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Au plãtit mii de euro sã ajungã în Germania!
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- Ai vãzut, Popescule, negustorii noºtri ce negustorii fac? Nu-þi
vând marfa cu 100 de lei, o ieftinesc, þi-o dau cu 99,99 lei.

O dezbatere care nu s-a
fãcut: despre imigraþie!
Marine Le Pen a avut, în general, o presã defavorabilã dea lungul campaniei electorale.
Chiar excesiv de defavorabilã,
dar asta ºi datoritã propriei sale
prestaþii. A fost alãturatã, destul de inabil opinãm noi, de
America lui Trump, Regatul
Unit post-Brexit, Ungaria lui
Viktor Orban ºi alþi aliaþi populo-naþionaliºti, cu care nu
este uºor sã te înþelegi. Pe
chestiunea imigraþiei toþi aceºtia sunt însã de acord. Cum
sunt, de altfel, ºi pe alte teme
delicate, precum islamul, UE,
globalizarea. ªi totuºi discuþia
despre imigraþie, în Franþa, are
valenþe particulare.
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“Nu poate funcþiona
o societate
fãrã energie electricã”
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Poliþiºtii de frontierã din cadrul Punctului de Trecere a
Frontierei (PTF) Calafat, au
depistat, vineri dimineaþa, ascunºi în douã camioane care
transportau piese auto, cinci
cetãþeni irakieni ºi trei sirieni,
care au încercat sã intre ilegal în România, cu scopul de
a ajunge în Germania. Cei opt
cetãþeni strãini, care au declarat cã au plãtit mii de euro
pentru a ajunge la destinaþie,
dar ºi ºoferii celor douã automarfare au fost predaþi autoritãþilor de frontierã bulgare, pentru continuarea cercetãrilor ºi luarea mãsurilor legale ce se impun.

De la ekstazã
la metastazã sau
despre panaceul crizei
Criza ce-a cuprins lumea cu
câþiva ani în urmã, declanºatã
iniþial peste Ocean ºi generalizatã, ca efect al globalizãrii,
în aproape tot restul acesteia,
nu ºi-a etalat toate consecinþele nefaste. Ele se resimt
acum, pentru cine mai are disponibilitate ºi interes sã le înregistreze ºi, eventual, sã le
caute soluþii raþionale. ªi o fac
cu o acuitate teribilã, radicalizând conºtiinþa civicã ºi fragilizând decizia clasei politice,
oricare ar fi aceasta, transformând-o într-o pradã uºoarã
contestaþiei precipitate.
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Lumea satelor, prima
care stinge lumina
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Guvernul avizeazã
proiectul Legii
salarizãrii unitare,
dar aduce
“observaþii”
Guvernul va aviza favorabil proiectul de lege privind
salarizarea în ºedinþa de
vineri a Executivului, însã
vor fi transmise cãtre Parlament o serie de “observaþii”
din partea unor ministere.
“Urmeazã sã votãm avizul
favorabil, pentru a intra
sãptãmâna viitoare în procedurile parlamentare, la
prima camerã, la Senatul
României. Au fost aduse
observaþii la lege de cãtre
Ministerul Justiþiei, Ministerul de Finanþe, Ministerul
Dezvoltãrii ºi Ministerul
Muncii ºi Justiþiei Sociale.
Toate aceste observaþii vor fi
transmise Parlamentului
României”, a declarat ministrul Muncii Olguþa Vasilescu,
la începutul ºedinþei de
guvern. Ministrul Muncii a
dat asigurãri cã legea respectã promisiunile din programul de guvernare ºi a explicat cã trimiterea legii în
Parlament ºi evitarea asumãrii rãspunderii guvernului pe
proiectul de lege face ca
parcursul legislativ sã fie
redus ºi ca mãsurile prevãzute în actul normativ sã intre
în vigoare mai repede.
“Legea respectã programul
de guvernare ºi þintele asumate în acest program.
Desigur cã ea poate suferi
modificãri la parlament, dar
nu cred cã vor fi de naturã sã
modifice ºi principiile din
aceastã lege. Iniþiatorii au
fost în permanent contact cu
ministerele de resort ºi s-a
colaborat foarte bine. (...)
Sperãm sã fie adoptatã la 1
iulie, aºa cum este prevãzut
ºi în programul nostru de
guvernare”, a mai spus
ministrul Muncii.
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Pensii mãrite pentru persoanele cu handicap
ºi cele care au lucrat în condiþii deosebite
Guvernul a adoptat ieri un proiect de hotãrâre prin
care cresc pensiile pentru unele categorii de pensionari, între care nevãzãtorii, persoanele cu handicap,
sau persoane care au desfãºurat activitãþi miniere sau
în aviaþia civilã, a declarat purtãtorul de cuvânt al
Guvernului Alina Petrescu.

”E vorba de pensionarii din
sistemul public de pensii ale cãror drepturi au fost stabilite conform legislaþiei anterioare datei
de 1 ianuarie 2011, pensionari
care au desfãºurat înainte de a
intra în pensie activitãþi în locuri

de muncã încadrate în grupa 1
ºi grupa a 2-a de muncã, potrivit legislaþiei anterioare datei de
1 aprilie 2001. E vorba ºi de activitãþi în locuri de muncã încadrate în condiþii deosebite sau
speciale, pensionari care nu au

beneficiat de majorarea punctelor anuale. E vorba de regularizarea nivelului pensiilor pentru
aceleaºi condiþii de muncã, se
aplicã ºi pentru persoanelor în
cazul cãrora nu au fost fãcute
aceste modificãri”, a declarat
purtãtorul de cuvânt al Guvernului Alina Petrescu, dupã ºedinþa de guvern.
Astfel, aceste categorii de pensionari se vor alinia prevederilor
legislative apãrute dupã anul
2011.”Se aplicã o majorare cu
50% a punctajelor anuale pentru
perioadele în care au desfãºurat

activitãþi încadrate în grupa 1 ºi
cu 25% pentru persoanele care
au desfãºurat activitãþi încadrate
în grupa a 2-a de muncã sau încadrate în condiþii deosebite. (...)
Nevãzãtori ºi persoane cu handicap, persoane pensionate conforn
prevederilor HG 267 din 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor din industria minierã,
persoane din industria extractivã
de petrol ºi gaze, persoane care
ºi-au desfãºurat activitatea în aviaþia civilã, pentru personalul navigant”, a mai spus purtãtorul de
cuvânt al Guvernului.

