Europene”,
a declarat ministrul.

Florian Bodog a declarat, ieri, cã în cursul aces-
tei sãptãmânii vor fi livrate zece mii de doze de
vaccin ROR, alte 110.000 urmând sã fie trimise di-
recþiilor de sãnãtate publicã sãptãmâna urmãtoare.
Ministrul a anunþat cã se fac presiuni asupra furni-
zorului pentru livrarea rapidã a hexavalentului.

“În ceea ce priveºte vaccinurile, în aceastã sãp-
tãmânã va intra prima cantitate de ROR, adicã cele
zece mii de doze pe care le-am colectat de la toate
depozitele din þarã pe care le-am notificat ºi distri-
buitorii au rãspuns apelului nostru ºi le-au blocat
în depozite. Aceste doze sunt aºteptate sã ajungã
la direcþiile de sãnãtate publicã în aceastã sãptã-
mânã iar celelalte 110.000 doze vor ajunge sãptã-
mâna care urmeazã. Cele zece mii de doze vor fi
trimise cu prioritate în judeþele în care sunt proble-
me, în judeþele în care s-a semnalat cã nu existã
vaccinuri, cele zece judeþe. Vreau sã precizez fap-
tul cã deºi existã judeþe în care avem vaccin, rata
de vaccinare continuã sã fie micã ºi l-am rugat pe
secretarul de stat care se ocupã de asistenþa medi-
calã sã facã o analizã ºi sã meargã personal în aceste
judeþe sã vadã care sunt cauzele ºi sã încerce sã
identifice soluþii pentru a creºte rata de vaccina-
re”, a declarat Florian Bodog.

Precizãrile ministerului Sãnãtãþii au venit dupã
ce o fetiþã de 9 ani a murit în Timiºoara din cauza
rujeolei. Bodog a explicat cã, deºi acesta este dia-
gnosticul pus de medici, se aºteaptã ºi rezultatele
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apoi, pânã la sfârºitul lunii mai sã fie
depus în Parlament, în vederea dez-
baterilor ºi adoptãrii”, a declarat vi-
cepremierul Sevil Shhaideh.

Ea a precizat cã prefecþii ºi sub-
prefecþii vor avea funcþii de demnita-
te publicã. „În conformitate ºi cu stra-
tegia adoptatã de guvernul anterior
în 2016 ºi agreatã ºi cu Comisia Euro-
peanã, prefectul ºi subprefectul vor
fi funcþii de demnitate publicã. În
acest sens este modificatã ºi legea
340 a prefectului ºi Legea 188- Statu-
tul funcþionarului public, în sensul cã
prefectul ºi subprefectul sunt funcþii
de demnitate publicã. Dânºii vor fi
asimilaþi funcþiilor de secretar de stat
ºi subsecretar de stat , vor fi numiþi
exact ca în orice funcþie de demnitate
publicã”, a precizat Shhaideh.

Ministrul Sãnãtãþii, despre criza vaccinurilor: Sãptãmâna aceasta, zece
mii de doze de ROR. Facem presiuni pentru livrarea hexavalentului

testelor de la Institutul Cantacuzino. În ceea ce
priveºte mãsurile pe care intenþioneazã sã le ia mi-
nisterul pentru rezolvarea problemei vaccinului
care protejeazã împotriva rujeolei, oreionului ºi a
rubeolei, ministrul susþine cã va fi creat un stoc
tampon de vaccinuri.

“Una dintre mãsuri, pe care o vom putea lua
dupã ce se aprobã legea vaccinãrii, este crearea
acestui stoc tampon, care existã ºi în alte þãri euro-
pene. Acest stoc tampon care are o anumitã vala-
bilitate ºi care ne-ar asigura confortul pânã la mo-
mentul la care se fac alte proceduri de achiziþie.
Ceea ce pot sã vã spun este cã am luat decizia ca
toate procedurile de achiziþii care se fac pentru
vaccin sã se facã pe un acord cadru între 2 ani ºi
patru ani. Existã însã vaccinuri care nu sunt înre-
gistrate pe piaþa din România, care sunt aduse pe
procedura de nevoi speciale ºi acolo este destul
de greu de a face acord cadru cu un partener din
strãinãtate”, a mai spus Bodog.

În privinþa vaccinului hexavalent, ministrul sus-
þine cã se fac presiuni asupra firmei furnizoare pen-
tru livrarea rapidã. “Pentru hexavalent, o parte din
cantitatea de vaccin a fost deja livratã ºi facem
presiuni asupra firmei furnizoare sã ne livreze cât
mai repede ºi urmãtoarea cantitate de vaccin. Vac-
cinurile nu se produc de pe o zi pe alta dat fiind
faptul cã România nu a avut un contract ferm de
vaccinuri, pentru hexavalent chiar s-a anulat pro-

cedura la începutul anului datoritã faptului cã erau
neregularitãþi. Livrãrile de vaccin se fac foarte
greu. Am solicitat ºi am primit promisiunea din
partea doamnei director regional OMS cã va lua
legãtura cu absolut toate companiile farmaceuti-
ce care livreazã în România vaccinuri sã supli-
menteze ºi sã livreze prioritar în România vacci-
nurile necesare”, a precizat Bodog. Acesta va
participa sãptãmâna urmãtoare la o întâlnire în
Malta cu marile companii farmaceutice pentru a
discuta problema vaccinurilor.

Bodog susþine cã este necesar ca medicii sã nu
se pronunþe împotriva vaccinãrii. “Aºa cum am
spus cã un pãrinte responsabil trebuie sã îºi vac-
cineze copilul, cred cã un medic responsabil tre-
buie sã recunoascã valorile cercetãrii medicale ºi
sã le respecte ºi sã le promoveze. Nu cred cã un
medic are dreptul sã facã propagandã împotriva
vaccinului având în vedere faptul cã existã dovezi,
existã foarte multe boli care au fost eradicate prin
vaccin, iar în momentul de faþã suntem în plinã
epidemie de rujeolã. Nu existã un capitol de sanc-
þiuni, în momentul de faþã, în legea vaccinãrii. Aces-
te sancþiuni vor apãrea la momentul în care vom
avea discuþii ºi cu Colegiul Medicilor ºi cu socie-
tatea civilã. În urma dezbaterilor, vom introduce ºi
un astfel de capitol, dacã nu, colegii din comisiile
de sãnãtate din Parlament pot aduce amendamen-
te”, a declarat ministrul Sãnãtãþii.

Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Andreea Pãstîrnac:

În 2016, s-au nãscut mai mulþi copii români în diaspora decât în þarã
Andreea Pãstârnac a explicat cã

educaþia este principala problemã cu
care ministerul pe care îl conduce se
confruntã pentru cã mulþi copii ro-
mâni sunt nãscuþi în alte state ºi nu
mai învaþã limba românã. „Marea
majoritate nu mai învaþã astãzi limba
românã într-un sistem educaþional fie
agreat prin acorduri bilaterale cu
aceste state membre, fie, în mare par-
te, organizat de asociaþii ºi de volun-
tari. Am lansat o campanie prin care
sã dãm cât mai multe manuale, su-
port de studiu al limbii române elec-
tronic - de la tablete pânã la manuale
digitale - ºi cred cã e nevoie de o
dezbatere largã în ceea ce priveºte
modul de a ajuta tinerii nãscuþi în di-
aspora sã înveþe limba românã”, a
adãugat Andreea Pãstîrnac.

Ministrul Educaþiei, Pavel Nãsta-
se, a afirmat cã a gãsit deja o soluþie
pentru ca elevii români din diasporã
sã poatã beneficia de manuale. „Pu-
tem sã luãm din manualele existente.
În depozite avem o rezervã de ma-
nuale care ar putea fi preluate, într-
un numãr nu foarte mare, pe care le-

am putea folosi în acest scop. Mi-e
greu sã vã spun un numãr, poate de
ordinul sutelor”, a explicat Pavel Nãs-
tase, ministrul Educaþiei.

Ministerul Tineretului ºi Sportu-
lui a organizat, ieri, de Ziua Tineretu-
lui, o întâlnire în Parcul Tei la care au

participat miniºtrii Turismului, Edu-
caþiei, Sãnãtãþii, Comunicaþiilor, Cul-
turii, Românilor de pretutindeni ºi mai
multe ONG-uri de tineret. Temele dis-
cuþiei au vizat politicile pentru tine-
ret ºi o mai mare implicare a tinerilor
în luarea deciziilor care îi privesc.
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Franþa: Emmanuel Macron e favorit, spun sondajele!Franþa: Emmanuel Macron e favorit, spun sondajele!Franþa: Emmanuel Macron e favorit, spun sondajele!Franþa: Emmanuel Macron e favorit, spun sondajele!Franþa: Emmanuel Macron e favorit, spun sondajele!
MIRCEA CANÞÃR

Intenþiile de vot, pentru turul doi
al alegerilor prezidenþiale din Fran-
þa, exprimã un avans consistent, cu-
prins între 59-64% pentru Emmanu-
el Macron, faþã de numai 36-41% pen-
tru candidata extremei drepte. Se spu-
ne cã, în turul doi, candidatul „En
Marche” va capta 76% din voturile lui
Benoit Hamon, 49% din voturile lui
Francois Fillon ºi 47% din voturile lui
Jean Luc Melenchon, în timp ce Ma-
rine Le Pen va mai lua doar 25% din
voturile lui Fillon, 19% din voturile
lui Melenchon ºi 5% din cele ale lui
Hamon. Acum, cum trebuie citite
aceste sondaje, efectuate de Ipsos So-
pra Steria, Harris Interactive, Opi-
nionWay-Orpi, IFOP Fiducial, Odoxa,
Kantar Sofres. Un sondaj nu e o pre-
dicþie, ci o evaluare a raportului de

forþe la momentul realizãrii. O marjã
de eroare de 2-3% la un scor de 40%
face posibil un rezultat final cuprins
între 37-43%. Rezerve existã, nu doar
faþã de Emmanuel Macron sau Marine
Le Pen, deºi participarea de la vot în
primul tur a fost una de peste 70%.
Stânga este supãratã pentru cã social-
liberalismul nu are reprezentant,
dreapta la fel, pentru cã ultralibera-
lismul nu are ofertã în turul doi. Dar
urmeazã alegerile parlamentare, pes-
te puþinã vreme, la care nici „en mar-
che”, nici Frontul Naþional nu au cum
forþa lucrurile. ªi, totuºi, Emmanuel
Macron va fi viitorul preºedinte al
Franþei. Are prevãzutã pentru astãzi o
confruntare televizatã, de altfel unica
acceptatã, cu Marine Le Pen. Socialiº-
tii, fãrã ambiguitãþi, declarã cã vor

vota pentru Emmanuel Macron. În
timp ce Jean Luc Melenchon, liderul
Franþei Nesupuse, a pus în gardã ale-
gãtorii sãi contra „teribilei erori” de a
vota Frontul Naþional. Dar atât. În
schimb, fostul ministru de Finanþe al
lui Alexis Tsipras, Yanis Varoufakis –
de la stânga radicalã –, într-o scrisoa-
re pentru „Le Monde”, îºi exprimã
susþinerea pentru Macron. Se poate
vorbi de o alternanþã democraticã, în
sensul clasic al termenului? Nicide-
cum. Dar lucrurile sunt cum se vede
ºi Uniunea Europeanã fragilizatã de
Brexit nu poate rezista la un nou ºoc,
generat prin venirea la putere a unui
guvern eurofob. Bineînþeles, susþine-
rea fãrã restricþii a lui Emmanuel Ma-
cron, în actualele circumstanþe nu în-
seamnã cã programul sãu enunþat este

îmbrãþiºat fãrã rezerve. Stânga guver-
namentalã nu se va deroba, totuºi, de
responsabilitãþi ºi va face totul pentru
a garanta francezilor stabilitatea de
care þara are nevoie în deplin respect
pentru justiþie ºi modelul social fran-
cez. Aºa se spune. Sintetizând: euro,
viziunea despre UE, imigraþie, PAC, ºi
sunt aproape imposibil de identificat
similitudini între programele celor doi
candidaþi. ªi presa din Hexagon este
pro Macron în proporþie covârºitoare,
încât pânã ºi „La Croix”, un cotidian
generalist, apropiat de principiile Con-
ciliului Vatican II, ºi-a exprimat, ieri,
susþinerea pentru Emmanuel Macron,
cum nu a mai fãcut-o, din 2002, când
francezii au avut de ales dintre Jacqu-
es Chirac ºi Jean Marie Le Pen, tot în
turul doi al alegerilor prezidenþiale.

La fiecare trei secunde un pacient are
nevoie de sânge. Este o problemã acutã
cu care se confruntã spitalele ºi medicii
din România, prin urmare, nu de puþine
ori, cantitatea colectatã se dovedeºte a fi
insuficientã comparativ cu cererea foarte
mare înregistratã de unitãþile sanitare.

În Uniunea Europeanã se înregistreazã
anual peste 20 de milioane de donãri de
sânge. În Romania, doar 2% din populaþia
adultã doneazã sânge, faþã de 66% în Aus-
tria sau 52% în Franþa. De aceea, la noi în
þarã existã o nevoie permanentã atât de
sânge ºi de preparate sangvine, cât ºi de
donatori fideli. În aceste condiþii, se încu-
rajeazã donarea benevolã de sânge.

Un donator
poate salva trei vieþi

Nu existã substitut pentru sângele

Doar 2% din români doneazã sânge, deºi, la un moment dat, aproxima-
tiv 60% din populaþie va avea nevoie de minimum o transfuzie de sânge.

În aceste condiþii, specialiºtii estimeazã cã ar fi necesar ca mãcar un
sfert dintre noi sã devinã donatori fideli, mai ales cã o astfel de practicã
scade ºi riscul de producere a infarctului miocardic acut. Craiovenii care

vor sã dea o mânã de ajutor celor aflaþi în suferinþã pe patul de spital
sunt aºteptaþi, de luni pânã vineri, la Centrul Regional de Transfuzii

Sanguine Craiova (CRTS), între orele 8.00-12.00.
uman, considerat o resursã naþionalã,
mai ales cã are o duratã de viaþã limita-
tã. Tocmai din acest motiv este încura-
jatã donarea constantã. O unitate de sân-
ge recoltatã de la un donator (420ml +
30ml pentru analize) poate salva trei
vieþi. Donarea constantã scade riscul de
a dezvolta anumite forme de cancer. În
plus, se reîmprospãteazã sângele (celu-
lele roºii se vor regenera), acesta refã-
cându-ºi volumul în aproximativ 48 de
ore de la donare.

Înainte de toate, pentru a dona sânge
craiovenii trebuie sã îndeplineascã o se-
rie de condiþii. Eligibile sunt doar persoa-
nele cu vârsta cuprinsã între 18 ºi 50 de
ani. Totodatã, donatorii trebuie sã aibã o
stare de sãnãtate bunã, sã fie odihniþi, sã
nu consume alcool cu 48 de ore înaintea
donãrii, sã aibã greutatea peste 60 kg, sã

nu sufere de afecþiuni precum hepatitã,
TBC, malarie, boli de piele, ulcer sau dia-
bet zaharat ºi sã nu figureze în registrele
medicale cu boli de inimã. Persoana care
doreºte sã doneze sânge nu trebuie sã fie
alergicã sau sã fi donat sânge cu 72 de
zile înainte de recoltare.

În dimineaþa recoltãrii de sânge pot fi
consumate cel mult douã felii de pâine
cu margarinã ºi gem. De asemenea, tre-
buie consumate multe lichide. Sunt inter-
zise în schimb alimentele bogate în grã-
simi ºi laptele. Nici fumatul nu este reco-
mandat înainte de a dona sânge din cauza
riscului de lipotimie.

„Doneazã sânge!
Fii erou!”,

sãptãmâna viitoare
Proiectul „Doneazã sânge! Fii erou!”

organizeazã în perioada 8-12 mai a.c. o
nouã campanie de donare de sânge. Ceea
ce este diferit de aceastã datã este faptul
cã va fi cea mai amplã ºi complexã cam-
panie de donare de sânge care s-a orga-
nizat pânã acum în România ºi se va des-

fãºura simultan în 10 centre universitare
din þarã: Braºov, Bucureºti, Cluj-Napoca,
Constanþa, Craiova, Iaºi, Oradea, Târgu-
Mureº, Timiºoara ºi Sibiu.

Pentru a-i încuraja sã vinã la Centrul
de Transfuzii, donatorii sunt atraºi ºi cu
câteva facilitãþi: ºapte bonuri de masã în
valoare de 60 de lei ºi analize gratuite în
valoare de 100 lei pentru depistarea he-
patita B ºi C, HIV (Sida), HTLV, Sifilis,
Hemoglobinã, Grupa de sânge ºi Rh, an-
ticorpi anti-eritrocitari. Tot pe lista de
beneficii figureazã ºi o reducere de 50%
pe transportul în comun timp de o lunã ºi
o zi liberã la serviciu sau ºcoalã.

Aceastã sesiune, prin sângele recoltat,
oferã o ºansã în plus pacienþilor din spi-
tale ºi ajutã persoanele interesate sã con-
tribuie la salvarea de vieþi omeneºti. Pen-
tru a putea asigura anumite preparate, dar
ºi pentru a creºte siguranþa produselor
sanguine, sistemul transfuzional are ne-
voie de donatori fideli, voluntari, care
doneazã periodic, din responsabilitate faþã
de semeni ºi societate.

RADU ILICEANU
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Potrivit reprezentanþilor Inspec-
toratului de Poliþie al Judeþului
(IPJ) Dolj, scandalul a izbucnit ieri
dupã-amiazã, în jurul orei 14.40,
pe strada „Theodor Aman” din cen-
trul Craiovei, fiind implicate patru
persoane. Este vorba, pe de o par-
te, de Constantin Ciri Mayer, de 67
de ani, ºi fiul sãu, Alexandru, în
vârstã de 18 ani, iar de cealaltã
parte de Alexandra Napu, de 18 ani,

Ofiþerii Serviciului Judeþean
Anticorupþie (S.J.A.) Dolj, sub co-
ordonarea procurorului desemnat
din cadrul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj au organizat, ieri,
prinderea în flagrant a unui doljean
în vârstã de 27 de ani, imediat dupã
ce a oferit suma de 400 euro unui
ofiþer de poliþie din cadrul Secþiei
de Poliþie Ruralã Rast din cadrul
Inspectoratului de Poliþie Judeþean
Dolj, pentru a nu-i întocmi dosar
penal pentru conducerea unui ve-
hicul pe drumurile publice sub in-
fluenþa alcoolului.

Poliþistul, Daniel Penuº, a fost cel
care a depus un denunþ la Serviciul
Judeþean Anticorupþie Dolj prin care
a sesizat faptul cã, luni, 1 mai a.c.,
Adi Barbu, de 27 de ani, i-a oferit o
sumã de bani pentru a nu i se în-
tocmi dosar penal sub aspectul sã-
vârºirii infracþiunii de conducere a

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj
au admis, ieri, propunerea procu-
rorilor Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj ºi au dispus prelungi-
rea arestãrii preventive cu încã 30
de zile pentru Samuel David Par-
ra, de 48 de ani, din Paris, cetã-
þeanul francez care la începutul
lunii aprilie a împuºcat un doljean
de 22 de ani, pe marginea drumu-
lui, în satul Gura Vãii, comuna
Podari. Noul mandat este valabil în
perioada 8 mai – 6 iunie a.c., iar
hotãrârea Tribunalului poate fi con-
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Cunoscutul interpret craiovean ºi fost
consilier local Constantin Ciri Mayer, în
vârstã de 67 de ani, ºi fiul sãu, Alexandru,
de 18 ani, au fost implicaþi, ieri dupã-amia-
zã, într-o altercaþie, în centrul municipiu-
lui Craiova, din cauza unui loc de parcare.
Din câte se pare, cei doi ar fi fost agresaþi
de un craiovean de 31 de ani care a vrut

sã parcheze pe un loc liber, dar pe care Ciri
Mayer îl þinea pentru fiul sãu. Poliþiºtii au
deschis un dosar penal în cauzã ºi conti-
nuã cercetãrile sub aspectul comiterii in-
fracþiunii de lovire sau alte violenþe, fiind
aplicate ºi amenzi, atât de cãtre poliþiºtii
Secþiei 1 Craiova, cât ºi de jandarmi ai IJJ
Dolj, ajunºi la faþa locului.

ºi Alex Victor Goga, de 31 de ani,
toþi din Craiova.

Se pare cã Ciri Mayer, care lo-
cuieºte în zonã, a încercat sã þinã
ocupat un loc de parcare gol, pânã
la sosirea fiului sãu cu maºina, însã
ceilalþi doi craioveni au fost ne-
mulþumiþi, fiind vorba despre o
parcare publicã. ªi-au adresat re-
ciproc injurii, cearta degenerând
într-o adevãratã încãierare. La faþa

locului au ajuns atât poliþiºti cât ºi
jandarmi ai IJJ Dolj, toate persoa-
nele implicate fiind conduse la Sec-
þia 1 Poliþie Craiova.

„Din primele cercetãri s-a sta-
bilit cã a fost vorba de un conflict
spontan, izbucnit între patru per-
soane, generat de ocuparea unui
loc de parcare. Cele douã persoa-
ne agresate au depus plângeri la
Secþia 1 Poliþie, în baza cãrora a

fost deschis un dosar penal pentru
comiterea infracþiunii de lovire sau
alte violenþe“, ne-a declarat agent
ºef adjunct Amelia Barbu, din ca-
drul Biroului de presã al IPJ Dolj.

Jandarmii i-au aplicat Alexandrei
Napu o sancþiune contravenþiona-
lã în valoare de 200 de lei, în timp

ce Alexandru Mayer a primit aver-
tisment pentru încãlcarea prevede-
rilor Legii 61/1991 a ordinii ºi li-
niºtii publice, cei implicaþi urmând
sã fie amendaþi ºi de poliþiºtii de la
Secþia 1 Craiova, care aºteaptã ca
victimele sã aducã certificate me-
dico-legale.

Prins încercând sã mituiascãPrins încercând sã mituiascãPrins încercând sã mituiascãPrins încercând sã mituiascãPrins încercând sã mituiascã
un poliþist doljean cu 400 de euro

Un doljean de 27 de ani a fost prins în flagrant, ieri, în
sediul Secþiei de Poliþie Ruralã Rast, în timp ce încerca sã

mituiascã un ofiþer de poliþie cu 400 de euro pentru a scãpa
de rãspundere. Tânãrul fusese prins, la sfârºitul sãptãmânii
trecute, bãut la volan ºi insistase ca poliþistul sã primeascã

banii ºi sã nu-i întocmeascã dosar penal. A fost dus la Parche-
tul de pe lângã Tribunalul Dolj pentru audieri ºi dispunerea
mãsurilor legale, fiind acum cercetat pentru dare de mitã.

unui vehicul pe drumurile publice
sub influenþa alcoolului sau altor
substanþe, infracþiune constatatã la
data de 28.04.2017. Poliþistul a re-
fuzat categoric aceastã ofertã ºi a
depus denunþ, fiind dispusã organi-
zarea ºi realizarea activitãþii de prin-
dere în flagrant.

Fãptuitorul a fost prins imediat
ce i-a pus pe birou poliþistului suma
de 400 euro. Adi Barbu a fost ridi-
cat ºi adus la Craiova, la sediul
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj în vederea continuãrii cerce-
tãrilor pentru sãvârºirea infracþiu-
nii de dare de mitã, procurorul de
caz urmând a dispune cu privire la
eventuale mãsuri preventive, dupã
cum au anunþat reprezentanþii SJA
Dolj. În cauzã s-a beneficiat de
sprijinul Inspectoratului de Poliþie
al Judeþului Dolj ºi al Direcþiei de
Operaþiuni Speciale – Craiova.

Încã 30 de zile dupã gratii pentru francezulÎncã 30 de zile dupã gratii pentru francezulÎncã 30 de zile dupã gratii pentru francezulÎncã 30 de zile dupã gratii pentru francezulÎncã 30 de zile dupã gratii pentru francezul
care a împuºcat în cap un doljeancare a împuºcat în cap un doljeancare a împuºcat în cap un doljeancare a împuºcat în cap un doljeancare a împuºcat în cap un doljean

Cetãþeanul francez de 48 de ani acuzat de tentativã de
omor, dupã ce a împuºcat un doljean în cap, rãmâne în
spatele gratiilor. Magistraþii Tribunalului Dolj au admis,
ieri, propunerea procurorilor ºi au prelungit cu încã
30 de zile mãsura arestãrii preventive faþã de inculpat.
Între timp, victima, un tânãr în vârstã de 22 de ani,
este în continuare în comã, la Spitalul Bagdasar-Arseni
din Bucureºti, iar dacã situaþia o va impune, procurorii
pot schimba încadrarea juridicã a faptei. Francezul, venit
în vizitã la „iubita sa”, pe care o cunoscuse ca prostituatã
în Paris, l-a împuºcat pe doljean, amic de-al femeii,
pe marginea drumului, în satul Gura Vãii, comuna Podari.

testatã la Curtea de Apel Craiova.
Reamintim cã Samuel David

Parra a venit în România pe 6 apri-
lie a.c., în comuna Bârca, la domi-
ciliul Doinei A., cu care a mers la
Segarcea, unde a achitat o datorie,
apoi au revenit la locuinþa din Bâr-
ca, unde îi aºteptau Ulis Ghiusi
Ioniþã, de 22 de ani, ºi Daniel An-
drei, acesta din urmã recomandân-
du-se a fi soþul Doinei, iar celãlalt
o cunoºtinþã. Între francez ºi cei
prezenþi s-au iscat o serie de dis-
cuþii legate atât de relaþiile fiecãru-

ia cu Doina, cât ºi de faptul cã
francezul ar fi oprit din banii pe
care femeia îi câºtiga în Paris din
activitatea practicatã. Vãzând cã
discuþiile se aprind, Parra a com-
pletat douã file CEC, în valoare de
20.000 euro fiecare, pe numele
presupusului soþ ºi pe cel al cum-
natei Doinei.

Le-a declarat, ulterior, ancheta-
torilor, cã a înþeles cã doljenii vor
sã-l lase fãrã bani, însã a comple-
tat CEC-urile ºtiind cã banii nu pot
fi încasaþi de la nici o bancã din
România. Au venit în Craiova, însã
bãncile erau închise aºa cã, dupã
ora 23.00, au pornit înapoi spre
Bârca. Pe drum, pe DJ 561, pe raza
satului Gura Vãii, comuna Podari,
francezul a oprit autoturismul pe
partea dreaptã a carosabilului, ºi le-
a spus însoþitorilor sãi cã doreºte
sã-ºi facã nevoile. A coborât din
maºinã împreunã cu Andrei Daniel
ºi Ioniþã Ulis Ghiusi, dar înainte sã
coboare, fãrã ca nimeni sã-l ob-
serve, ºi-a pus la centurã un pistol
pe care îl þinea în autoturism. La
întoarcerea cãtre maºinã, france-
zul a scos pistolul ºi l-a îndreptat
cãtre Ioniþã Ulis Ghiusi, care era
chiar în faþa sa ºi a tras un foc în
direcþia acestuia, împuºcându-l în
cap, în zona occipitalã. A vrut sã-l
împuºte ºi pe Andrei Daniel, dar
potrivit declaraþiei sale, pistolul s-
a blocat.

Doljenii au urcat rãnitul în ma-
ºinã ºi au plecat spre spital, iar
francezul a rãmas la faþa locului ºi
s-a ascuns în zona verde din late-
rala drumului, unde a fost gãsit a
doua zi, vineri, 7 aprilie a.c., în ju-
rul prânzului, de poliþiºti. France-
zul a îngropat pistolul lângã un
copac, oamenii legii reuºind destul
de greu sã-l gãseascã. A fost reþi-
nut pentru 24 de ore, iar pe 8 apri-
lie a fost arestat preventiv.



cuvântul libertãþii / 5miercuri, 3 mai 2017 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Proiectul este finanþat în ca-
drul Programului INTERREG V-
A România-Bulgaria (program fi-
nanþat de UE din Fondul Euro-
pean de Dezvoltare Regionalã),
Axa Prioritarã 4 „O regiune cali-
ficatã ºi incluzivã“, Obiectivul

În prezent, pentru diagnosticarea cancerului pulmonar
periferic, pneumologul planificã procedura de biopsie trans-
bronhicã prin examinarea înainte de procedurã a unui nu-

Universitatea din Craiova (UCV) îºi deschide porþile pentru
viitorii studenþi. Timp de douã zile, mâine ºi poimâine, cele 12
facultãþi din structura UCV vor prezenta oferta educaþionalã
pentru anul universitar 2017 – 2018.  Evenimentul Zilele Por-
þilor Deschise – 2017 se va desfãºura în Holul Central (strada
„Al.I. Cuza” nr. 13), iar deschiderea oficialã va avea loc joi, 4
mai 2017, ora 10. 00. În cele douã zile, viitorilor studenþi le
vor fi prezentate domeniile ºi specializãrile, cifra de ºcolariza-
re, criteriile de admitere, dar ºi perspectivele profesionale. Can-
didaþii vor primi tot sprijinul pentru alegerea rutei profesionale
individuale în contextul sistemului de credite transferabile ºi
al curriculumului universitar, precum ºi în ceea ce priveºte
admiterea. Aceasta este cea de-a XV-a ediþie a Zilelor Porþi-
lor Deschise la Universitatea din Craiova.

Zilele Porþilor Deschise – 2017Zilele Porþilor Deschise – 2017Zilele Porþilor Deschise – 2017Zilele Porþilor Deschise – 2017Zilele Porþilor Deschise – 2017
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Baroul Dolj a susþinut, ieri, o conferinþa de presã,
prilejuitã de deschiderea proiectului „Cross-Border
Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical
field”, care va fi implementat în parteneriat cu Baroul Vidin.