Dumitru Dragomir pus sub control judiciar
pentru o mitã de peste trei milioane de euro
DNA a început urmãrirea penalã faþã de mai multe persoane, printre care Dumitru Dragomir, fost ºef LPF, ºi trei persoane care au avut funcþii de conducere în cadrul companiei
RCS-RDS. Fostul ºef al Ligii este acuzat cã ar fi cerut de la
reprezentanþii companiei de televiziune 3,5 milioane de euro.
Fostul ºef al Ligii Profesioniste
de Fotbal este cercetat sub control judiciar pentru luare de mitã
ºi complicitate la spãlare de bani.
De asemenea, si fiul lui Dumitru
Dragomir, Bogdan Dragomir, este
cercetat pentru complicitate la luare de mitã ºi la spãlare de bani,
fãrã nicio mãsura preventivã.
În aceeaºi cauzã, s-a început
urmãrirea penalã pentru dare de
mitã ºi spãlare de bani faþã de Ioan
Bendei, la data faptelor administrator al unei companii se televiziune prin cablu. Oprea Alexandru,
la data faptei directorul general ºi
preºedintele consiliului de administraþie al aceleiaºi companii se
televiziune prin cablu, este acuzat

de complicitate la dare de mitã iar
Mihai Dinei, coordonatorul activitãþii juridice a aceleiaºi companii se televiziune prin cablu, este
anchetat pentru complicitate la
dare de mitã ºi la spãlare de bani.
Florin Bogdan Bãdiþã, administratorul unei firme care ar fi fost controlatã dei Dumitru Dragomir, este
acuzat de complicitate la luare de
mitã ºi spãlare de bani.
“În perioada aprilie 2009 - mai
2011, inculpatul Dumitru Dragomir, în calitate de preºedinte al
Ligii Profesioniste de Fotbal
(L.P.F.), a pretins suma de 3,5
milioane de euro (din care a primit 3,1 milioane de euro), de la
suspectul Bendei Ioan, adminis-

trator al unei companii de televiziune prin cablu, în scopul atât
de a îndeplini cât ºi de a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle sale de serviciu precum ºi de a
îndeplini acte contrare acestora.
Banii respectivi, au fost pretinºi
ºi primiþi de inculpatul Dumitru
Dragomir în contextul executã-

rii, în perioada respectivã, a unui
contract de cesiune a drepturilor
de televizare a meciurilor de fotbal din LIGA 1, încheiat la data
de 08.04.2008 între L.P.F. ºi consorþiul constituit din douã societãþi comerciale, printre care ºi societatea administratã de suspectul Bendei Ioan”, anunþã DNA.

Cristian Buºoi: Candidez la preºedinþia PNL
Secretarul general interimar al PNL, Cristian Buºoi, ºi-a
anunþat, ieri, candidatura la ºefia PNL, afirmând cã trebuie
sã se revinã la “România lucrului bine fãcut” – sloganul lui
Klaus Iohannis din anul 2014 ºi cã în urmãtoarea perioadã
va forma o “echipã a lucrului bine fãcut” .

“Vin în faþa dumneavoastrã pentru cã am decis sã îmi anunþ candidatura pentru funcþia de preºedinte
al PNL la Congresul care va avea loc
în data de 17 iunie. O fac cu toatã
responsabilitatea ºi cu toatã dorinþa

de a schimba lucrurile în bine”, a
declarat secretarul general interimar
al PNL, Cristian Buºoi, la sediul PNL,
din Modrogan.
Cristian Buºoi ºi-a însuºit sloganul preºedintelui Klaus Iohannis, de

la alegerile prezidenþiale din anul 2014
– “România lucrului bine fãcut” ºi a
susþinut cã pentru a bate PSD, PNL
trebuie sã recâºtige electoratul care
l-a votat pe Iohannis ºi care a ieºit în
stradã la protestele din 2017. “Trebuie sã revenim la ideile care au
mobilizat milioane de români, trebuie sã revenim la România lucrului bine
fãcut”, a spus Buºoi.
Secretarul general interimar a afirmat cã echipa cu care va intra în
cursa internã va fi “echipa lucrului
bine fãcut”. “(…) voi face tot ceea
ce îmi stã în putinþã ca în sãptãmânile urmãtoare sã-i aduc alãturi de
mine pe cei mai mulþi din colegii mei
din PNL care sã facã parte din aceas-

tã echipã, aº numi-o echipa viitorului, echipa lucrului bine fãcut”, a
declarat Buºoi, afirmând cã vrea ca
PNL sã fie “un partid modern”, care
sã aibã curajul sã supere “anumiþi
oameni” ºi sã aibã “o identitate ideologicã”. Buºoi a mai spus cã liberalii
nu trebuie “sã îºi mai punã piedici”.
“Trebuie ca PNL sã îºi susþinã de
acum înainte candidaþii, nu sã le punã
piedici prin intrigi de culise pentru
cã din pãcate aceasta a fost nenorocirea care a dus la promovarea a
patru candidaturi la alegerile locale
la Bucureºti ºi care a deschis drum
liber altor forþe politice ºi în primul
rând USR”, a spus secretarul general interimar al PNL.
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Câte ceva despre „noi... melomanii”!
MIRCEA CANÞÃR
Gheorghe Barbãrasã, secretarul Consiliului Judeþean Dolj, a avut un discurs
liber la festivitatea prilejuitã de împlinirea
a 70 de ani de la naºterea Filarmonicii „Oltenia”, înmânând conducerii acesteia ºi
Diploma de Onoare, însoþitã de o plachetã aniversarã, din partea instituþiei pe care
o reprezintã. Tonul, uºor patetic, frazele
care nu s-au legat fãrã cusur, ºi chiar au
mai trezit surâsuri indulgente de complezenþã, au fost însã eclipsate de o logicã
sã-i spunem uºor bizarã. ªi, iatã de ce.
Un discurs liber expediazã, de regulã, concesiile stilistice în planul secund, fiindcã
nu poþi visa la fraza idealã, decât atunci
când ai acces la ea, în permanenþã ºi, oricum, în discuþie nu era o operã literarã.
Gheorghe Barbãrasã, secretarul Consiliului Judeþean Dolj, „caraula” actelor administraþiei publice judeþene, cum s-a de-

scris recent, înmânând Diploma de Onoare
ºi placheta aniversarã a fãcut-o în numele
autoritãþii administraþiei publice judeþene
ºi nu în altã calitate, deºi ºi-a revendicat
apartenenþa la grupul select al melomanilor, ca un passe-partout. Nimeni nu-i
atestã, dar nici nu-i neagã aceastã vocaþie, pe care probabil o considerã o turbinã
producãtoare de fiori ai emoþiei. Sergiu
Celibidache, mare dirijor, compozitor ºi
pianist român, personalitate de o excepþionalã exigenþã artisticã, deloc comod ca
stil de dirijor, cu peste 400 de concerte la
pupitrul orchestrei Filarmonicii din Berlin, ne asigura, pe când era în viaþã, cã
„în muzicã nu e nimic de înþeles”. Poate
exagera, cu inefabilitatea, dar nimeni nu
l-a contrazis. A fi meloman, aºa cum se
legitimeazã Gheorghe Barbãrasã, nu-þi
conferã volens nolens o aleasã sensibili-

tate umanã. O identitate obiºnuitã nu se
preschimbã prin injecþia „cu melomanie”,
în boreal ºi imaculat; drept, dar manierat;
vertical, dar paºnic. În logica lui Gheorghe Barbãrasã, sintagma „noi, melomanii” – categorie esteticã inefabilã, la care
ºi-a declarat apartenenþa – înseamnã, nu
doar a avea abonament la Filarmonica „Oltenia”, ci mult mai mult. Adicã dobândirea unei inteligenþe maxime. ªi a statutului de elitist. Încât, atunci când prin ºedinþele Consiliului Judeþean Dolj, unii bat câmpii cu prostioare de tot felul, domnia sa
se refugiazã – fãrã ifose ºi efluvii sentimentale inutile - în „A 9-a” de Beethoven,
cântecul de lebãdã al unui monstru sacru,
sub bagheta lui Leonard Bernstein sau,
poate, „Bolero-ul” lui Maurice Ravel. ªi,
de ce nu repertoriul fabulos al lui Luciano
Pavaroti, cel care a adus muzica clasicã