Specific „Încurajarea integrãrii
zonei transfrontaliere în privinþa
ocupãrii ºi mobilitãþii forþei de
muncã“. „Valoarea totalã a pro-
iectului este de 430.114,34 Euro,
din care sprijinul acordat de cã-
tre Uniunea Europeanã este în

valoare de 365.597,19 Euro, iar
contribuþia de la bugetele de stat
ale României ºi Bulgariei este în
sumã de 55.914,86 Euro. Con-
tribuþia proprie a partenerilor de
proiect este de 8.602,29 euro”, a
precizat av. Lucian Sãuleanu,
decanul Baroului Dolj.

La conferinþa de presã  a fost
prezent ºi decanul Baroului Vidin,
avocatul Kiril Gruev, precum ºi
Constantin-Adi Gavrilã, manage-
rul proiectului ºi director de pro-
grame în cadrul Baroului Dolj.
„Proiectul urmãreºte încurajarea
ocupãrii ºi mobilitãþii forþei de
muncã în domeniul juridic în zona
Dolj - Vidin prin crearea unei re-
þele de centre care vor furniza
populaþiei servicii de informare ºi
consultanþã juridicã, dar ºi prin
participarea grupului þintã (300
persoane) la conferinþe ºtiinþifice
pe teme juridice în România ºi
Bulgaria, cursuri de limbã strãinã
(limba românã ºi limba bulgarã).
Oportunitatea dezvoltãrii
capacitãþii instituþionale

Vor fi organizate cursuri de
specialitate juridicã în domenii

precum migraþia transfrontalierã,
legislaþia muncii ºi securitatea so-
cialã transfrontalierã, dreptul fis-
cal transfrontalier, dreptul comer-
cial transfrontalier, reglementãrile
transfrontaliere în domeniul
transporturilor ºi patrimoniului
cultural sau dreptul penal trans-
frontalier. Proiectul va aduce
oportunitãþi noi pentru avocaþii
din Baroul Dolj prin realizarea
unui studiu ºi a unei strategii re-
feritoare la nevoile pieþei juridi-

ce. „În plus faþã de beneficiile
ocazionate de activitãþile sale,
proiectul „Cross-Border Partner-
ship for Training and Labour
mobility in the Juridical field”
prezintã ºi oportunitatea dezvol-
tãrii capacitãþii instituþionale a
Baroului Dolj ºi a Baroului Vidin
de a implementa proiecte cu fi-
nanþare europeanã, fiind formatã
o echipã coordonatã de manage-
rul acestui proiect”, a subliniat
decanului Baroului Vidin.

Cercetãtorii craioveni au dezvoltat
un sistem inovativ ghidat prin imagisticã

Cercetãtorii Universitãþii din Craiova în
parteneriat cu Universitatea Politehnicã
Bucureºti, SINTEF Institute of Technology
and Society, Trondheim, Norvegia, St. Olavs
Hospital, Trondheim, Norvegia  au dezvoltat
un sistem inovativ, minim invaziv, ghidat prin
imagisticã (denumit NAVICAD) compus dintr-un
software ºi o pensã de biopsie cu navigaþie
electromagneticã pentru prelevare de þesut prin
metoda clasicã ºi care include ºi o fibrã pentru
microscopie confocalã de fluorescenþã (pCLE)
pentru biopsie opticã care ajutã la diagnostica-
rea cancerului pulmonar. Cu ocazia finalizãrii
acestui proiect internaþional a fost organizat un
workshop la care au participat partenerii norve-
gieni. Evenimentul s-a desfãºurat la INCESA.

mãr de secþiuni realizate prin Tomografie Computerizatã.
Acesta manipuleazã apoi un video-bronhoscop flexibil în
lob sau în bronhiile sub-segmentale atât cât permite dia-
metrul bronhoscopului. În final, se introduce o pensã de
biopsie prin canalul de lucru al bronhoscopului ºi se reali-
zeazã biopsia, fãrã vizualizare. “În mod frecvent, 43%-
95% dintre proceduri eºueazã în atingerea þintelor periferi-
ce, în funcþie de mãrimea ºi localizarea acestora. În cazul
eºecului pneumologul trebuie sã repete procedura sau sã
treacã la metode invazive, cu incidenþã crescutã a compli-
caþiilor, precum biopsia trans-cutanatã cu ac, ghidatã prin
tomografie computerizatã cu un nivel crescut de radiaþie
pentru chirurg ºi pacient, sau biopsia chirurgicalã cu mare
stres pentru pacient”, se precizeazã într-un comunicat de
presã remis de Universitatea din Craiova.

Pneumologii vor avea posibilitatea de a utiliza
sistemul NAVICAD

Obiectivul principal ºi realizat al proiectului, a fost acela
de a depãºi aceste limitãri ºi de a îmbunãtãþi acurateþea
orientãrii pneumologului prin cãile aeriene, împreunã cu

opþiunea unui diagnostic optic preliminar pentru
o confirmare suplimentarã a locului biopsiei.
Prototipul funcþional al sistemului NAVICAD s-
a testat cu succes într-un model artificial spe-
cial proiectat precum ºi în animale de talie mare
în cadrul facilitãþilor partenerilor norvegieni. În
viitor, consorþiul are în vedere obþinerea de fi-
nanþare pentru studii extinse pe modele artifi-
ciale ºi animale, efectuarea de studii clinice ºi
obþinerea aprobãrilor necesare pentru comercia-
lizare.  “În final pneumologii vor avea posibilita-
tea de a utiliza sistemul NAVICAD cu navigaþie
ºi microscopie confocalã pentru a obþine ima-
gini ale þesutului pulmonar de la cãile respirato-
rii superioare pânã la alveole în pacienþii care
prezintã leziuni pulmonare pentru a obþine pro-
be de þesut, a stadializa cancerul ºi a monitori-
zarea tratamentul”, se mai menþioneazã în co-
municatul respectiv.
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Cei care deþin animale de com-
panie în locuinþe de tip condo-
miniu sunt tot mai mulþi. Totuºi,
pânã în prezent, nicio reglemen-
tare normativã nu îi obligã sã de-
clare patrupedele în actele aso-
ciaþiilor de proprietari, pentru
cã, de ce sã nu o recunoaºtem,
vieþuitoarele sunt, la rândul lor
consumatoare de utilitãþi. Pre-

cum copiii, îndeosebi cei foarte
mici. Or, aceºtia din urmã tre-
buia, pânã recent, înscriºi în rân-
dul persoanelor la care se aplicã
toate cheltuielile comune speci-
fice unei asociaþii de proprietari.

Le-a ieºit mai nimic
Legea nr. 230/2007 privind

înfiinþarea, organizarea ºi func-
þionarea asociaþiilor de proprie-
tari a fost modificatã luna tre-
cutã, tocmai pentru a corecta o
asemenea anomalie. Sau, cel
puþin aºa aveau în intenþie dis-
tinºii noºtri parlamentari. Iniþia-
torul sãu, un senator liberal de
Bacãu, Dragoº Luchian, a apre-
ciat drept „absurd sã contorizãm
cvasi-cheltuielile «provocate» de
bebeluºi pentru buna desfãºura-
re a asociaþiilor proprietarilor de
locuinþe”. Acesta aducea ca ar-
gument ºi realitatea cã toate con-
sumurile ce cad în sarcina mi-
cuþilor sunt contorizate.

Mai mult decât atât, iniþiato-
rul a propus ºi modificarea art.
49 din legea sus-menþionatã, ce-
rând majorarea termenului pânã
la care pot fi plãtite cotele de
contribuþie la cheltuielile asocia-
þiei de proprietari, de la maxi-
mum 20 de zile la maximum 30

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Au dat pe spate de grija oamenilor

O întreagã maºinãrie de vot,O întreagã maºinãrie de vot,O întreagã maºinãrie de vot,O întreagã maºinãrie de vot,O întreagã maºinãrie de vot,
folositã inutil!folositã inutil!folositã inutil!folositã inutil!folositã inutil!

Printr-o recentã modificare a Legii nr. 230/
2007 privind înfiinþarea, organizarea ºi func-
þionarea asociaþiilor de proprietari, include-
rea minorilor, ce au sub 3 ani, în categoria per-
soanelor obligate la plata cheltuielilor comu-
ne de întreþinere aferente unei locuinþe nu mai
este obligatorie. Dar nici nu dispare. Decizia
este lãsatã la latitudinea asociaþiilor, ce pot
hotãrî exceptarea de la platã ºi nu opereazã
ca o interdicþie clarã. Iniþiativa legislativã a

avut ca temei faptul cã orice consum generat
de aceastã categorie de vârstã este pe deplin
contorizat. ªi era o anomalie sã nu fie aºa, de
vreme ce patrupedele de companie sunt, ade-
sea, cu mult mai costisitoare la utilitãþi, dar
nimeni nu le trece în scripte. De ce, dupã luni
de travaliu legislativ, nu au eliminat-o expres
prin lege este încã o dovadã cã, de multe ori,
parlamentarilor le place sã se dea în specta-
col. Pe bani grei. Iar noi privim prostiþi.

de zile. În punctul sãu de vede-
re, Guvernul de la acea datã, cel
condus de Dacian Cioloº, a pre-
cizat cã modificarea termenului
de platã ar putea genera depãºi-
rea termenelor legale de platã a
facturilor cãtre furnizorii de uti-
litãþi ºi a cerut introducerea unei
clauze prin care sã se prevadã
cã termenul de platã, astfel mo-

dificat, nu va depãºi termenele
legale de platã a facturilor cu-
rente cãtre furnizorii de utilitãþi.
Imediat, Senatul a adoptat la data
de 13 septembrie 2016 cele douã
modificãri, aºa cum au fost pro-
puse. Dar Camera Deputaþilor
era cea decizionalã! ªi aici fil-
mul s-a rupt. A venit punctul de
vedere al Guvernului, nr. DPSG
1296/13.07.2016.

 «Dupã alineatul (1) se in-
troduce un nou alineat, ali-
neatul (2), cu urmãtorul cu-
prins: „(2) Asociaþiile de pro-
prietari pot hotãrî exceptarea
de la plata cheltuielilor pre-
vãzute la alin. (1) lit. b) pen-
tru copiii cu vârsta de pânã
la 3 ani”», este forma finalã
adoptatã de Camera Deputaþilor,
la data de 21 martie 2017. For-
mulare identicã trimisã la Pre-
ºedinþie, pentru promulgare. La
13 martie a.c., prin Decretul nr.
392/2017, modificarea devine o
nouã lege, respective Legea nr.
67/2017! Ca sã vezi câtã angre-
nare de personal, biroticã, cir-
cuit scriptic între atâtea ºi atâ-
tea instituþii centrale ale statu-
lui?! Ca sã pui un verb, ce nu
schimbã prea mult vechea for-
mulare: „pot”!

Platã a facturilor a rãmas
la 20 de zile

Ca ºi în iarna 2015-2016, ºi
recenta a fost destul de piperatã
la capitolul cheltuieli comune de
întreþinere. În Craiova, valorile
au urcat lejer la 600 de lei pen-
tru un apartament cu douã ca-
mere ºi chiar 750 de lei pentru

unul cu trei camere.
Salarizarea este în Ol-
tenia, iar Craiova nu
face excepþie, la una
dintre cele mai scãzute
cote din þarã. Aºa se
face cã locatarii rã-
mân, mai mereu, cu
restanþe la întreþinere.
Or, penalizãrile pentru
neplatã, ce-i drept, nu
mai mari de 0,2% pen-
tru fiecare zi de întâr-
ziere, au fãcut ºi fac
ravagii în buzunarele
craiovenilor.

Aºadar, deºi s-a por-
nit ºi pentru o modifi-
care a termenului de
platã în fa-

voarea oamenilor de
rând, de la maximum
20 de zile la maximum
30 de zile, finalmente,
Legiuitorul, mai exact
cei 269 de deputaþi
care au fost pentru
modificarea în forma
finalã adoptatã, a tre-
cut sub preº schimba-
rea acestui art. 49 al
Legii nr. 230/2007.

Profund îngrijorat
de soarta furnizorilor
de utilitãþi, Guvernul
Cioloº a dat înainte cu
Normele metodologi-
ce de aplicare a legii
sus-precizate,  arã-
tând: „Cotele de con-
tribuþie la cheltuielile
asociaþiei de proprie-
tari, calculate pentru
fiecare proprietar din
condominiu, vor fi
achitate de aceºtia,
dupã caz, în termen
de maximum 20 de
zile de la data afiºãrii
listei de platã, datã
care trebuie sã fie în-
scrisã în lista de platã
respectivã. În vederea
respectãrii termenelor

legale de platã a facturilor cãtre
furnizorii de utilitãþi, administra-
torii au obligaþia de a afiºa lista
de platã în termen de maximum
5 zile de la data primirii ultimei
facturi expediate prin poºtã, cer-
tificatã prin înscrisul de pe ºtam-
pila poºtei, sau de la data con-
firmãrii de primire, în cazul
transmiterii facturii prin curier/
delegat. Asociaþia de proprietari
poate calcula ºi percepe penali-
zãri de întârziere pentru suma
neachitatã, în condiþiile stabilite
ºi aprobate de comitetul execu-
tiv al asociaþiei de proprietari, în
limitele stabilite de art. 49 alin.
(1) din Legea nr. 230/2007.
Suma acestora nu poate depãºi
suma cotei restante la care s-a
aplicat”.
ªi câte nu erau de pus la punct…

Sã reglementezi ºi sã nu mo-
difici nimic, sã te faci cã lucrezi
de dragul cuvintelor contorizate
în sute de stenograme, este un
mod aberant de a face politicã,
de a legifera.

De ce oare nu au stabilit, prin
lege, cã este obligatorie dotarea
cu contoare de apã caldã care sã
porneascã înregistrarea doar când
temperaturã acesteia depãºeºte
60-70 de grade Celsius? De ce
nu s-a reglementat refolosirea
cãrþilor de imobil, pentru cã, în
aceste vremuri ciudate, nu mai
ºtii pe cine ai vecin sau cine este
chiriaºul cu care te saluþi pe casa
scãrii, la ceas matinal? De ce nu
s-a pus în discuþie ºi inaplicabili-
tatea art. 15 din Legea 230/2007,
în care se prevede: „Cu un prea-
viz de 5 zile, proprietarul este
obligat sã accepte accesul în
apartamentul sau în spaþiul sãu al
unui delegat al asociaþiei, atunci
când este necesar sã se inspec-
teze, sã se repare ori sã se înlo-
cuiascã elemente din proprieta-
tea comunã, la care se poate avea
acces numai din respectivul apar-
tament sau spaþiu. Fac excepþie
cazurile de urgenþã, când acce-
sul se poate face fãrã preaviz”?
Poate, altãdatã! Cã de, aºa e bine,
sã nu spui niciodatã… niciodatã!
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Simpozionul naþional „Familia
ºi provocãrile ei actuale” se des-
fãºoarã pe parcursul a patru zile ºi
este gãzduit de Centrul de Restau-
rare, Conservare ºi Vizualizare al
Mitropoliei Olteniei. Dupã cum au
anunþat chiar organizatorii, tema
aleasã – familia creºtinã – este con-
sideratã deosebit de importantã ºi
de actualitate, în contextul în care
se aºteaptã organizarea unui refe-
rendum naþional pentru rescrierea
unui articol din Constituþia Româ-
niei (art. 48) care se referã la defi-
nirea familiei. Întreg demersul a
pornit de la o iniþiativã cetãþeneas-
cã a ONG-ului „Coaliþia pentru fa-
milie”, care a propus înlocuirea
sintagmei „cãsãtoria liber consim-
þitã între soþi” – textul actual al
Constituþiei, cu sintagma „uniunea
liber consimþitã între un bãrbat ºi
o femeie” – text care se regãseºte
în Codul Civil. În cele 6 luni stipu-
late în lege, s-a reuºit strângerea
celor 3 milioane de semnãturi care
sunt obligatorii pentru declanºarea
referendumului. Curtea Constitu-
þionalã a României ºi-a dat avizul
favorabil din iulie 2016, dar iniþia-
tiva a rãmas blocatã în Parlamen-
tul României, care trebuie sã co-
munice data organizãrii acestui re-
ferendum.