mai aproape de oameni, fãcând-o mai inteligibilã pentru profani. Sã nu omitem
Corul Operei din Viena ºi sã ne oprim.
Fiindcã cea mai emoþionantã interpretare
a „Odei Bucuriei” am întâlnit-o la Haga,
exprimatã de doi instrumentiºti ambulanþi,
care reþineau atenþia tuturor, sincer copleºiþi de acurateþea actului artistic. Fraza
prin care Gheorghe Barbãrasã s-a grãbit
sã alunge logica îl defineºte ca un acrobat desãvârºit al administraþiei judeþene.
Chiar dacã simte o „intrare” anapoda ºi o
notã falsã, nu poate prosti pe toatã lumea,
tot timpul. Ascultându-l pe Richard Wagner, l-au ascultat... ºi alþii, nu devii automat altfel – de calibrul moral e vorba – de
cum ai fost plãmãdit. În timp. Prin natura
educaþiei, anturaj etc. Arta ºi caracterul
nu fac, întotdeauna, un tandem organic.
Discuþia e ceva mai lungã.

RAT
RAT Craiova
Craiova ar
ar putea
putea asigura
asigura transportul
transportul cãtre
cãtre Aeroport
Aeroport
Cãlãtorii care se vor îmbarca de pe Aeroportul
din Craiova vor avea legãturã directã cu autobuzul, din centrul oraºului. Autoritãþile locale au
comandat un studiu de trafic pentru reconfirgurarea transportului în comun, care va prevede,
printre alte rute noi, ºi un traseu direct cãtre
aerogarã, care va fi asigurat de RAT Craiova.
În acest moment, legãtura
dintre oraº ºi Aeroportul Internaþional Craiova este deservitã,
parþial, de traseul 9 RAT. Autobuzele însã au staþie la Metro,
fiind nevoie ca pasagerii sã mai
parcurgã pe jos o micã distanþã
pânã la terminalul de îmbarcare. Din acest motiv, cei mai
mulþi cãlãtori care zboarã de pe
Craiova aleg sã se deplaseze
pânã la aeroport cu maºina personalã. Ce-i drept, existã avantajul cã au posibilutatea sã-ºi
lase maºina în parcare, contracost, pânã atunci când se întoarc. O altã variantã este ºi
transportul cu taxiul.

Se cautã soluþii
Autoritãþile însã au anunþat cã
transportul cãtre aeroport nu va
mai fi aºa de anevoios, cãlãtorii
urmând sã aibã posibilitatea sã
ajungã cu autobuzul, chiar pânã
în poarta Aeroportului. „Avem în
discuþii un studiu de trafic ºi
vrem sã îmbunãtãþim modul de
plecare ºi de sosire la Aeroportul Craiova. Problema este cã nu
se aflã pe teritoriul Craiovei: începând de la sensul giratoriu de
la interecþia cu Centura de Nord
ºi pânã la Aeroport, deja nu este
în PUG. Însã încercãm sã gãsim soluþii ca sã putem sã asi-

gurãm mijloace de transport în
comun. Este aberant, la traficul
care s-a creat, în acest moment,
pe Aeroportul din Craiova, sã nu
avem toate aceste facilitãþi de

transport în comun. Dar legislaþia, de multe ori, rãmâne în
urma evoluþiei”, a anunþat, în plenul de luna trecutã, primarul interimar, Mihail Genoiu.

Studiul de trafic
este gata în câteva
sãptãmâni
Studiul de trafic al municipiului Craiova a fost scos la licitaþie de RAT, în anul 2016, fiind
câºtigat de Universitatea din Craiova. Potrivit lui Sorin Manda,
city-managerul oraºului, lucrarea ar urma sã fie gata în câteva
sãptãmâni, când universitarii trebuie sã prezinte varianta de reconfigurare a traseelor interne
din Craiova. „Ultimul studiu de
acest fel s-a fãcut în 2011, deci
nu mai este depãºit, întrucât nevoiele Craiovei ºi Craiova s-au
dezvoltat în aceºti ºase ani. Din
fericire, noul studiu este realizat
de Universitatea din Craiova, ºi
nu de cãtre o firmã din Alexandria, cum s-a mai întâmplat, care
nu era familiarizatã aºa de bine
cu transportul din Craiova. Ei
vor veni cu o variantã pentru
reconfigurarea reþelei de trans-

port, iar Executivul o va prezenta în CLM Craiova. Este o chestiune de câteva sãptãmâni”, a declarat Sorin Manda.

Vor fi ºi alte
trasee noi
Fostul director al RAT Craiova a explicat cã, într-adevãr,
noul studiu de trafic va prinde
ºi obiective noi, iar unul dintre
ele este ºi Aeroportul din Craiova. „În anul 2011, Aeroportul din
Craiova nu era funcþional ºi nu
a existat un traseu care sã fie
dedicat acestuia. RAT-ul are un
traseu – traseul 9 care merge
pânã la Metro – dar nu este compatibil cu Aeroportul, în sensul
cã nu sunt corelate orele de plecãri ºi sosiri de pe Aeroport cu
programul RAT”, a menþionat
administratorul oraºului. Un alt
traseu nou care se impune, potrivit autoritãþilor, este ºi cãtre
Centrul Multifuncþional din cartierul Romaneºti. Se pune în discuþie ºi reintroducerea în traseu
a vechiului traseu 6 Craioviþa
Nouã, care a fost anulat, în
2012, de cãtre RAT Craiova.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Au plãtit mii de euro sã ajungã în Germania!

Opt migranþi ascunºi în douã
camioane descoperiþi la PTF Calafat
Poliþiºtii de frontierã din cadrul Punctului
de Trecere a Frontierei (PTF) Calafat, au depistat, vineri dimineaþa, ascunºi în douã camioane care transportau piese auto, cinci cetãþeni irakieni ºi trei sirieni, care au încercat
sã intre ilegal în România, cu scopul de a ajunReprezentanþii Serviciului Teritorial al Poliþiei de Frontierã (STPF)
Dolj, vineri dimineaþa, în jurul orei
02.00, la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Calafat, s-a prezentat,
pe sensul de intrare în þarã, cetãþeanul turc Ali M., la volanul unui

ge în Germania. Cei opt cetãþeni strãini, care
au declarat cã au plãtit mii de euro pentru a
ajunge la destinaþie, dar ºi ºoferii celor douã
automarfare au fost predaþi autoritãþilor de
frontierã bulgare, pentru continuarea cercetãrilor ºi luarea mãsurilor legale ce se impun.