Teologi, profesori
în Drept ºi

magistraþi, laolaltã
la masa discuþiilor
În prezenþa invitaþilor speciali,

veniþi de la mai multe facultãþi de
Teologie din þarã, ÎPS Irineu, Mi-
tropolitul Olteniei, a oferit bine-
cuvântarea sa tuturor ºi a lãudat,
în termeni categorici, demersul
pentru apãrarea familiei creºtine,
despre care a spus cã trebuie sus-
þinut de toþi românii, nu numai de
cei 3 milioane care au semnat pen-
tru organizarea referendumului.
„Acest demers este foarte impor-
tant ºi sperãm ca el sã aibã un suc-
ces deosebit. Sunt convins cã erau
ºi alþii care puteau sã semneze
aceste decizii pentru provocarea
acestui referendum. Nu sunt în

Craiova gãzduieºte, în aceste zile, un amplu
eveniment academic care este delicat unei teme
extrem de invocate în prezent: familia creºtinã.
Lucrãrile au fost deschise, ieri, de ÎPS Irineu,

Mitropolitul Olteniei, ºi se bucurã de prezenþa a
importanþi teologi, profesori universitari în

Drept, pedagogi ºi oameni de litere, care au venit
în Bãnie din mai multe zone ale þãrii pentru a

susþine prelegeri. Pe parcursul celor patru zile,
participanþii îºi propun sã surprindã familia

creºtinã sub toate aspectele sale, începând cu
cele teologice ºi terminând cu cele juridice, tot

efortul intelectual fiind acela de a argumenta, cât
mai bine ºi mai exact, de ce familia românilor, cu
o credinþã creºtin ortodoxã puternicã, trebuie sã

se compunã dintr-un bãrbat ºi o femeie.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

România numai trei milioane de
români. Toþi trebuie sã gândeas-
cã laolaltã. Este necesar ca Bise-
rica sã fie întrutotul implicatã în
acest demers. Trebuie sã ne lã-
sãm deoparte ca ºi cum cineva ne-
ar dicta ce trebuie sã facem în
casa noastrã. În casa noastrã, noi
decidem! Nu sunt cei care sunt la
Bruxelles sau în altã parte. Nu tre-
buie sã ne dea niºte principii de
viaþã cei care gândesc poate cine
ºtie sub semnul sau inspiraþia unei
patimi. Noi suntem aceia care de-
cidem. Dacã pe vremuri se mu-
rea pentru ideal ºi oamenii au trãit
în puºcãrii ºi condamnaþi pentru
idealuri, oare acest ideal – familia
– nu este vrednic sã fie apãrat cu
atât de mare dârzenie? Desigur cã
da”, a transmis ÎPS Irineu parti-
cipanþilor la simpozion.

În cuvântul sãu, Înaltul Mitro-
polit a mai spus cã Europa ar vrea
sã fie idealã, vorbindu-se tot mai
intens despre drepturile omului,
„dar nu vorbim ºi despre dreptu-
rile morale, despre drepturile lui
Dumnezeu, despre drepturile cre-
dinciosului”. „Aceste drepturi
existã, nu le vedem numai în sta-
diul acesta virtual, ci le vedem în
stadiu real. Suntem membrii aces-
tei Europe ºi a ne teme de orice
zvon, veste, poruncã sau cine ºtie
ce mai vine din vreo parte a lu-

mii, asta înseamnã cã nu avem
stabilitate, nu avem principii sã-
nãtoase. Aºadar, sperãm sã vedem
realizat acest demers ºi sã mer-
gem mai departe sã aducem ºi alte
elemente familiei – copii, cu creº-
terea ºi educaþia lor”.

ÎPS Irineu, despre
importanþa familiei

ÎPS Irineu, Mitropolitul Olteniei,
a accentuat apoi ce înseamnã fa-
milia ºi cât de importantã este
aceasta pentru noi, românii, care
avem o puternicã tradiþie creºtin-
ortodoxã. „Suntem astãzi împreu-
nã ca sã reamintim confraþilor
noºtri ºi tuturor celor care încã mai
au ezitãri cã Dumnezeu ne-a fãcut
ºi a lãsat o familie care sã fie dupã
chipul Preasfintei Treimi. Baza
noastrã de existenþã este Preasfân-
ta Treime. Toate lucrurile merg
într-acolo ºi orice ar vrea omul sã
facã în autonomia lui, în libertatea
lui, nu poate sã treacã peste aces-
te date ontologice care sunt sãdite
efectiv în inima noastrã, în exis-
tenþa noastrã. Nu putem sã fim alt-

fel decât ne-a fãcut Dumnezeu ºi
sã rãmânem în ceea ce ne-a fãcut
El, orice abatere riscã sã ducã la
întoarcerea lumii din neantul din
care a fost alcãtuitã”.

Mitropolitul Olteniei a explicat
cã însuºi începutul existenþei noas-
tre este un plan al lui Dumnezeu,
care rânduieºte când trebuie sã
venim pe pãmânt. Codul de viaþã
pe care fiecare om îl are este po-
runca divinã „Creºteþi ºi vã înmul-
þiþi ºi stãpâniþi pãmântul!”, pe care
se bazeazã întemeierea unei fami-
lii. „A creºe ºi a te înmulþi - iatã,
prin urmare, fundamentul codului
de viaþã, juridic ºi economic, pe
care îl avem toþi în lumea aceasta.
A creºte înseamnã a fi totdeauna
în relaþie cu cel care face sã creº-
tem, Dumnezeu. ªi nu înseamnã
numai a creºe biologic, de la vâr-
stã la alta, ci mai degrabã înseam-
nã a creºte în cunoaºtere. Cunoaº-
terea este datã omului, pentru cã
omul este fiinþã logicã, este fiinþã
care are logos, cuvânt, raþiune,
sentiment ºi voinþã. Toate acestea
nu sunt altceva decât pecetluiri ale
lui Dumnezeu în fiecare. Nici o altã

creaturã nu este ca omul, de ace-
ea el trebuie sã trãiascã dupã înãl-
þimea lucrãrii lui Dumnezeu ºi a
chemãrii lui Dumnezeu. Suntem
încorporaþi în aceastã dezvoltare
a noastrã, în aceastã fire pentru cã
Dumnezeu întotdeauna lucreazã”.

Simpozionul
naþional continuã

douã zile
În mesajul sãu, ÎPS Irineu a

subliniat ºi faptul o familie creºti-
nã nu este ºi împlinitã din punct
de vedere teologic dacã nu aduce
pe lume copii. „Idealul nostru este
familia. În familie, noi ne realizãm,
naºtem ºi creºtem copii, iar aceº-
tia sã devinã ºi sfinþi. Întotdeauna,
idealul creºtinismului a fost omul
sfânt. Astãzi, uneori, pare-se cã se
înclinã balanþa spre omul econo-
mic ºi auzim, deseori, cã copilul
este o investiþie de lung termen.
Iatã ce am ajuns! Ei bine, aici este
problema noastrã: suntem, de mul-
te ori, cuprinºi de acest mimetism
ºi cãdem în confuzii grave care
stârnesc vârtejuri în existenþa noas-
trã ºi, de multe ori, nu le mai dãm
de capãt tocmai pentru faptul cã
nu mai credem suficient în Dum-
nezeu sau credinþa noastrã este
foarte slabã”, a mãrturisit Mitro-
politul Olteniei.

Pr. conf. univ. dr. Rãzvan Stan,
decanul Facultãþii de Teologie a
Universitãþii din Craiova, a vorbit
despre taina cununiei. Mihai
Gheorghiu, iniþiatorul propunerii
legislative, care va duce la organi-
zarea referendumului, a fost pre-
zent la Craiova ºi a subliniat im-
portanþa acestui demers, în absenþa
cãruia consecinþele ar putea sã fie
profunde în societatea româneas-
cã. Evenimentul continuã astãzi ºi
mâine, cu o serie de conferinþe
dedicate acestei teme extrem de
generoase, familia creºtinã.
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Finanþat din fonduri europene, prin Pro-
gramul „Erasmus+”, proiectul se aflã în
al doilea an de implementare. «Prin acest
proiect, ne propunem sã motivãm elevii
pentru studiul Matematicii ºiªtiinþelor
Naturii ºi sã le dezvoltãm competenþele
de bazã din domenii variate, cu accent pe
cele matematice ºi ºtiinþe, dar ºi alte com-
petenþe transversale. În plus, accentuând
legãtura dintre conceptele ºtiinþifice ºi
realitãþile vieþii cotidiene, îi pregãtim pe
elevi sã înþeleagã mai bine lumea în care
trãim ºi importanþa acestor discipline
exacte în propria dezvoltare ca viitori
cetãþeni europeni.
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În perioada 1-5 mai 2017, Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” din Craio-
va este gazda unui amplu eveniment internaþional, primind vizita a 30

de elevi ºi 10 profesori din cinci þãri europene: Croaþia, Grecia, Italia,
Polonia ºi Spania. Aceºtia participã, alãturi de elevii liceului craiovean,

la o sesiune intensivã de formare organizatã în cadrul proiectului de
parteneriat strategic în domeniul ºcolar „Cross-Curricular Approa-

ches to Mathematics& Sciences in Formal and Informal Context”.

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Pe parcursul acestei sãptãmâni, sunt
organizate activitãþi specifice de forma-
re, atât în cadrul formal, cât ºi informal
(activitãþi de team builiding, workshop-
uri tematice, studii de caz, activitãþi de
ex-learning, etc.). În urma acestei sesi-
uni de formare, cu durata de 30 de ore,
elevii participanþi vor dobândi competen-
þe de peer-traineri pe tematica abordãrii
cross-curriculare ale matematicii ºi ºtiin-
þelor, devenind elevi resursã în ºcolile de
procenienþã. Metoda peer-training-ului
promoveazã principiul „Învaþã, învãþând
pe alþii!”, fiind un pionierat în acest sens.

 Principalele rezultate intelectuale ale

proiectului sunt: realizarea unei platfor-
me e-learning, elaborarea unui kit de in-
struire în domeniul abordãrilor cross-cur-
riculare, care include: cartea profesoru-
lui în douã volume, cartea elevului, o cu-
legere de texte, un ghid video ºi o broºu-
rã de chestionare, toate disponibile în for-
mat electronic pe www.bibliotecadigita-
lã.ro, cu posibilitatea de descãrcare gra-
tuitã de cãtre cei interesaþi», au precizat

prof. Anca Bãrbulescu ºi Cristina Ro-
taru, coordonatoare de proiect.

La rândul sãu, prof. Lucian Sãndoi, di-
rector al Liceului „Tudor Arghezi”, a men-
þionat: „Cred cã aceastã socializare este un
lucru bun. Liceul nostru încurajeazã ast-
fel de acþiuni, scopul fiind deschiderea spre
lume, atât a copiilor, cât ºi a cadrelor di-
dactice. Este un impuls european ºi sunt
convins cã vor veni ºi rezultatele”.

Activitatea educativã desfãºuratã la ªcoala
Gimnazialã din comuna Ghindeni are o pu-
ternicã componentã europeanã. În perioada
2014-2015, a coordonat un parteneriat stra-
tegic Erasmus+, „Open Doors for Non-For-
mal”, al cãrui produs final a obþinut Premiul
I la faza judeþeanã a concursului „Made for
Europe”, fiind prezent ºi la faza naþionalã,
desfãºuratã sãptãmâna trecutã la Craiova.

În aceeaºi perioadã, ºase cadre didacti-
ce ºi ºase elevi au urmat un curs de forma-
re pe tema dezvoltãrii personale, în locali-
tatea Wieliczka (Polonia), în cadrul Eras-
mus+, unde sunt parteneri, între 2016-
2018, „The Educations in promoting Trans-

Vacanþã europeanã, la Ghindeni
versal Skills”, coordonat de Asociaþia „Edu
Life” din Craiova. Tematica celor douã pro-
iecte europene a fost îmbinatã în mod feri-
cit, participanþii având ocazia sã înveþe teh-
nici de dezvoltare personalã, prin activitãþi
non-formale.

Acestea s-au desfãºurat atât în incinta
ºcolii partenere din Polonia, cât ºi în locuri
de rezonanþã culturalã ºi istoricã, precum
centrul Cracoviei, Palatul „Wawel”, Fabri-
ca „Oskar Schindler”, Auschwitz, mina de
sare din Wieliczka (obiectiv UNESCO).
ªcoala din Ghindeni va coordona realizarea
unui modul de curs referitor la educaþia
ecologicã.

Ieri, Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj
a preluat Drapelul Olimpic de la instituþia
similarã din judeþul Dâmboviþa, gest care
simbolizeazã o înmânare de ºtafetã, pen-
tru anul ºcolar urmãtor. „Am preluat acest
simbol, deoarece, anul urmãtor, Craiova
va fi gazda etapei naþionale a Olimpiadei
de Chimie. Este o recunoaºtere a merite-
lor elevilor ºi cadrelor didactice, care au
obþinut rezultate foarte bune la aceastã

Craiova a preluat  drapelul olimpic
disciplinã. Este o onoare pentru noi ºi pot
spune cã începem, încã de acum, pregã-
tirea competiþiei din 2018”, a precizat
prof. Monica Leontina Sunã, inspector
general al Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj. Cel care a preluat standardul, alã-
turi de reprezentanþii ISJ Dolj, a fost Flo-
rian Cãlina, elev al Colegiului Naþional
„Fraþii Buzeºti” din Craiova, multiplu
medaliat la Olimpiade.

Astãzi începe evaluarea naþionalã a ele-
vilor de clasa a IV-a, cu proba la Limba
românã, iar pe 4 mai copiii vor susþine ºi
examenul la Matematicã. „Sunt înscriºi
4.282 de elevi din aceastã clasã, în 158
de unitãþi ºcolare. Testul începe la ora
9.00, iar pentru rezolvarea testului copiii
au la dispoziþie 60 de minute. Rezultatele
individuale pe care le obþin elevii nu se

Începe evaluarea elevilor
din clasa a IV-a

trec în catalog, nu se comunicã public ºi
nu se afiºeazã. Învãþãtoarele trebuie sã le
comunice rezultatele pãrinþilor, în condi-
þii de confidenþialitate, ºi trebuie sã con-
struiascã planuri individualizate de învã-
þare, pentru fiecare elev la care constatã
anumite lacune”, a precizat prof. Moni-
ca Leontina Sunã, inspector general al
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Premiera spectacolului cu piesa „Dacã am
gândi cu voce tare” este a treia pe care Teatru-
lui Naþional din Craiova o propune publicului în
prima parte a acestui an, dupã „Nunta însânge-
ratã”, de Federico Garcia Lorca, spectacol pus
în scenã de regizorul Andrei Mãjeri (26 februa-
rie), ºi „Elefantul din camerã sau The Vibrator
play”, de Sarah Ruhl, în regia lui Dragoº Ale-
xandru Muºoiu (15 martie). Din distribuþie fac
parte actorii Cãtãlin Vieru, Iulia Colan, Constan-
tin Cicort, Tamara Popescu, Marian Politic, Ro-
maniþa Ionescu, Eugen Titu, Claudiu Mihail, Alex
Calangiu, Raluca Pãun, George Albert Costea,
Dragoº Mãceºanu, Costinela Ungureanu, Lili
Sîrbu ºi Cãtãlin Stratonie. Decorul este realizat
de Vanda Maria Sturdza, costumele sunt creaþia
Liei Dogaru, miºcarea scenicã îi aparþine Flaviei
Giurgiu, iar muzica – live în scenã – este compu-
sã de craioveanul Alex Bãlã.

Pe urmele lui Silviu Pucãrete…
„Sunt pentru prima datã la Craiova ºi este o

experienþã foarte intensã. Nu am cunoscut foar-
te mult trupa acestui teatru decât prin spectaco-
lele domnului Silviu Purcãrete, pe care le vedeam
în turnee. (…) Marile montãri ale Teatrului Naþi-
onal din Craiova au fost foarte frumoase, texte
mari ale literaturii contemporane… Dar între timp
au fost aici ºi regizori tineri care au pus în scenã
texte contemporane. Cred cã în acest sens se
încadreazã ºi spectacolul meu”, a declarat, ieri,
regizorul Radu Afrim, atras de scena craioveanã
dupã ce, recent, a vizionat montarea lui Cristi
Juncu, „O lunã la þarã” de I.S. Turgheniev.

De când i-a vãzut prima datã pe actorii craio-
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Primul contact cu trupa Teatrului Naþional din Craiova l-a
avut la începutul anilor ‘90, pe când era student la Facultatea
de Litere din Cluj. Vãzând atunci „Phaedra”, celebrul specta-
col al lui Silviu Purcãrete, cu Leni Pinþea-Homeag în rolul prin-
cipal, Radu Afrim a ales regia, abandonând filologia… A tre-
buit sã treacã peste 20 de ani pentru a pune piciorul în acest
teatru, dar ºi pentru a veni pentru prima datã în Craiova.

„Deºi ºtiam cã teatrul de-aici are o istorie ºi un reperto-
riu în spate, nu m-am lãsat copleºit de acest lucru”, afir-
mã reputatul ºi, totodatã controversatul regizor, care adu-
ce în faþa publicului craiovean – în premierã naþionalã –
un spectacol dupã textul tânãrului scriitor bosniac Adnan
Lugonic „Dacã am gândi cu voce tare”. Unul tipic preferin-
þelor sale, afirmã chiar reprezentanþii instituþiei: „Prosti-
tuate, gay, taximetriºti, tineri derutaþi, învãþãtori comu-
niºti, bãtrâni de la þarã, soþul care lucreazã prea mult, so-
þia-mama casnicã etc., în situaþii de disperare, fricã, nega-
re, singurãtate în doi. Peste toate troneazã sinuciderea unui
vânzãtor pe care l-au întâlnit, mãcar o datã, toate perso-
najele. ªi o urmã de speranþã”.

Cu o carierã de peste 16 ani în domeniul teatral, cu spec-

tacole montate în toatã þara ºi în afara ei, „posesor” a trei
Premii UNITER pentru cea mai bunã regie ºi o nominali-
zare în 2017 pentru cel mai bun spectacol, „PASÃREA RE-
TRO se loveºte de bloc ºi cade pe asfaltul fierbinte” (montat
la Teatrul Naþional Târgu-Mureº – Compania „Tompa Mik-
los”), regizorul Radu Afrim a vorbit, ieri, la Craiova, în
cadrul unei conferinþe de presã, despre noul sãu spectacol,
despre dramaturgia contemporanã ºi aspectele vizate atunci
când alege un text, ca ºi despre impactul pe care l-a avut
asupra sa Craiova. Un oraº pe care, graþie pasiunii sale
pentru fotografie, l-a surprins, în aceastã perioadã, în di-
verse ipostaze – din centrul Vechi pânã în Faþa Luncii…

Premiera spectacolului „Dacã am gândi cu voce tare” va
avea loc sâmbãtã, 6 mai, ora 19.00, în Sala „Amza Pellea”
a Teatrului Naþional „Marin Sorescu”, în prezenþa drama-
turgului bosniac Adnan Lugonic, ºi va fi precedatã – vi-
neri, 5 mai, de la aceeaºi orã – de o avanpremierã. Urmã-
toarele reprezentaþii vor putea fi vãzute pe 13 ºi 28 mai.
„Mi-ar plãcea sã fiu un om care gândeºte pânã la capãt cu
voce tare. Din pãcate, mã suspectez cã nu fac asta sutã la
sutã… Pe primul loc la mine e sinceritatea, iar pe ultimul,
ipocrizia”, mãrturiseºte regizorul, pe care, de asemenea,
îl veþi putea întâlni la premiera de sâmbãtã seara.

Radu Afrim (n. 2 iunie 1968, Beclean, judeþul Bistriþa-
Nãsãud) a absolvit în 1995 Facultatea de Litere, la specia-
lizare românã-francezã, iar în 2000 – Facultatea de Teatru,
la specializarea regie, ambele în cadrul Universitãþii
„Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca. 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, dupã un text de Matei Viºniec (spec-
tacolul a fost montat în Luxemburg). A primit, de aseme-
nea, Marele Premiu la Festivalul de Teatru Grange de
Dorigny, Lausanne (2000), Premiul pentru regie la festi-
valul de Teatru de la Lausanne pentru spectacolul „eu-
rOcean café” (2001), Premiul European Culture Award
oferit de Fundaþia KuturForum, Germania (2009). Despre
el ºi creaþia sa, Cristina Rusiecki a publicat cartea „Radu
Afrim. Þesuturile fragilitãþii” (Ed. „Tracus Arte”, 2012).

Despre regizorul Radu Afrim se spune fie cã este genial ºi spec-
tacolele sale sunt ieºite din comun, fie cã nu are ce cãuta în teatru ºi
cã spectacolele sale sunt execrabile. Este evident cã, în ce-l priveºte
pe artist, cale de mijloc nu existã, nu se poate situa într-o zonã
cãlduþã. S-a scris cã stârneºte, provoacã, naºte patimi, dar face totul
asumat. «Eu nu fac spectacole de agrement. Am pretenþia ºi sper cã
încã mai dau oamenilor de gândit… amuzându-i. Nu enervându-i,
nu îndepãrtându-i de teatru, ci amuzându-i, emoþionându-i, fãcân-
du-i sã plângã, sã râdã… Sper cã le dau de gândit. Acesta este
singurul scop al muncii mele. ªi asta de ani buni. Altul nu mai este.
Dacã aþi observat, eu nu muncesc la a-mi face un CV din nume mari
– Shakespeare, Moliere, Cehov. Încerc sã mã apropii de oameni, de
felul lor de a vedea lumea. Chiar în timpul meu liber, atât cât este,
prefer sã stau de vorbã cu oameni, sã vãd ce vor de la lume, de la
viaþã. Nu neapãrat de la teatru, cã asta e mai sofisticat! În funcþie de
asta îmi ºi aleg piesele», a mãrturisit, ieri, la Craiova, Radu Afrim.

veni jucând „Phaedra” la Cluj
ºi pânã a ajuns sã lucreze cu ei
au trecut peste 20 de ani… „Mi-
a luat mult timp sã ajung aici.
Pe vremea lui Corniºteanu (n.r.
– Mircea Corniºteanu, mana-
ger al Teatrului Naþional Craio-
va în perioada 2000-2015) nu am
fost invitat niciodatã. Dar nu e
un reproº, nu e obligatoriu sã
umbli peste tot sã lucrezi. Nu
ºtiu dacã am fost evitat sau pur
ºi simplu aºa s-a întâmplat. Ori
în conceptul din acea vreme nu
aveam loc… Dar m-am bucurat
cã s-a întâmplat acum. Nici la
Naþionalul din Bucureºti nu am
lucrat decât dupã 13 ani de fã-
cut spectacole peste tot. Nu cã
ar fi visul suprem sã lucrezi la
TNB, dar aºa s-a întâmplat», a
afirmat regizorul Radu Afrim.

„Meseria mea e sã încerc
sã scot dintr-un actor ce

poate da el mai bun”
Deºi recunoaºte cã nu a

avut prea mult timp la dispozi-
þie sã îi cunoascã pe actorii de-
aici, regizorul spune cã aceºtia
i-au confirmat aºteptãrile ºi cã
s-a bucurat de o bunã atmo-
sferã de lucru. „I-am nimerit în

proporþie de… 95 la sutã! Am greºit în cariera mea
rolul principal feminin ºi am regretat tot timpul…
ªi târziu, nu la începuturi! Se poate sã greºeºti…
Însã meseria mea e sã încerc sã scot dintr-un ac-
tor, care poate nu a fost provocat suficient pânã
în acest moment, ce poate da el mai bun. Dacã are
de unde sã dea…”, spune Afrim.

Chiar dacã, în general, spectatorii sãi au parte
de intense experienþe vizuale, focusul se mutã în
noul spectacol pe actori ºi pe poveste. „În decor
sunt doar niºte canapele colorate, puse bine în
valoare ºi care se miºcã. Asta
e tot… De data aceasta, chiar
am vrut sã se vadã actorii, sã
fie liberi sã se miºte ºi sã se
vadã, sã îi cunoascã lumea.
Trupa trebuie pusã în valoare,
trebuie sã înceapã sã se nascã
nu vedete, ci niºte actori cu-
noscuþi pentru generaþia de
spectatori care apare acum.
Toatã lumea îi ºtie pe cei din
generaþia Ilie Gheorghe, foar-
te buni. Dar ºi acum am des-
coperit niºte tineri foarte
buni”, a adãugat regizorul.

„Citesc multe texte, dar,
din nefericire, nu gãsesc
aproape niciodatã unul

pe gustul meu”
A alege din multitudinea de

texte dramaturgice europene
actuale nu îi e tocmai la înde-

mânã lui Radu Afrim, pentru cã… „se scrie
mult prost ºi puþin bine, aºa a fost întot-
deauna”. Cu cel al lui Adnan Lugonic lu-
crurile au stat însã altfel, deºi tânãrul scri-
itor bosniac nu era mai deloc cunoscut,
„Dacã am gândi cu voce tare” fiind, de
altfel, primul text sub care îºi pune semnã-
tura: „La lecturã mi s-a pãrut… wow! Nu a
contat cât de cotat e în acest moment
autorul. Eu pun în scenã foarte puþini cla-
sici ºi îmi place sã prezint astfel de autori
necunoscuþi, dar talentaþi, din toatã lu-
mea. Se scrie mult text contemporan, dar
nu tot este în zona mea de interes, nu tot
are personaje care mã intereseazã pe
mine. Dar dacã descopãr ceva care mã
atrage în primele cinci pagini, citesc mai
departe, dacã nu, renunþ…”.

Preferata lui Radu Afrim pare a fi Gea-
nina Cãrbunariu, un nume atât în drama-
turgie, cât ºi în regie. „Îmi place foarte
mult pentru cã este sincerã, are ceva de
spus ºi se vede cã o doare ce spune… Dar ea îºi
regizeazã singurã piesele. Cei pe care îi doare ce
se întâmplã în societatea româneascã în acest
moment – dar îi doare rãu de tot! –, se vede cã
sunt sinceri. Cei care mimeazã niºte cerinþe UE de
dramaturgie numai pentru a ieºi în niºte festiva-
luri… iarãºi se vede”, a mai spus Afrim, care, refe-
rindu-se la scrieri ºi dramaturgi actuali apreciaþi, i-
a mai nominalizat pe Lia Bugnar ºi Radu Iacoban.

 „Lumea zice cã vreau doar sã ºochez.
Nu e aºa… aproape deloc!”

La aºteptãrile publicului din Craiova ºi im-
pactul pe care îl va avea asupra lui premiera de
sâmbãtã seara „Dacã am gândi cu voce tare”,
regizorul Radu Afrim se fereºte sã se refere.
ªtie doar cã „orice regizor care vine într-un loc
doreºte sã nu repete ce au fãcut alþii, cât se
poate… Mai ales într-un teatru care are aºa o
istorie grea!”. „Lumea zice cã vreau doar sã
ºochez. Nu e aºa… aproape deloc! Spectatorul
e o mare necunoscutã pentru toþi. Societatea s-

a schimbat atât de mult ºi atât de repede încât e
greu sã ºtii cui te adresezi ºi ce aºteaptã…”,
apreciazã acesta.

„Posesor” a trei premii UNITER pentru cea
mai bunã regie – în 2006 pentru „Plastilina”
de Vasili Sigarev (Teatrul „Toma Caragiu” Plo-
ieºti); în 2007 pentru „Joi.MegaJoy” de Kata-
lin Turoczi (Teatrul „Odeon” Bucureºti); în 2016
pentru „Tihna” de Attila Bartis (Teatrul Naþio-
nal din Târgu Mureº – Compania „Tompa Mik-
los”) –, Radu Afrim nu þinteºte neapãrat cu
noua sa montare cãtre încã o astfel de distinc-
þie. Recunoaºte însã cã un premiu „este foarte
reconfortant ºi te motiveazã”. Valabil ºi pentru
Teatrul Naþional „Marin Sorescu”, ale cãrei pro-
ducþii pentru al treilea an consecutiv nu au intrat
în atenþia Uniunii Teatrale din România atunci
când a venit vorba de selecþia naþionalã în vede-
rea recompensãrii creativitãþii ºi performanþei. Ve-
nirea la Craiova a unuia dintre cei mai importanþi
regizori contemporani români, cu recunoaºteri
ale artei sale atât în România, cât ºi în spaþiul
european, poate fi de bun augur…

Regizorul Radu
Afrim: «Prefer texte cu
care sã mã pot juca mai
liber, cu care sã nu mã
simt constrâns, obligat
sã mã port foarte delicat.
Prefer texte pe care le
pot izbi de pereþi! „Dacã
am gândi cu voce tare”
este un text foarte bine
scris, cu tipologii cu
care, ca spectator, ai o
empatie directã ºi
imediatã. Sunt tot felul
de oameni pe care îi
cunoaºtem ºi în afara
scenei, nu sunt persona-
je de teatru. Nu este un
spectacol teatral, ci
foarte direct. Vor fi
personaje de care vã veþi
îndrãgosti ºi pe care le
veþi urî, ca în viaþã…».