autocamion înmatriculat în Turcia,
cu care transporta, conform documentelor de însoþire a mãrfii, piese
auto, din Turcia cu destinaþia Germania. Cu ocazia controlului specific, echipa comunã formatã din
poliþiºti de frontierã români ºi bul-

gari a observat cã ºnurul care asigurã prelata camionului era tãiat în
zona sigiliului. Astfel, oamenii legii
au trecut la verificarea amãnunþitã
a compartimentului marfã, descoperind, printre cutiile cu marfa
transportatã, cinci persoane (un
bãrbat, o femeie ºi trei copii). În
cadrul primelor verificãri, s-a stabilit cã persoanele în cauzã sunt o
familie de cetãþeni irakieni, cu vârste cuprinse între 7 ºi 40 ani. La
audiere au declarat cã au plãtit în
Turcia, unei persoane a cãrei identitate nu o cunosc, suma de 5.000
de dolari pentru a-i ajuta sã ajungã
într-un stat din vestul Europei. Conducãtorul auto a declarat cã nu ºtia
nimic despre cele cinci persoane ascunse în autovehiculul sãu.
Tot la Punctul de Trecere a
Frontierei Calafat, s-a prezentat, pe
sensul de intrare în þarã, la volanul
unui alt autocamion cu care trans-

porta piese auto pe aceeaºi rutã,
cetãþeanul bulgar Rusi R., în vârstã de 38 ani. La verificarea cu
aparatura de detectare a cantitãþii
de dioxid de carbon, s-a obþinut
un rezultat pozitiv, motiv pentru
care poliþiºtii de frontierã au pornit
un control amãnunþit în compartimentul marfã al camionului. Între
piesele auto tansportate, oamenii
legii au descoperit trei persoane de
sex masculin, care au declarat cã
sunt cetãþeni sirieni ºi au vârste
cuprinse între 18 ºi 25 ani. Tinerii
au declarat cã au plãtit fiecare, unui
facilitator în Turcia, 4.000 de euro,

pentru a-i ajuta sã ajungã în vestul
Europei. Conducãtorul auto a declarat cã nu ºtia despre prezenþa
celor trei în compartimentul marfã al autocamionului.
„În ambele cazuri, conform protocolului româno-bulgar, persoanele depistate de poliþiºtii de frontierã, împreunã cu ºoferii ºi mijloacelor de transport, au fost predate autoritãþilor de frontierã bulgare, pentru continuarea cercetãrilor ºi luarea mãsurilor legale ce
se impun”, ne-a declarat comisar
ºef Dãnuþ Rudãreanu, purtãtorul
de cuvânt al STPF Dolj.

Poliþist doljean condamnat definitiv pentru
ºpagã ºi trafic de influenþã
Agentul Postului de Poliþie Pieleºti acuzat cã, împreunã
cu un complice, în schimbul unor sume de bani, a „aranjat”
dosarul unui bãrbat cercetat pentru furt de combustibil,
poliþistul învãþându-i ce sã facã ºi ataºând la dosar declaraþii ºi acte false, în schimbul sumei de 600 de lei, a fost
condamnat definitiv. Curtea de Apel Craiova i-a respins,
joi, 4 mai a.c., apelul declarat împotriva sentinþei din
septembrie 2016 a Tribunalului Dolj prin care a primit o
pedeapsã de 1 an ºi 6 luni închisoare cu suspendare
pentru trafic de influenþã, favorizarea infractorului ºi luare
de mitã. ªi complicele sãu a rãmas cu pedeapsa primitã pe
fond, de 1 an ºi 4 luni închisoare, tot cu suspendare.
Reamintim cã, pe 15 octombrie
2014, erau introduºi în arestul IPJ
Dolj pentru 24 de ore agentul de
poliþie Viorel Constantin, de 42 de
ani, de la Postul de Poliþie Pieleºti,
ºi Vasile Cãrãmidã, de 41 de ani,
persoanã fãrã calitate specialã, acuzaþi de luare de mitã, complicitate
la luare de mitã, abuz în serviciu,
fals intelectual ºi mãrturie mincinoasã. Anchetarea celor doi a fost
demaratã de ofiþerii Serviciului Judeþean Anticorupþie Dolj ºi procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe lângã Tribunalului Dolj,
în urma denunþului unui bãrbat
(Tudor Dan Barbu) care beneficiase de ajutorul celor doi, dar care
se sãturase sã i se tot cearã bani.
Potrivit rechizitoriului întocmit în
cauzã de procurorii Parchetului de

pe lângã Tribunalul Dolj, Vasile
Cãrãmidã, din Pleniþa, a intervenit
pe lângã agentul de poliþie Viorel
Constantin pentru ca acesta sã-ºi
încalce obligaþiile de serviciu, în
sensul de a nu angaja rãspunderea
penalã a lui Tudor Dan Barbu, cercetat de agentul de poliþie pentru
comiterea infracþiunii de
furt de combustibil. Barbu
sustrãsese motorinã de la
firma Mitliv, la care era angajat, Constantin Viorel,
agent de poliþie în cadrul
Postului de Poliþie Pieleºti,
întocmise pe numele sãu
dosar penal pentru comiterea infracþiunii de furt ºi
chiar înregistrase dosarul la
Parchetul de pe lângã Judecãtoria Craiova, dar când l-

a abordat Cãrãmidã, care i-a spus
cã hoþul este dispus sã plãteascã
pentru a scãpa de dosar, n-a stat
prea mult pe gânduri ºi s-a apucat
de „fabricat” probe.

L-a învãþat cum sã scape
de rãspundere

Poliþistul i-a trimis pe Vasile Cãrãmidã ºi pe Tudor Dan Barbu,
împreunã cu un martor, la staþia
PECO Eurogenetic Balº, de unde
au procurat un bon de motorinã
echivalent cantitãþii sustrase de fãptuitor pentru a fi depus la dosarul
cauzei. Mai mult, l-a învãþat pe
Cãrãmidã sã declare în mod mincinos cã fãptuitorul a cumpãrat
motorina pentru el, primind ºi suma
de bani necesarã. Pe baza acestor
demersuri, prin referatul din
27.03.2013 agentul de poliþie Constantin Viorel a propus neîncepe-

rea urmãririi penale, soluþia fiind
însuºitã de cãtre procurorul din
cadrul Parchetului de pe lângã Judecãtoria Craiova care a dispus
neînceperea urmãririi penale faþã de
Barbu Tudor Dan prin rezoluþia nr.
13622/P/2012 din 07.05.2013. În
noiembrie 2014 Vasile Cãrãmidã ºi
Viorel Constantin au fost
trimiºi în judecatã, în stare de arest la domiciliu,
iar pe 29 iunie 2015 au
fost plasaþi sub control
judiciar.
Dupã aproape doi an
de judecatã, pe 16 septembrie 2016, magistraþii Tribunalului Dolj au
pronunþat sentinþa în
acest dosar. Astfel, agentul Constantin Viorel pen-

tru favorizarea infractorului, trafic
de influenþã ºi luare de mitã a fost
condamnat la o pedeapsã de 1 an ºi
6 luni închisoare cu suspendare pe
durata unui termen de încercare de
3 ani ºi 6 luni, iar Vasile Cãrãrmidã
a primit 1 an ºi 4 luni închisoare cu
suspendare pe durata termenului de
încercare de 3 ani ºi 4 luni.
Agentul de poliþie a declarat
apel, însã joi, 4 mai a.c., Curtea de
Apel Craiova i-a respins apelul ca
nefondat, menþinând hotãrârea
pronunþatã pe fond: „Respinge
apelul declarat de inculpatul Constantin Viorel ca nefondat. Obligã
pe inculpatul Constantin Viorel la
100 lei cheltuieli judiciare statului. Definitivã. Pronunþatã în
ºedinþã publicã”, se aratã în încheierea de ºedinþã a instanþei.
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De la ekstazã la metastazã
sau despre panaceul crizei

BLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

RESTITUIRI
Criza ce-a cuprins lumea cu câþiva ani
în urmã, declanºatã iniþial peste Ocean
ºi generalizatã, ca efect al globalizãrii,
în aproape tot restul acesteia, nu ºi-a
etalat toate consecinþele nefaste. Ele se
resimt acum, pentru cine mai are disponibilitate ºi interes sã le înregistreze ºi,
eventual, sã le caute soluþii raþionale. ªi
o fac cu o acuitate teribilã, radicalizând
conºtiinþa civicã ºi fragilizând decizia
clasei politice, oricare ar fi aceasta,
transformând-o într-o pradã uºoarã contestaþiei precipitate. Ce-i drept, politicienii, cei mai mulþi auto-inventaþi ori confecþionaþi la comandã, într-un sistem al
cumetriilor ºi al unor conivenþe dictate
de interese de grup ori de orgolii personale, refuzã, cu obstinaþie, lecþia trecutului imediat prin eludarea erorilor celor
ce i-au precedat. În locul unui non-combat, adicã a prefera sã facã mai mult ºi
sã vorbeascã mai puþin, se complac într-

un pernicios ºi riscant joc al unor ambiguitãþi ce-i oferã pe tavã drept victime
sigure nu doar unui sistem mediatic suspicios ºi manipulator, dar el însuºi pacient al aceleiaºi maladii.
Roºia Montanã n-a fost, cum s-a ºi
dovedit în acel context marcat de profunde debilitãþi, altceva decât spuzirea,
la suprafaþã, a bolii ce-a supus, mai bine
de douã decenii, organismul societãþii
unor teribile experimente de laborator,
de cele mai multe ori într-o condiþie de
total autism în raport cu realitatea vie
ºi concretã. S-a creat, astfel, un clivaj
între actorii politici ºi o populaþie cu
nevoi ºi aspiraþii cãrora numai programele ori discursurile electorale mereu
promoþionale nu le-au oferit, la timp,
rãspunsurile aºteptate.
ªi, iatã, acum, mai devreme decât era
prevãzut, dar poate cã e mai bine aºa,
societatea româneascã se redistribuie,
ca într-un plan de luptã, pe douã fronturi antagoniste, dar ambele minate,

sper sã nu mã înºel, de acelaºi pãcãtos
morb al ambiguitãþii. În fapt, ce li se
reproºeazã guvernanþilor de azi, dacã
nu ambiguitatea unor poziþii în chestiuni
care nici mãcar nu vizeazã puncte organice, aºa-zicând strategice, ale unui
program politic, cât cazuri particulare?
Deocamdatã, ceea ce se poate constata, fãrã vreun efort interpretativ riscând, la rându-i, ambivalenþa partizanatului, este distribuþia de pe o scenã în
care un regizor anonim, destinul care
întrupeazã rolul Istoriei, îºi joacã un pariu cât se poate de insidios. Cãci, dacã,
Piaþa, care, azi mai mult decât oricând,
a devenit o agora de circumstanþã, etaleazã o ek-stazã (potenþând, poate puþin exagerat, un fel de re-trezire glorioasã a conºtiinþei civice), Puterea ºi, deopotrivã, ceea ce a mai rãmas din Opoziþia politicã, par a acuza din plin neputinþa administrãrii, chiar ºi la un nivel
discursiv, terapiei adecvate pentru metastaza în care societatea în ansamblul ei

„Europa în regiunea mea”
Ediþia din acest an
a campaniei Comisiei
Europene „Europa în
regiunea mea”,
o iniþiativã a comisarului european pentru
politica regionalã,
Corina Creþu, a fost
lansatã zilele trecute,
în întreaga Uniune
Europeanã ºi ne invitã
pe toþi sã descoperim
proiectele europene
de succes din vecinãtatea noastrã, prin
intermediul a patru
iniþiative diferite.
Astfel, în perioada 2 mai - 14
iunie, cei interesaþi pot participa la
o vânãtoare în cadrul cãreia mii de
proiecte din UE îºi deschid uºile ºi
îºi spun povestea. Totodatã, unconcurs de fotografii ºi un concurs de blogging, care se desfãºoarã ambele între 2 mai ºi 28 au-

gust, invitã publicul sã viziteze proiectele de succes realizate cu fonduri europene ºi sã distribuie imagini ºi experienþe prin intermediul
reþelelor sociale. Nu în ultimul rând,
Comisia Europeanã a lansat o hartã interactivã a proiectelor care
organizeazã evenimente de tipul

indicã a se afla.
Pentru unele maladii – se ºtie – nu
existã leacuri miraculoase. În afara celor pe care natura – ca terapeut magician cum s-a dovedit prin milenii – le
oferã cu condiþia de a ºti sã le identifici, sã le propui, sã le prepari ºi, apoi,
neapãrat, sã le ºi aplici. În termeni de
politologie „popularã”, asta s-ar traduce în schimbarea radicalã a actului administrativ al guvernãrii. ªi al Puterii.
Oricare ar fi aceasta. Iar ºansele existã; ba chiar ºi premisa, dacã invocãm,
oricât de sumar, un slogan nelipsit, în
ultimele campanii electorale, din panoplia nici unei formaþiuni: o altfel de
politicã. În definitiv, dincolo de cazuistica particularã a protestelor ce agitã
Þara, ce altceva se doreºte dacã nu un
alt mod, alt act, alt gest, alt discurs,
politic ºi civic, prin care radicalizãrii
opiniei publice sã i se rãspunsã printr-o
egalã radicalizare a administrãrii treburilor cetãþii ºi ale naþiunii.

De Ziua Europei,

Comisarul european
pentru politicã regionalã,
Corina Creþu, se va afla
în vizitã oficialã în þarã

“Ziua porþilor deschise”, care va fi
activã pe toatã durata campaniei,
ºi cu ajutorul cãreia oricine poate
gãsi un proiect interesant chiar în
propria vecinãtate.

“Politica de coeziune a UE
este peste tot în jurul vostru”

“Deschideþi ochii ºi veþi vedea
cã politica de coeziune a UE este
peste tot în jurul vostru, încercând
sã conducã lucrurile cãtre o mai
bunã calitate a vieþii în regiunea ºi
oraºul dumneavoastrã. Existã atât
de multe poveºti de succes în jurul
nostru ºi toatã lumea trebuie sã ºio spunã pe a lui. Nu doar noi, în
instituþiile UE, dar ºi statele membre, autoritãþile locale ºi oamenii,
cei care ºi-au gãsit un loc de muncã, sau care au beneficiat de o
oportunitate de formare profesionalã ori de acces la internet în bandã largã, datoritã politicii de coeziune.”, a declarant Comisarul pentru politica regionalã, Corina Creþu
MARGA BULUGEAN