Adnan Lugonic s-a nãscut la Sarajevo,
în anul 1988, ºi a studiat la Academia de
Arte Performative din Sarajevo. Actual-

mente este angajat ca asistent al Departa-
mentului de Dramaturgie al aceleiaºi

academii. Totodatã, ocupã postul de
consultant artistic al Teatrului Naþional

Mosar. „Dacã am gândi cu voce tare”
este prima piesã de teatru pe care a scris-

o. „Am vrut sã scriu o piesã în care
personajele sã-ºi exprime sentimentele

cu voce tare, fãrã sã le fie fricã de
comunicarea directã. Trãim într-o lume

dominatã de fricã, în care nu putem sã ne
arãtãm slãbiciunile, adicã cele mai

profunde sentimente ale noastre. Când ne
întâlnim cu familia ºi cu prietenii vorbim
despre multe lucruri – sport, politicã etc.

–, dar nu avem conversaþii intime. În
piesa mea, am vrut sã creez o lume în

care fiecare personaj îºi va gãsi partene-
rul perfect alãturi de care sã poatã gândi

cu voce tare”, a afirmat dramaturgul.

MAGDA BRATU

Vanda Sturdza, Radu Afrim ºi Vlad Drãgulescu
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Theresa May va conduce nego-
cierile pentru Brexit ºi le va abor-
da pe acestea cu bunãvoinþã, a de-
clarat ieri purtãtorul de cuvânt al
premierului britanic, rãspunzând în
faþa criticilor aduse Guvernului
britanic ce a subestimat comple-
xitatea procesului. “Ne este clar cã
vom avea succes în negocierile
privind Brexit ºi vom asigura un
acord care funcþioneazã în cele mai
bune interese ale Marii Britanii ºi
ale Uniunii Europene”, a declarat
purtãtorul de cuvânt al Theresei
May. “Tot ceea ce pot spune este
cã putem aborda aceste negocieri
într-o manierã constructivã cu
multã bunãvoinþã”, a adãugat aces-
ta. Potrivit ziarului german Frank-
furter Allgemeine, Theresa May
pare sã fi fost nepregãtitã în cadrul unei între-
vederi cu preºedintele Comisiei Europene, Jean
Claude Juncker, care a declarat cã în urma
întâlnirii a devenit ”de zece ori mai sceptic

Ministrul german de Externe
criticã “nepotismul” rolului de
consilier al fiicei preºedintelui
SUA, Ivanka Trump

Sigmar Gabriel, ministrul
german de Externe, a devenit unul
dintre liderii ce criticã rolul pe
care îl are Ivanka Trump în cadrul
Administraþiei Donald Trump, ce a
culminat cu vizita sa în Berlin ca
parte a summitului W20 despre
emanciparea femeilor. Potrivit
unui ziar german, citat de The
Independent, Sigmar Gabriel a
descris rolul consultativ al ficei
preºedinteleui american drept
”nepotism”. ”Mereu mã deranjea-
zã atunci când membri unei
familii, ce nu au fost aleºi de
cetãþeni, devin brusc reprezentanþi
oficiali de stat”, a declarat
ministrul german. “Pentru mine
existã lucruri care sunt ciudate, de
exemplu vizita fiicei sale (este
vorba de Ivanka Trump) care a
fost privitã ca un eveniment
mondial, în vreme ce amestecul
politicii cu familia ºi afacerile ne
aduc în schimb aminte de nepotism
ºi acest lucru ar fi inimaginabil în
acest caz”, a adãugat acesta. Nu
este pentru prima datã când
Donald Trump întâmpinã acuzaþii
de nepotism. În luna martie,
Norman Eisen, consilierul de eticã
al lui Barack Obama, a declarat
cã numirea în funcþia de consilier
al preºedintelui american, Donald
Trump, a fiicei sale, Ivanka,
reprezintã o încãlcare a legilor
nepotismului, care interizce de
regulã unui oficial federal,
inclusiv unui membru al Congre-
sului, numirea, promovarea,
recomandarea unui „membru al
familiei” pe perioada în care
oficialul îºi exercitã autoritatea în
funcþia în care a fost numit.

Premierul Cehiei ºi-a anunþat
demisia, dupã conflictul
cu ministrul de Finanþe

Premierul Cehiei, Bohuslav
Sobotka, ºi-a anunþat ieri
demisia, în urma unui conflict cu
ministrul de Finanþe, Andrej
Babis, suspectat de fraudã fiscalã.
Sobotka a anunþat cã îi va
înmâna demisia preºedintelui
Milos Zeman în cursul sãptãmâ-
nii, decizia reprezentând în
acelaºi timp ºi retragerea
actualului guvern din Cehia.
Membrii coaliþiei tripartite
trebuie sã ajungã la un acord
privind un cabinet care sã
guverneze pânã la alegerile
programate pentru luna octom-
brie sau sã convinã asupra
alegerilor anticipate. Bohuslav
Sobotka susþine cã existã suspi-
ciuni întemeiate potrivit cãrora
ministrul de Finanþe, Andrej
Babis, al doilea cel mai bogat om
de afaceri din Cehia, a evitat sã
plãteascã taxe în trecut ºi nu a
explicat situaþia în mod corespun-
zãtor. Babis a negat acuzaþiile.
“Nu mai pot sã-mi asum respon-
sabilitatea în calitate de prim-
ministru privind aceastã situaþie.
Am luat singura mãsura rezonabi-
lã în acest moment, ºi anume
demisia guvernului”, a declarat
Sobotka. Andrej Babis este
liderul formaþiunii de centru
ANO, care este favoritã sã câºtige
alegerile parlamentare din
octombrie. Prin urmare, Babis are
mari ºanse sã fie viitorul premier
al Cehiei.

Grecia ºi creditorii internaþionali au ajuns, ieri,
la un acord pentru un pachet de mãsuri de re-
formã, a anunþat ministrul grec de Finanþe,
Euclid Tsakalotos, deschizând, astfel, calea

Preºedintele Turciei, Recep Ta-
yyip Erdogan, a avertizat cã Uniu-
nea Europeanã trebuie sã deschi-
dã noi capitole în procesul de ade-
rare a Turciei, în caz contrar An-
kara va renunþa la candidatura la
Blocul comunitar. “Din acest mo-
ment, nu existã altã opþiune decât
deschiderea noilor capitole de ade-
rare. Dacã acest lucru nu se va
întâmpla, adio aderare. Turcia nu
este un sclav care aºteaptã la uºã.
Dacã se vor deschide noi capitole
de aderare, ne putem aºeza la masa
tratativelor. În caz contrar, nu
avem despre ce discuta”, a decla-
rat preºedintele Turciei. Comenta-
riile lui Erdogan vin dupã declara-
þiile comisarului european Johan-
nes Hahn, cel care supravegheazã
cererile de aderare la UE. Hahn a
susþinut cã Turcia sub conduce-
rea lui Recep Tayyip Erdogan ºi-a
întors spatele faþã de aderarea la
Blocul comunitar. ”Tuturor le este

Theresa May va conduce negocierileTheresa May va conduce negocierileTheresa May va conduce negocierileTheresa May va conduce negocierileTheresa May va conduce negocierile
pentru Brexit, abordându-le cu „bunãvoinþã”pentru Brexit, abordându-le cu „bunãvoinþã”pentru Brexit, abordându-le cu „bunãvoinþã”pentru Brexit, abordându-le cu „bunãvoinþã”pentru Brexit, abordându-le cu „bunãvoinþã”

decât înainte” în privinþa procedurii pentru
Brexit. Liderii UE au aprobat sâmbãtã liniile
directive ale negocierilor pentru Brexit ºi i-au
avertizat pe britanici sã nu aibã “iluzii” despre

faptul cã-ºi vor putea asigura rapid
o nouã relaþie pentru a-ºi menþine
accesul pe pieþele UE. May ºi-a rea-
firmat de asemenea anterior poziþia
cã este pregãtitã sã se retragã din
negocierile pentru Brexit în lipsa unui
acord convenabil cu Bruxellesul.
Michael Roth, secretar de Stat pen-
tru Europa în Ministerul german de
Externe, a declarat cã Marea Brita-
nie ar trebui sã renunþe la “basmele”
cã statului britanic îi va fi mai bine
dupã ieºirea din Uniunea Europeanã,
informeazã The Independent. Mi-
chael Roth a scris aceste declaraþii
în cadrul unei postãri pe Twitter, atât
în limba englezã, cât ºi în germanã.
“Guvernul britanic trebuie sã-ºi ia
rãmas bun de la basmul cã dupã Bre-
xit totul va decurge mai bine pentru

britanici”, a scris Roth. Intervenþia sa publicã
se alãturã altor critici recente ale unor politi-
cieni germani despre abordarea Guvernului Marii
Britanii în faþa negocierilor pentru Brexit.

Recep Erdogan: Turcia îºi va retrage candidatura la UE
dacã nu vor fi deschise noi capitole de aderare

clar, cel puþin momentan, cã Tur-
cia se îndepãrteazã de perspecti-
vele europene”, declarat comisa-
rul european Johannes Hahn.
”Scopul relaþiei noastre trebuie sã
fie altul”, a declarat acesta în ca-
drul unui interviu dupã întâlnirea
miniºtrilor strãini ai UE din Malta,
unde Franþa ºi Germania au pro-
pus un nou acord cu Ankara, ba-
zat pe legãturi comerciale ºi de
securitate. ”Trebuie sã vedem ce
se poate face în viitor, dacã putem
relua vreun fel de cooperare”, a
adãugat acesta. În ultimii zece ani,
Turcia a fãcut puþine progrese,
relaþiile cu UE fiind afectate în
urma mãsurile care au fost adop-
tate dupã tentativa de loviturã de
stat, ce au fost aspru criticate de
cãtre liderii occidentali. Legislato-
rii organizaþiei europene pentru
drepturile omului plaseazã Turcia
pe o listã a þãrilor aflate sub supra-
veghere, din cauza înãbuºirii opo-

ziþiei ºi a încãlcãrilor drepturilor
omului sub conducerea preºedin-
telui Recep Tayyip Erdogan, ce-ºi
extinde puterile executive. Oficia-
lii Uniunii Europene ºi-au exprimat
în repetate rânduri îngrijorarea cu
privire la situaþia drepturilor omu-
lui în Turcia ºi la situaþia politicã,
dupã tentativa eºuatã de loviturã de

stat de anul trecut. În urma aces-
teia, mii de oameni, inclusiv jurna-
liºti ºi activiºti, au fost arestaþi.
Referendumul din 16 aprilie din
Turcia privind reformele constitu-
þionale, în urma cãruia prerogati-
vele preºedintelui au fost extinse,
a generat, de asemenea, dezamã-
gire ºi dezaprobare în cadrul UE.

Grecia ºi creditorii internaþionali au ajuns la un nou acord
pentru accesarea de noi fonduri. “Negocierile
pentru acordul tehnic au fost finalizate pe toate
temele…calea a fost deschisã pentru discuþii
pe tema datoriei”, a transmis ministrul grec de

Finanþe. Printre refor-
mele promise de auto-
ritãþile de la Atena se
numãrã tãieri de pensii
în 2019 ºi reducerea
pragului de impozitare
în 2020, care ar urma
sã genereze economii la
buget în valoare de 2%
din PIB. Grecia trebuie
sã legifereze noile mã-
suri înainte ca miniºtrii
de finanþe din zona euro
sã aprobe plata împru-
muturilor, bani de care
Atena are nevoie pentru
a plãti o datorie de 7,5

miliarde de euro, în luna iulie. Dacã nu ajunge
la þintele stabilite, Grecia va putea activa un nou
set de mãsuri care sã compenseze impactul
mãsurilor adiþionale de austeritate, care vizea-
zã, în principal, reducerea taxelor. Potrivit unui
document de lucru consultat de Reuters, Fon-
dul Monetar Internaþional (FMI) susþine cã
Grecia ar putea ajunge la un surplus de 2,2%
din PIB în 2018, urmând ca în 2019-2021 þinta
sã fie de 3,5% anual, iar ulterior sã fie coborâtã
la 1,5%. Creditorii din zona euro considerã cã
surplusul de 3,5% trebuie menþinut o perioadã
mai îndelungatã. Discuþiile pe tema acordului,
care include reforme în domeniul muncii ºi al
energiei, tãieri de pensii ºi creºteri de taxe, du-
reazã de mai bine de jumãtate de an, cauza prin-
cipalã fiind dezacordurile pe teme fiscale dintre
Uniunea Europeanã ºi FMI. Urmãtoarea întâl-
nire a Eurogrupului este stabilitã pe 22 mai, iar
reducerea datoriei Greciei va fi unul dintre sub-
iectele de discuþie.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
ANUNÞ prealabil privind afi-

ºarea publicã a documentelor
tehnice ale cadastrului. Unitatea
administrativ-teritorialã Vîrvoru
de Jos, din judeþul Dolj, anunþã
publicarea documentelor tehni-
ce ale cadastrului pentru sectoa-
rele cadastrale nr.1 începând cu
data de 10.05.2017, pe o perioa-
dã de 60 de zile, la sediul Primã-
riei Vîrvoru de Jos, conform
art.14 alin.(1) ºi (2) din Legea ca-
dastrului ºi a publicitãþii imobili-
are nr.7/1996, republicatã, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioa-
re. Cererile de rectificare ale do-
cumentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primãriei ºi pe
site-ul Agenþiei Naþionale de Ca-
dastru ºi Publicitate Imobiliarã.

COMUNA MURGAªI anunþã
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul :
Modernizare drumuri de exploa-
tare agricolã în comuna Murgaºi,
judeþul Dolj, propus a fi ampla-
sat în extravilanul comunei Mur-
gaºi. Informaþiile privind proiec-
tul propus pot fi consultate la
sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, Municipiul Cra-
iova, strada Petru Rareº, nr. 1,
ºi la sediul Primãriei comunei
Murgaºi, judeþul Dolj (telefon:
0251/ 447.507), în zilele de luni
pânã joi între orele  8.00- 16.00
ºi vineri între orele 8.00-14.00.
Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj,
municipiul Craiova, str. Petru
Rareº nr. 1, fax: 0251/419.035, e-
mail: office@apmdj.anpm.ro.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

COMUNA PIELEªTI, titular al
proiectului: SISTEM DE CANA-
LIZARE A APELOR UZATE, ME-
NAJERE, SAT CÂMPENI, COMU-
NA PIELEªTI, JUDEÞUL DOLJ
anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadra-
re de cãtre ARPM Craiova, pro-
pus a fi amplasat în Comuna Pie-
leºti, Sat Câmpeni, Judeþul Dolj.
1. Proiectul deciziei de încadrare
ºi motivele care o fundamentea-
zã pot fi consultate la sediul
ARPM Craiova, Strada Petru
Rareº, Nr. 1 în zilele de L-V, între
orele 9.00-14.00, precum ºi la ur-
mãtoarea adresã de internet
www.arpmdj.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comenta-
rii / observaþii la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de 5
zile de la publicãrii prezentului
anunþ, pânã la data de 07.05.2017.