Comisarul european pentru
politicã regionalã, Corina Creþu,
se va afla în vizitã oficialã în România, în perioada 8-9 mai
2017. “Mã bucur sã sãrbãtoresc
Ziua Europei în România în
acest an când se aniverseazã zece
ani de ani de la aderarea la
Uniunea Europeanã. Este un
moment de bilanþ, dar ºi de reflecþie, atât pentru România, cât
ºi pentru Uniunea Europeanã,
care se aflã acum într-un proces
larg de dezbatere publicã privind viitorul ei în formula cu 27
de state membre”, a declarat co-

misarul european. Corina Creþu va avea discuþii cu vicepremierul României, Sevil Shhaideh, ºi va participa la o serie de
conferinþe ºi alte evenimente
publice. Totodatã, comisarul
european va vizita un proiect finanþat cu fonduri europene ºi va
participa la conferinþa de presã
de lansare a Caravanei fondurilor structurale, ediþia 2017, un
proiect care include 8 conferinþe regionale în care se vor discuta experienþele de pe teren ale
gestionãrii fondurilor europene.
MARGA BULUGEAN
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Lumea satelor, prima care stinge lumina
Cu o demografie în cãdere liberã, cu o agriculturã
fãrãmiþatã, vãduvite de orice formã de activitate economicã, satele doljene au ajuns la limita supravieþuirii.
Rezitã, probabil, doar cât timp actualii pensionari mai
respirã ºi fac sã urce fumul pe coºurile caselor. Plecarea
celor cu braþe de muncã, încã în putere, peste hotare nu
este decât o soluþie fireascã de supravieþuire. Garduri
cãzute, gospodãrii arhaice, curþi lipsite de investiþii
fireºti – apã, canalizare, gaze naturale -, populaþia din
rural pierde teren în raport cu condiþiile normalitãþii
de secol XXI. Nu mai aducem în discuþie necesitatea
reformãrii organizãrii administrative, mai ales cã, în
prezent, în Dolj, sunt sate cu câteva zeci de localnici.
Plecând din Craiova spre orice
localitate ruralã din Dolj constaþi
cã, prea multe aºezãri sunt lipsite
de un suflu care sã le dea speranþa
de a aspira cãtre o mai bunã dezvoltare. Cu foarte mici excepþii,
gospodãriile din rural sunt atinse
de o stare de neputinþã generatã de
constrângeri materiale. Lipsa oportunitãþilor de a absorbi forþa de
muncã localã este principala cauzã pentru care populaþia activã de
aici i-a calea pribegiei prin strãinãtate, în cãutarea unui pumn de
bani. Cheltuielile cu gospodãria
sunt foarte mari, de la an la an: lemnele de încãlzit pentru iernile tot mai
prelungite costã chiar ºi 2.000 de
lei pe sezon; alimentele de bazã sunt
cumpãrate din magazine, producându-se din ce în ce mai puþin la nivel de gospodãrie proprie; unadouã butelii de aragaz costã 70-140
lei; tarifele la apã, canalizare ºi servicii cablu-tv înseamnã alte sume
consistente; bãtrâneþea aduce, inevitabil, ºi povara atâtor ºi atâtor
afecþiuni medicale, cu sume importante cheltuite pentru sãnãtate.
Pensiile din rural nu sunt foarte
mari, majoritatea lucrând în sectorul agricol de dinainte de 1989.
Au mai fost forme firave de continuare a activitãþilor productive în
comunele din sudul Doljului, dar
totul s-a încheiat la 4-5 ani de la
Revoluþie, iar oamenii s-au reîntors
în spatele gardului de acasã.

Iar punem carul înaintea boilor

Au trecut aproape trei decenii
de la instaurarea democraþiei. O

formã mai bizarã, aici, în România. Cu toate acestea, nici pânã
astãzi, localitãþile rurale nu au toate drumurile asfaltate ºi oamenii
încã mai cufundã cizmele în nãmolul cleios cu care s-au obiºnuit
de sute de ani. Fondurile UE sunt
destinate, acum, drumurilor din
extravilan, respectiv celor spre
exploataþiile agricole. Ce naivi, europenii aºtia! Credeau cã noi neam fãcut temele!
Cu fondurile bugetare, multe primãrii din Dolj, mai ales unde edilii
au înþeles cã nu se mai poate aºa,
au reuºit sã aducã un standard de
civilizaþie populaþiei de aici. Apã,
canalizare, drumuri pietruite sau as-

ar fi normal sã deþinã.

Case pãrãsite,
mai tot timpul anului

Autoturismele din satele doljene, multe dintre ele, sunt înmatriculate pe diverse state din UE sau
chiar UK. Dacã mai sunt înscrise
legal?! Le vedem doar în preajma
marilor sãrbãtori de peste an, când
se reîntorc, pentru câteva zile, sã

cã încã nu a dispãrut cumsecãdenia, sã le mai dea mâncare la cãþel,
pisici; sã aibã grijã de curte, atât
ca sã nu intre vreun curios sã le
strice rânduialã. În rest, gospodãriile celor plecaþi nu mai au nimic
din ceea ce ar fi firesc: pãsãri, purcei, animale pentru carne ºi lapte!
Odatã cu plecarea peste hotare, starea naturalã cu care eram obiºnuiþi
în rural dispare. Cum nu se întrezãreºte nimic, temerea cã cei plecaþi vor rãmâne definitiv peste graniþele României este pe deplin justificatã.

Au rãmas ...fruntaºii!

faltate, servicii de tv-internet-cablu
au devenit palpabile. Acum, însã, se
petrece un fenomen anticipat de unii:
restanþe la plata acestor servicii publice. De ce? Nu din rea-voinþã, ci
pentru cã oamenii de aici nu pot plãti
din pensiile pe care le au, ceva ce

descuie poarta casei pãrinteºti. Din
vorbã în vorbã se trag unii pe alþii.
Spania, Italia, Germania, chiar Regatul Unit sunt destinaþiile actuale
ale celor din comunele doljene, ce
aleg calea strãinãtãþii. Nu trag zãvorul la porþi. Vorbesc cu vecinii,

Ca în orice comunitate, exodul
este apanajul celor harnici, buni la
o meserie, obiºnuiþi cu greul. Or,
dacã aceºtia au plecat din comune,
ceea ce rãmâne este, în cea mai
mare parte, efectivul de „forþã” ce
îngroaºã rândurile barurilor ºi localurilor. A celor care, consumând pe
caiet, se dovedesc a fi cel mai sigur
element electoral, bine controlaþi de
edilii în funcþie prin politica aberantã a sistemului de ajutoare sociale.
Poliþia de aici are mult de furcã.
Geamurile sparte periodic la diverse locuinþe sunt semne, spune vorba satului, cã cei din împrejurime
vor sã cumpere locuinþa pãrãsitã sau
abandonatã temporar. Iar despre

acest subiect este destul de delicat
sã mai continuãm ºi sã spunem cine
sunt principalii achizitori de case.
Oricum, o natalitate foarte prolificã
pe un anumit segment etnic atrage
cu sine o provocare la fel de serioasã asupra viitorului localitãþilor
rurale doljene. Iar impactul va fi, în
scurt timp, ºi economic, bugetul de
stat trebuind sã suporte ºi povara
gestionãrii, la limita normalitãþii, viaþa acestei etnii. Cã, altfel...

Sate cu 2 sau 3 locuitori!