COMUNA Castranova. Str.A-
pele Vii. CF 4554319. Anunþ prea-
labil privind afiºarea publicã a do-
cumentelor tehnice ale cadastru-
lui. Unitatea administrativ-terito-
rialã Castranova, din judeþul Dolj,
anunþã publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sec-
toarele cadastrale nr. 4 ºi 6 înce-
pând cu data de 08.05.2017, pe o
perioadã de 60 de zile, la sediul
Comunei Castranova, conform
art. 14 alin.(1) ºi (2) din Legea ca-
dastrului ºi a publicitãþii imobi-
liare nr. 7/1996, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ul-
terioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea
fi depuse la sediul primãriei ºi pe
site-ul Agenþiei Naþionale de Ca-
dastru ºi Publicitate Imobiliarã.
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Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartement 2
camere semideco-
mandate - etaj 2, zona
Billa. Telefon: 0769/
688.736.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4
camere decomandate
Craiova toate îmbu-
nãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.
 Craiova - vând apar-
tament 4 camere par-
ter, zonã ultracentralã,
exclus agenþii. Telefon:
0723/868.991.

CASE
Vând casã cartier Ca-
targiu, str. Tîrnava nr.
21. Relaþii la telefon:
0756/420.895.

OFERTE DE SERVICIU
Caut menajerã din
Craiova pentru curãþe-
nie apartament, de
douã ori pe lunã. Te-
lefon: 0727/226.367.
Caut persoanã com-
panie bãtrân serviciu
super lejer. Telefon:
0740/788.345.

PRESTÃRI SERVICII
Fac menaj ºi îngrijesc
bãtrâni. Telefon: 0767/
323.621.
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

ANUNÞ

Consiliul Judeþean Dolj cu sediul în Craiova, Calea Unirii, nr. 19, cod fiscal
RO4417150, organizeazã licitaþie publicã deschisã cu strigare pentru valorifi-
carea prin vânzare a unor rezervoare de combustibil, nedezmembrate, cu obli-
gaþia de a elibera amplasamentul.

Rezervoarele scoase la vânzare se aflã în domeniul privat al judeþului Dolj ºi
sunt situate în Craiova, Calea Bucureºti, nr. 325A (zona Aeroportului Interna-
þional Craiova), unde pot fi vãzute.

Documentele de calificare se pot depune pânã în ziua de 29.05.2017,
ora 1000, la registratura Consiliului Judeþean Dolj din Calea Unirii, nr. 19,
Craiova. Plicurile care conþin documentele de calificare se vor deschide în
vederea verificãrii existenþei documentelor solicitate, în ºedinþa publicã din
data de 29.05.2017, ora 1200, ce va avea loc la Consiliul Judeþean Dolj -
Serviciul Administrarea ºi Exploatarea Domeniului Public ºi Privat al Ju-
deþului Dolj, din str. Jieþului, nr. 19, Craiova, judeþul Dolj.

ªedinþa de licitaþie publicã deschisã cu strigare se va desfãºura în data de
31.05.2017, ora 1000.

Preþul de pornire a licitaþiei, este de 40.674,00 lei (fãrã TVA).
La licitaþie poate participa orice persoanã juridicã/fizicã, românã sau

strãinã, care îndeplineºte condiþiile solicitate.
 Condiþiile privind participarea la licitaþie si adjudecarea bunurilor sunt pre-

vãzute în Caietul de sarcini, care se poate elibera de la Serviciul Administrarea
ºi Exploatarea Domeniului Public ºi Privat al Judeþului Dolj, din  str. Jieþului,
nr. 19, Craiova, judeþul Dolj, în urma unei solicitãri scrise, depuse la registratu-
ra Consiliului Judeþean Dolj, din Calea Unirii, nr. 19, Craiova.

Taxa de participare la licitaþie este de 300,00 lei.
Garanþia de participare la licitaþie este de 4.067,00 lei.
Toate cheltuielile, inclusiv cele privind încãrcarea ºi transportul bunurilor,

precum ºi eliberarea amplasamentului cad în sarcina ofertantului declarat
câºtigãtor.

Relaþii suplimentare se pot obþine la Serviciul Administrarea ºi Exploatarea
Domeniului Public ºi Privat al Judeþului Dolj, din str. Jieþului, nr. 19, Craiova,
judeþul Dolj, telefon 0351/415.415, 0351/415.413.

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 bu-
cãtãrie; anexe gospo-
dãreºti 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 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 (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 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. Telefon: 0752/
641.847.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Te-
lefon: 0770/107.765.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
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 – Cra-
iova, cartier ªimnicu
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 Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un
defect. Telefon: 0766/
632.388.

Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr butelie ara-
gaz. Telefon: 0785/
688.527.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
VÂND familii de albine.
Telefon: 0784/450.290.
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, epila-
tor HOMEDICS ELOS
LASER epilare definiti-
vã 800 lei. Telefon:
0751/136.216.
Frigider Whirlpool cu 2
uºi 300 litri, pompã
Kama de udat grãdina,
4 bare cornier de 70cm
lungi de 2,80m. Tele-
fon: 0770/303.445.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

miercuri, 3 mai 2017

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
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asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

ANUNÞ

Ministerul Tineretului ºi Sportului-MTS organizeazã  în perioada 15 mai - 07 iulie 2017,
prin DJST Dolj, Concursul local de proiecte de tineret 2017.

Tema concursului:Stimularea implicãrii tinerilor la viaþa societãþii.
Aplicanþii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2017  sunt organizaþiile

neguvernamentale nonprofit  (ONG) înfiinþate legal ºi cu sediul în România, respectiv aso-
ciaþii, fundaþii ºi federaþii, constituite ºi care funcþioneazã conform prevederilor O.G. nr. 26/
2000 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi fundaþiile judeþene pentru tineret ºi a Muni-
cipiului Bucureºti ºi Fundaþia Naþionalã pentru Tineret, care funcþioneazã conform Legii nr.
146/2002 cu modificãrile ºi completãrile în vigoare.

Perioade: depunerea proiectelor: 15 mai - 06 iunie 2017, între orele 8.00-16.00, la secre-
tariatul DJST  Dolj din  str. Gheorghe Doja nr. 2, prin poºtã; etapa de verificare administra-
tivã ºi a eligibilitãþii: 07 -12 iunie 2017; afiºarea rezultatelor preliminare ale etapei de verifica-
re administrativã ºi a eligibilitãþii: 12 iunie 2017; depunerea modificãrilor ºi a completãrilor:
13 iunie - 19 iunie 2017; reverificarea documentelor dupã modificãri ºi completãri: 20 iunie
- 21 iunie 2017; afiºarea rezultatelor etapei de verificare administrativã ºi a eligibilitãþii dupã
modificãri ºi completãri: 21 iunie 2017; etapa de evaluare tehnicã pe bazã de punctaj: 22 – 27
iunie 2017; afiºarea rezultatelor etapei de evaluare tehnicã pe bazã de punctaj: 28 iunie 2017;
depunerea contestaþiilor: 28 - 30 iunie 2017; analiza contestaþiilor: 03 - 05 iulie 2017; afiºa-
rea rezultatelor la contestaþii: 06 iulie 2017 – la sediul MTS; afiºarea rezultatelor finale ale
concursului: 07 iulie 2017 – la sediul DJST Dolj; perioada de derulare a proiectelor de
tineret: 17 iulie - 01 noiembrie 2017.

Bugetul alocat Concursului la nivelul DJST Dolj  este de 42129 lei.
Prioritãþile concursului: Culturã ºi educaþie nonformalã; Sãnãtate, sport ºi recreere;

Participare ºi voluntariat; Muncã ºi antreprenoriat. Pe lângã cele patru domenii de inter-
venþie din Strategie, se vor avea în vedere ºi elemente privind contribuþia acesteia la
incluziunea socialã a tinerilor.

Detalii suplimentare referitoare la concurs ºi metodologie, se pot obþine de pe site-ul
Ministerului Tineretului ºi Sportului www.mts.ro, de pe site-ul  DJST Dolj www.djst.ro
sau la adresa de mail djst.dolj@mts.ro.

Vând aparat foto video
SAMSUNG + acumula-
tori 200 lei DVD porta-
bil, adaptor auto 200 lei.
Telefon: 0751/136.216.
Vând maºinã de scris
electricã, transforma-
tor 12 ºi 24 Volþi, calo-
rifere fontã, piese Da-
cia noi, pantofi, bo-
canci, ghete militare
noi, frigider. Telefon:
0735/445.339.
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 cusut
Ileana, 4 gropi fãcute noi
cimitirul Romaneºti. Te-
lefon: 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 þuicã de pru-
nã. 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
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei .  Telefon:
0351/416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scau-
ne tapiþate, pat dublu,
comodã, masã, saltea
relaxa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/800
bine întreþinut – 100
lei, televizor color cu
telecomandã. Telefon:
0770/303.445.

Vând frigider stare
bunã de funcþiona-
re. Telefon: 0724/
065.756.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã te-
racotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color
Nei ,  Royal ,  te le-
comandã, defecte -
100 RON. Telefon:
0 7 3 1 / 8 7 7 . 8 8 0 ;
0721/373.748.
Calorifere fontã, aspi-
rator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstrare
armament mic ºi car-
tuºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzi-
calã Stereo 205, pan-
tofi, bocanci noi. Tele-
fon: 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, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimente
ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie 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, fri-
gider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb garsonierã îm-
bunãtãþitã, Brazdã,
etaj 3, cu apartament
decomandat Brazdã,
G7, etaj 1-3. Exclus
agenþii. Telefon: 0722/
646.769.
MATRIMONIALE
Pensionar nefumãtor,
fãrã obligaþie doresc
doamnã pentru priete-
nie cãsãtorie peste 50
ani. Telefon: 0732/128.
320; 0351/181.202.

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

PIERDERI
IF CONSTANTIN GA-
BRIEL, anunþã pierde-
rea nr. de ordine pen-
tru casa de marcat NEI
ELLIPSE 150I seria
119119S215316. Se
declarã nul.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Compeþia KO pleacã la drum, astãzi,
chiar cu cu derby-ul optimilor de finalã,
meci care va aduce faþã în faþã, la Zalãu,
în manºã unicã, pe HC din localitate cu
SCM Craiova, în aceeaºi ordine – ocu-
pantele locurilor 3 ºi 4 în recentul înche-
iatul sezon al Ligii Naþionale. Context în
care “Final Four-ul” se va desfãºura cu
maximum trei echipe din Top 4, astfel cã
o grupare din afara acestor locuri va avea
ºansa de a prinde cupele europene prin
Cupa României.

În “directele” din campionat, ambele
combatante ºi-au valorificat avantajul te-
renului propriu! În tur, trupa ardeleanã s-
a impus cu 25-19, pentru ca mai apoi, în
Bãnie, alb-albastrele sã triumfe cu 25-23.

 “Evident cã ne dorim o calificare în
sferturile Cupei României, deºi cunoaº-
tem faptul cã întâlnim revelaþia acestui
campionat. Prin evoluþia ei, formaþia an-

Miza, un loc în “sferturile”Miza, un loc în “sferturile”Miza, un loc în “sferturile”Miza, un loc în “sferturile”Miza, un loc în “sferturile”
Cupei RomânieiCupei RomânieiCupei RomânieiCupei RomânieiCupei României

HC Zalãu – SCM Craiova, astãzi, ora 19:00, în direct la Digi Sport 2 ºi Dolce Sport 3

trenatã de Gheorghe Tadici a fost cea mai
constantã echipã din acest sezon. Trebu-
ie sã ne mobilizãm exemplar, sã evoluãm
la un nivel ridicat pe tot parcursul parti-
dei, este singura ºansã pentru a spera cã
vom merge mai departe. Îmi felicit echi-
pa pentru parcursul din acest sezon, par-
curs care ne-a poziþionat pe poziþia a pa-
tra, cea mai bunã clasare în istoria sec-
þiei de handbal, un lucru pe care trebuie
sã-l subliniem”, a spus tehnicianul craio-
vean, Bogdan Burcea, ale cãrui eleve, cât
ºi cele ale lui Gheorghe Tadici se prezin-
tã la aceastã întâlnire dupã victorii recon-
fortante, dar ºi identice (31-20), în ulti-
ma rundã de campionat, obþinute la Râm-
nicu Vâlcea, respectiv pe terenul “lanter-
nei” Slobozia.

Prin retragerea din campionat a lui
CSM Ploieºti ºi a Cetãþii Deva, la trage-
rea la sorþi au participat 14 echipe, cele

12 rãmase din LN ºi douã din liga secun-
dã, CS Minaur Baia Mare  ºi CS Rapid
USL Metrou Bucureºti, care au terminat
turul pe primul loc în Seriile A ºi B. În
condiþiile date, douã dintre participante
vor sta în optimile de finalã, norocoasele
numindu-se învinsele Craiovei ºi Zalãului
în runda ce a închis campionatul, adicã
HCM Râmnicu-Vâlcea ºi Unirea Slobozia.

Programul celorlalte jocuri: CS Mi-

naur Baia Mare – CSM Roman, HC Du-
nãrea Brãila – CS Mãgura Cisnãdie, CS
Rapid USL Metrou Bucureºti – CSU Da-
nubius Galaþi, ASC Corona 2010 Braºov
– CSM Bistriþa (toate mâine), CSM Bu-
curesti – “U” Cluj-Napoca (11 mai).

Partidele se vor disputa într-o singurã
manºã pe terenul primei formaþii extrase.
În caz de egalitate, se va trece direct la
executarea aruncãrilor de la ºapte metri.

Poate cea mai “frumoasã” echi-
pã europeanã a momentului, AS
Monaco, deschide în aceastã sea-
rã, pe “ Stade Louis II”, dubla cu
Juventus, din penultimul act al
UCL.

Istoricul confruntãrilor directe
este favorabil italienilor, care i-au
eliminat pe francezi în douã rânduri.

LIGA CAMPIONILOR – SEMIFINALE – PRIMA MANªÃ

Nãbãdãioºii monegasci
iau pulsul “Bãtrânei Doamne”

AS Monaco – Juventus, astãzi, ora 21:45, în direct la PRO TV ºi Dolce Sport 1

Arbitru: Antonio Mateu Lahoz (Spania).
În turul celeilalte semifinale, asearã s-au duelat rivalele madrilene

Real ºi Atletico. Returul celor douã jocuri va fi în 9 ºi 10 mai, iar
ultimul act se va consuma în 3 iunie, pe “Millenium Stadium” din

capitala galezã Cardiff.