Potrivit indicatorului „Populaþia
stabilã pe sate la Recensãmântul
Populaþiei ºi Locuinþelor 2011”
avem, în Dolj, mai exact în comuna Predeºti, satele Bucicani ºi Predeºtii Mici cu 2, respectiv 3 locuitori! Comuna Melineºti, satul Valea Marea are 8 persoane. Satul
Lânga, din Pieleºti, are în evidenþe
15 localnici. Segleþ din comuna
Vela are 24 de suflete. În comuna
Pleºoi, satul Cârstovani nu trece de
33 de oameni.
Depopularea este una dintre cele
mai mari provocãri cu care se confruntã, deja, România. Efectul sãu
este în plinã desfãºurare. Cum, la
orizont, nu se aratã nicio politicã
realã, constructivã, de revigorare
a ruralului, nu greºim prea mult
dacã spunem cã rãul a fost fãcut.
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“Nu poate funcþiona o societate
fãrã energie electricã”
Trecutul, prezentul ºi viitorul energiei electrice a reunit zilele trecute, la Craiova, elevii claselor a XI-a ºi a XII-a, în cadrul unui
sesiuni de comunicare “Energia Electricã în
secolul XXI”, organizatã la Facultatea de
Inginerie Electricã din Craiova. Totodatã,

conducerea Distribuþie Oltenia le-a pregãtit
o suprizã liceenilor prin organizarea unei vizite la dispeceratul de ultimã generaþie de la
Craiova, unde se coordoneazã distribuþia
energiei electrice în zona judeþelor Dolj, Gorj,
Mehedinþi ºi Teleorman.
echipamente, la producerea energiei electrice, exploatarea reþelelor de transport ºi distribuþia energiei pânã la utilizarea finalã. Avem
surse noi, se face trecerea de la
surse de putere mare – central
nucleare, electrice, termoelectrice spre surse distribuite de putere micã ºi foarte micã. Aceasta
genereazã probleme atât în ceea
ce priveºte echipamentele cât ºi
exloatarea centralelor electrice”,
a subliniat decanul Facultãþii de
Inginerie Electricã din Craiova.

“Distribuþie Oltenia susþine
foarte multe proiecte
ale comunitãþii”

Facultatea cu sprijinul Distribuþie
Oltenia a reuºit sã reuneascã, cu
Distribuþie Energie Oltenia (fost
CEZ Distribuþie) a organizat joi, 4
mai, a.c, la Facultatea de Inginerie
Electricã Craiova, Aula AK1, sesiunea de comunicãri “Energia electricã în sectorul XII”. La acest
eveniment au participat elevii claselor a XI-a ºi a XII-a din liceele
de profil energetic din regiunea
Olteniei ºi profesorii acestora; cadrele universitare ale Facultãþii de
Inginerie Electricã Craiova ºi reprezentanþii managementului Distribuþie Oltenia. Tematica evenimentului include producerea, transportul ºi distribuþia energiei electrice, tendinþele în utilizarea acesteia ºi energia verde. Sesiunea de
comunicãri a fost împãrþitã în
douã categorii, pentru elevii claselor a XI-a ºi a XII-a iar echipele au
fost formate din câte doi elevi.

ªi o componentã
competiþionalã…

Prof.univ.dr.ing Marian
Ciontu, decanul Facultãþii de Inginerie Electricã din Craiova a

precizat în deschiderea evenimentului cã provocarea
lansatã liceelor din regiunea Olteniei are pe lângã
componenta principalã –
schimbul de idei între liceeni ºi o componentã competiþionalã, cele ma bune
prezentãri urmând a fi premiate de cãtre Distribuþie
Oltenia. “ªtim foarte bine
cã în societatea modernã
energia electricã reprezintã practic motorul acestei
societãþi. În momentul în
care rãmânem fãrã alimentare acasã, jumãtate de orã,
începem sã avem probleme. Voi, ca elevi, ºtiþi foarte
bine, ce se întâmplã atunci
când rãmâneþi fãrã baterie
la laptop sau la telefonul
mobil. Nu poate funcþiona
o societate fãrã energie
electricã. În ultimele decenii, în acest domeniu, au
avut loc schimbãri importante, de la producþia de

þiona câteva dintre acestea. Sunt
stagii de practicã cu Universitãþile,
inclusiv cu Facultatea de Inginerie
Electricã care este un partener de
nãdejde, sprijinim elitele în cercetare ºi aici aº menþiona cã recent
am fost la Tg Jiu la Olimpiada Naþionalã de Fizicã. Avem un proiect
la care noi þinem foarte mult
– “Ucenic, electrician” ºi
mergem în zona de dezvoltare profesionalã a elevilor
spre a-i îndruma cãtre meseria de electrician, care nu
este atât de simplã ºi din pãcate, aceastã zonã a fost neglijatã. De aceea ne-am îndreptat cãtre ea ºi susþinem
un proiect mare cu liceele din
Tg Jiu, Craiova ºi Piteºti prin
care punem la dispoziþie laboratoare de ultimã generaþie, un mentorat cu specialiºtii nostri, practicã în cadrul
societãþii noastre ºi la cei mai
buni le oferim burse ca sã înveþe cât mai bine”, a precizat
Miron Alba.

“Îmi pun mari speranþe
în lucrãrile elevilor”

În cadrul vizitei la dispeceratul de la Craiova, elevii,
alãturi de profesorii coordonatori, au avut ocazia de a
intra în mijlocul acþiunii ºi de
a observa o parte din activiaceastã ocazie, elevi atât din Craiova, cât ºi din Filiaºi, Balº, Slatina, Caracal, Turceni, Târgu Jiu,
Drobeta Turnu Severin, Drãgãºani
ºi Râmnicu Vâlcea. Miron Albã,
directorul Direcþiei Strategie Dezvoltare Active a societãþii Distribuþie Oltenia a subliniat faptul cã,
beneficiile acestor discuþii interesante despre energia electricã în
secolului XXI au fost atât de partea elevilor care îºi pot descoperi
afinitatea cãtre o carierã în domeniul energetic, cât ºi de partea profesorilor coordonatori ºi a cadrelor universitare care au fãcut
schimb de experienþã cu noua generaþie. “Distribuþie Oltenia susþine foarte multe proiecte ale comunitãþii. În zona de educaþie aº men-

tãþile care asigurã distribuþia energiei electrice cãtre comunitatea localã. Educaþia este unul din domeniile care beneficiazã de sprijinul continuu al companiei Distribuþie Oltenia, care se implicã la
toate nivelele, susþinând evenimentele care au drept scop dezvoltarea educaþionalã a tinerilor din comunitatea în care opereazã. Cele
mai bune lucrãri din cele douã secþiuni au fost premiate la sfârºitul
evenimentului de cãtre Distribuþie Energie Oltenia. “Legat de
acest eveniment, eu îmi pun mari
speranþe în lucrãrile elevilor, pentru cã mi-ar plãcea sã veniþi cu o
idee nouã, pe care sã o implementãm în viitor. Suntem interesaþi sã
vedem cum priviþi dumneavostrã
energia electricã între trecut, prezent ºi cum o vedeþi în viitor. Prin
ochii dumneavoastrã privim lucrurile ºi vrem sã înþelegem mai
bine încotro se va îndrepta aceastã tehnologie ºi aceastã zonã de
dezvoltare a energiei electrice. Þin
sã menþionez cã ceea ce a spus
domnul decan este perfect adevãrat. Distribuþie Oltenia este într-o
perioadã de digitalizare. Faþã de
anul 2005, când totul se fãcea cu
pixul ºi hârtia ºi când se discuta
doar la telefon, acum suntem în
situaþia în care aproape nici nu mai
e nevoie de a discuta unu cu celãlalt”, a mai directorul Miron Alba.
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Valoare ºi prejudecatã
Iubitorii fotbalului îl ºtiu foarte bine
pe Bãnel Nicoliþã. Cei mai în vârstã,
cu siguranþã cã îºi amintesc echipa
naþionalã ºi de echipa Rapid, cu Rica
Rãducãnu în poartã. In extenso, trecând Dunãrea, în Serbia, ajungem ºi