Echipe probabile

Monaco: Subasic – Mendy,
Jemerson, Glik, Toure – Bernar-
do Silva, Fabinho, Moutinho,
Lemar – Mbappe, Falcao. Ab-
senþi: Boschilia, Carrillo. Incerþi:
Sidibe, Bakayoko.

Antrenor: Leonardo Jardim.

Juventus: Buffon – Dani Al-
ves, Bonucci, Chiellini, Alex San-
dro – Pjanic, Marchisio – Cua-
drado, Dybala, Mandzukic – Hi-
guain. Absenþi: Khedira, Pjaca,
Rugani.

Antrenor: Massimiliano Allegri.
Se întâmpla în cadrul aceleiaºi com-
petiþii, în semifinalele ediþiei 1997/
98, 4-1 la Torino ºi 2-3 în Princi-
pat, precum ºi în sferturile de fina-
lã ale ediþiei 2014/15, 1-0 în Pie-
mont ºi 0-0 la Monte Carlo.

În faza anterioarã, Monaco i-a
barat drumul Borussiei Dortmund,
3-2 (d) ºi 3-1 (a), pe când Juve a

stopat-o pe Barcelona, 3-0 (a) ºi
0-0 (d).

În weekend, monegascii au fã-
cut un pas uriaº spre câºtigarea ti-
tlului în Ligue 1, dupã ce au trecut
cu 3-1 (a) de Toulouse, iar princi-
pala urmãritoare, PSG, a clacat cu
acelaºi rezultat la Nice, ceea ce a
fãcut ca bãieþii lui Leonardo Jar-
dim se sã distanþeze la trei puncte,
plus cã mai au un joc în plus de
disputat, 4 faþã de 3. De partea
cealaltã, “bianconerii”, care vin
dupã un 2-2 la Bergamo, sunt ºi
mai aproape de titlu, având nouã
puncte peste AS Roma, cu patru
etape rãmase de jucat din Serie A.

Astãzi, ora 19:45 (Dolce 2)
Ajax Amsterdam – Lyon
Mâine, ora 22:05 (PRO TV, Dolce 1)
Celta Vigo – Manchester Utd.
Returul va avea loc joi 11 mai, în timp ce ma-

rea finalã este programatã pentru data de 24 mai,
pe “Friends Arena” din Stockholm (Suedia).

Înscris în calendarul competiþional al fe-
deraþiei de specialitate, tradiþionalul concurs
de ciclism Bike Fest 2017 Damila Mãciuca a
reunit la start numeroºi competitori. Cursa
de referinþã a fost cea de 40 de kilometri, cu
startul programat, luni 1 mai (ora 10:00), pe
traseul Mãciuca – Giuleºti – Oteteleºiu – Bãl-
ceºti – Oteteleºiu – Valea
Mare – Mãciuca. S-au
primit înscrieri pânã sâm-
bãta (ora 12.00), prin
completarea ºi trimiterea
online a formularului de
cãtre participanþi.

Concursul a fost or-
ganizat ºi sponsorizat de
SC Damila SA ºi Fun-
daþia Dumitru Drãghi-
cescu. Desfãºurarea
concursului a beneficiat
de sprijinul poliþiei rutie-
re ºi a evidenþiat o bunã

DIGI SPORT 2
12:00 – TENIS (F) – Turneul de la Praga, în

Cehia / 19:00 – HANDBAL (F) – Cupa Româ-
niei: HC Zalãu – SCM Craiova / 20:30 – SPOR-
TURI DE CONTACT – Kickboxing: Gala “Glo-
ry 40”.

DIGI SPORT 3
13:00 – TENIS (F) – Turneul de la Rabat, în

Maroc.
DIGI SPORT 4
19:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: BC

CSU Sibiu – Steaua CSM EximBank Bucureºti.
DOLCE SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: AS

Monaco – Juventus Torino / 2:30 – HOCHEI –
NHL: Pittsburgh Penguins – Washington Ca-
pitals.

Cicliºtii olteni s-au întrecut
la Bike Fest 2017 Damila Mãciuca

formã sportivã a cicliºtilor din Oltenia, care
se pregãtesc ºi pentru alte competiþii. Primii
zece clasaþi au fost: Enache Dorin Marcel,
Marin Cristian, Bonteanu Ionel Eusebio, Leu
Cristian, Canþãr Laurenþiu, Rusinaru Titel,
Grigorescu Claudiu, Piciu Viorel, Sandu Ca-
tãlin, Ticu Eduard.

LIGA EUROPA – SEMIFINALE – MANªA TUR

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DOLCE SPORT 2
19:45 – FOTBAL – Liga Europa: Ajax Am-

sterdam – Olympique Lyon.
DOLCE SPORT 3
19:00 – HANDBAL (F) – Cupa României:

HC Zalãu – SCM Craiova.
EUROSPORT 1
14:00, 16:00, 18.30 – FOTBAL – Campionatul

European Under 17, în Croaþia: Spania – Turcia,
Franþa – Ungaria, Croaþia – Italia / 20:30, 22:00 –
TENIS (M) – Turneul de la Estoril, în Portugalia.

EUROSPORT 2
15:00 – TENIS (M) – Turneul de la Estoril, în

Portugalia.
PRO TV
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: AS

Monaco – Juventus Torino.
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Mingote – A intervenit doar la
centrãri ºi la o minge pe final, prinsã
în doi timpi. La singura ocazie a gaz-
delor, Roman a tras peste poartã.

Dumitraº – Deºi s-a descurcat
mai bine decât în partidele anterioa-
re, are carenþe mari, atât la plasa-
ment, cât ºi la marcaj ºi la execuþii.
Pãrea mult mai rafinat când a fost
adus, în primele meciuri, uneori a
jucat chiar mijlocaº. Ar trebui sã-i
convinã sistemul cu 3 stoperi, cu el
în dreapta, întrucât a jucat atât în
bandã, cât ºi fundaº central.

Barthe – Se accidenteazã foar-
te des, este a patra oarã când are o
problemã medicalã de când a venit
în Bãnie. Jucase destul de bine, îºi
dirijase bine apãrarea, din centru.

Screciu – Meci bun fãcut de
puºtiul de 17 ani, deja a devenit
jucãtor de bazã. Evoluþie bunã în
defensivã, a avut ºi câteva incur-
siuni în jumãtatea adversã.

Dimitrov – A avut obiºnuitele
sale 2 pase aiurea în terenul advers,
care pun adversarul pe contraatac.
În rest, s-a descurcat bine. Nu are
concurenþã pe post, dar nu este o
achiziþie reuºitã.

Zlatinski – Al doilea meci con-
secutiv în care marcheazã. Se aº-
teaptã astfel de lucruri de la el, sã
aparã ºi la finalizare, nu doar sã
paseze în lateral ºi sã închidã în
faþa apãrãrii.

Bancu – Are oscilaþii incredibi-
le. Alterneazã jocuri excelente, în
care este printre cei mai bun de pe
teren, jucând pe diverse poziþii, ata-
cant de bandã, inter, mijlocaº cen-
tral sau fundaº stânga, cu meciuri

Alb-albaºtrii sub lupã

Atacantul de 20 de ani a marcat 3 goluri în ultimele
douã meciuri din play-off, în ordine, cu capul,

cu stângul ºi cu dreptul

1. Viitorul 8 3 3 2 10-8 38
2. FCSB 8 4 2 2 11-7 38
3. Dinamo 8 4 3 1 11-7 36
4. CFR Cluj 8 3 2 3 8-10 33
5. Craiova 8 2 3 3 8-10 31
6. Astra 8 1 1 6 9-15 26

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  PLAY-OFF

Play-out, etapa a VIII-a
Chiajna – CSMP Iaºi 0-0

ASA – Gaz Metan 0-0
Pandurii – FC Voluntari 1-3

Au marcat: Surugiu 82 / Cazan 34, Popadiuc 38, Cernat 67.
ACS Poli – FC Botoºani 1-1

Au marcat: Cânu 39 / Golofca 76.

7. CSMP Iaºi 8 4 4 0 8-2 31
8. Gaz Metan 8 2 4 2 8-7 30
9. Voluntari 8 3 3 2 10-9 27
10. Botoºani 8 2 4 2 10-7 26
11. ACS Poli 8 4 3 1 8-4 22
12. Pandurii 8 1 4 3 6-11 17
13. Chiajna 8 0 4 4 4-10 17
14. ASA 8 1 4 3 3-7 13

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  PLAY-OUT

Play-off – etapa a VIII-a
Viitorul – Astra 3-2

Au marcat: Morar 40, Þucudean 44, 77 / Niculae 12, Alves 90.
CFR Cluj - Universitatea Craiova 0-3
Au marcat: Ivan 30, 76, Zlatinski 44.

Dinamo – FCSB 2-1
Au marcat: Hanca 34, 90 – ambele din pen. / Pleaºcã 53.

Juniorii B ai Universitãþii Cra-
iova au învins cu 1-0, în deplasa-
re, formaþia Asociaþia Regal Sport
Club „Ferdinand“, printr-un gol

„Elitele” under 17 ale ªtiinþei
s-au calificat în Final Four

infecte, precum cel cu Voluntariul.
La Cluj a avut o evoluþie foarte
bunã, a contribuit la toate cele 3
goluri ºi a mai avut alte acþiuni re-
marcabile. El a declanºat contraa-
tacul pentru golul secund, strecu-
rând mingea printre picioarele a doi
adversari. Spre final a pãrut obo-
sit, nu mai ajungea la adversarul
aflat în zona sa, trebuia înlocuit,
fiindcã a jucat foarte mult în ulti-
ma perioadã ºi pe diverse poziþii.

Briceag – A arat banda stângã,
a oferit câteva centrãri foarte bune,
inclusiv una în prelungiri, pentru
Mãzãrache. Nu a fost henþ la faza
din careu în repriza secundã, Bri-
ceag nu a avut intenþie sã loveascã
mingea cu braþul.

Bãluþã – Chiar dacã Ivan a fost
decisiv, prin cele douã goluri, Bã-
luþã a fost jucãtorul meciului. A
driblat, a pasat, a alergat mult, a
deposedat pentru un meci de refe-
rinþã al sãu.

Jazvic – Contra fostei sale echi-
pe a fãcut cel mai bun meci de
când a venit la Universitatea. Chiar
dacã a mai avut acþiuni în care a
pasat aiurea sau a încetinit contra-
atacuri, s-a implicat în joc ºi a avut
ºi realizãri. Ratase singur cu porta-
rul advers, dar Zlatinski a fost pe
fazã ºi a fãcut 2-0.

Ivan – Primul gol a fost unul de
autor. Bancu a interceptat la cen-
tru ºi l-a gãsit pe cãpitan în preaj-
ma careului advers, iar Andrei l-a
surprins pe Marc cu un ºut cu
stângul. ªi la al doilea gol s-a de-
marcat excelent, dar prima datã
Bancu a centrat pe linia de 6 metri,

apoi a recentrat Petre ºi reluarea a
venit din prima. Ivan a ajuns la 9
goluri, 3 dintre ele în ultimele 2 jo-
curi, marcate cu capul ºi cu am-
bele picioare.

R. Petre – A oferit o pasã per-
fectã la al treilea gol ºi a avut o
evoluþie foarte bunã ca mijlocaº
dreapta, postul sãu de bazã. E inex-
plicabil de ce Petricã a fost folosit
atât de puþin, în condiþiile în care
au fost atâtea probleme de lot. Nu
mai jucase de la primul meci al play-
off-ului, când a intrat fundaº stân-
ga, la Giurgiu ºi se decurcase des-
tul de bine.

Bârzan – A debutat în Cupa Ro-
mâniei, iar acum a fãcut-o ºi în
campionat. Puºtiul a intrat foarte
bine, are talent ºi tupeu, s-a impli-

cat ºi în faza celui de-al treilea gol.
Mãzãrache – Mai bine debuta

ºi Alex Popescu, în loc sã vedem

alte ratãri ale lui Mãzãrache, când
era deja 3-0. A avut 2 mingi utile în
careul advers, dar degeaba...
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marcat de ªerban, iar trupa lui
Daniel Mogoºanu a obþinut califi-
carea în Final Four cu trei etape
înainte de încheierea sezonului

regulat. Asta pentru cã victoria
Universitãþii Craiova, coroboratã
cu înfrângerea celor de la Viitorul
Constanþa pe teren propriu in fa-
þa Academiei Farul, a fãcut ca
ecartul dintre lideri ºi ocupanta
locului 3 sã fie de 11 puncte. Ast-
fel, grupa U17 a Universitãþii Cra-
iova, condusã de Daniel Mogoºa-
nu, este matematic calificatã la
faza naþionalã. În meciul de pe
arena Granitul, Universitatea a
evolua în formula: Bobonete –
ªerban, Niþuicã, Gârbiþã (80 Stãi-
culescu), Sima, Albãstroiu, R.
Constantinescu, Mihãilã (80 Vlã-
dulescu), Calu (72 Dobre), Nichi-
for (46 Târº), Vadasis.

Elitele under 19 ale ªtiinþei au
terminat la egalitate, scor 0-0, în
deplasare, cu CS Mioveni. Craio-
venii rãmân pe locul 3, la distanþã
mare faþã de primele douã clasa-
te, Viitorul ºi Dinamo, care s-au
calificat deja în semifinale.
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Joi, 04 mai 2017, ora 11:00, Primãria
ºi Consiliul Local Calafat vor deschide
oficial festivitãþile prilejuite de Zilele
Municipiului Calafat, ediþia a XXVI-a.

Autoritãþile locale au pregãtit un program
divers, pentru toate vârstele, cu evenimente
de la cele sportive la cele culturale, lansãri
de carte, expoziþii de picturã ºi fotografie,
concursuri pentru copii, simpozioane, cam-
pionat de fotbal, etc.

Calafeteni dar ºi cetãþenii din localitãþile ve-

cine vor avea ocazia ca patru seri la rând sã se
bucure de artiºti celebri, consacraþi, din Ro-
mânia: ALINA EREMIA, LIVIU TEODO-
RESCU, ROXANA NEMEª, SCREAM N
SHAT – dans modern, SMILEY, SANDA
ARGINT, OVIDIU HOMORODEAN, IRI-
NA RIMES, TARAFUL DE LA CLEJANI.

”Este prima ediþie a Zilelor Municipiului
Calafat pe care o organizez în calitate de pri-
mar ºi îmi doresc sã iasã foarte bine. Avem
foarte multe evenimente, diverse, ºi artiºti

consacraþi care sunt sigur cã vor fi pe pla-
cul calafetenilor. Vom avea oaspeþi ºi din þara
vecinã, Bulgaria. Îi invit pe cetãþenii muni-
cipiului Calafat sã fie alãturi de noi la toate
evenimentele dar ºi pe cei din localitãþile
vecine. Suntem gazde primitoare ºi prezen-
þa lor ne va face plãcere”, a declarat prima-
rul municipiului Calafat, Lucian Ciobanu.

Zilelele Municipiului Calafat se vor
închide cu un frumos foc de artificii în
Centrul Civic.