Craiova fotbalisticã a fost
ani de zile un nesecat izvor de
veritabile talente. Juniorii au
fost slefuiþi de pricepuþi ºi dãruiþi antrenori, iar echipa mare,
Universitatea Craiova, a avut
mereu anticamera plinã de autentice valori. Mai mult, din
1990 ºi pânã prin 2005, nu era
echipa de fotbal din Liga I care
sã nu aiba 2-3 jucãtori crescuþi
la Craiova.
De-a lungul anilor, pe la juniorii echipei fanion a Olteniei au
trecut sute, poate chiar mii de
copii. Sita a cernut mereu ºi valorile au ajuns sã strãluceascã.
Atunci când generaþia cântatã de cãtre poetul Adrian Paunescu, ca fiind Campioana Unei
Mari Iubiri aducea primul titlu
naþional la Craiova, în 1974, un
copil de etnie romã îi admirã pe
monºtrii sacri ai fotbalului craiovean ºi românesc ºi se antrenã într-o grupã de juniori pe
fostul teren de zgurã. Mai desculþ, mai cu teniºii cârpiþi, copilul atrãgea ca un magnet privirile tuturor cunoscãtorilor ºi
iubitorilor de fotbal. ªi vorba
aceea, Craiova a avut, are ºi va
avea aºa ceva. Au mai trecut
câþiva ani ºi copilul, în creºtere, a ajuns la echipa de tineret a
Universitãþii. Talent înnãscut,
tehnica brazilianã, masa muscularã, dar peste toate acestea,
acel copil dovedea o seriozitate
ieºitã din comun. Respectuos
cu colegii de echipa, cu antrenorii, chiar ºi cu îngrijitorii gazonului. Era la un pas de echipa

mai departe. În Serbia, la Antwerp,
unde ani de zile titularul porþii echipei locale – participanta în cupele europene ºi cu performanþe în fotbalul
belgian – gãseam un þigan sârb, Ratko Svilar.

mare, care între timp devenise
Craiova Maximã.
Voinea Trifu, un copil de etnie romã, aspira pe deplin îndreptãþit la marea onoare de a
fi cooptat in lotul echipei de seniori Universitatea Craiova.
Chiar inegalabilii jucãtori, toþi internaþionalii, îl admirau. Antrenorii erau foarte încântaþi de
acest tânãr. Numai ca…
În România de pânã în decembrie 1989 existau foarte
multe prejudecãþi.
Tânãrul Voinea Trifu ºtia ca
se bazeazã pe talentul sau ºi pe

munca asidua de la antrenamente. Disciplinat, sârguincios. Din
pãcate, nu a avut ºansa de a debuta la Universitatea. Au fost
atunci voci care ar fi spus:
„domnule, tovaraºi, nu se poate ca un þigan sa joace în Divizia A. Mai ales la Craiova, echipa studenþeascã ºi care mai joacã ºi în echipament alb, ce…contrast s-ar crea?”
Voinea Trifu fost rãnit în orgoliul sãu. La aceea vreme,
orgoliul lui era în fapt doar
visul unui copil, care nu avea
pretenþia decât la ceea ce meritã, în conformitate cu educaþia pe care o dovedea ºi în
raport cu munca depusã ºi cu
propriul talent. Însã, toatã Oltenia auzise de copilul-minune de la Craiova.
A urmat o cariera la nivelul
Diviziei B ºi Diviziei C de
atunci, adicã ceea ce astãzi
sunt Liga a II-a si Liga a IIIa. Cu o singurã diferenþa. În
acele vremuri, eºalonul doi al
fotbalului românesc era, valoric, cu mult peste ceea ce
vedem astãzi în Liga I. Mulþi
jucãtori de azi, din primul eºalon al fotbalului romanesc,
plãtiþi cu zeci ºi sute de mii
de euro, nu ar fi avut loc nici
pe banca de rezerve de la Ligile II, respectiv III.
Fotbalistul craiovean Voinea Trifu a ajuns la Pandurii
Târgu Jiu, alãturi de un alt mare
produs al ºcolii de fotbal din Banie: Dorian Gugu. ªi Voinea a
început sã strãluceasca în echipa „pandurilor”. Munca dublã la
antrenamente, dãruire pe teren,
goluri spectaculoase, recuperãri
fantastice, pase fabuloase. Peste toate, caracterul sau i-a co-

pleºit pe toþi: jucãtori, antrenori,
conducãtori, suporteri. ªi erau
atunci la Pandurii, o sumedenie
de fotbaliºti foarte talentaþi.
Dupã câþiva ani, Voinea Trifu – dupã ce a activat ºi la Mo-

tru - ºi-a dat seama ca inaintand
in varsta, trebuie sã îºi facã un
rost în viaþã, pe lângã fotbal. ªi
a ales sã dea curs ofertei de la
Minerul Mãtãsari. Echipa minereascã, în Liga a III-a. Aici poposise un antrenor de prin Bucureºti. Purta o geantã-diplomat, era foarte elegant, dar fot-

bal ioc ºi pretenþii ca în Il Calcio. Era cunoscut la nivelul fotbalului din eºaloanele inferioare. Pretindea ca are oferte din
Congo. Un personaj pitoresc. Il
chema Stradeli. Iar echipa Minerul Mãtãsari se baza doar
pe fotbalistul Voinea Trifu.
Însã…cu o floare nu se face
primãvarã ºi rezultatele lãsau de dorit. Oamenii din
conducerea echipei, iubitori
de fotbal, ºi-au dat seama de
pãcãlealã cu antrenorul bucureºtean, l-au îndepãrtat ºi
i-au propus lui Trifu preluarea bãncii tehnice. ªi aºa,
Voinea Trifu a ajuns antrenor-jucãtor la Minerul Mãtãsari. Angajat la minã, fãcând cursuri de antrenori ºi
de instructor sportiv, Voinea
Trifu a fost un adevãrat
exemplu pentru cei care îi
erau ºi colegi de echipã, dar
ºi elevi.
Câtã vreme a activat la
Minerul Mãtãsari, Trifu a
dovedit un fairplay de exceptie. Pe Valea Jiului, spunea legenda, fundaºii intrau
cu crampoanele de la tibie în
sus. Trifu a impus disciplina la echipã ºi mereu ºi-a respectat adversarii, mai ales când
aceºtia au început sã fie foºti
jucãtori ai Universitaþii, care
între timp deveniserã ºi ei antrenori. Nu a purtat ranchiuna
foºtilor colegi, pentru ca aceºtia erau de fapt idolii sãi.
Astãzi, Voinea Trifu este pensionar – dovada a marii sale seriozitãþi. Niciodatã nu ºi-a neglijat serviciul. Are un fiu, Patrian, care îi calcã pe urme. Este
vârf de atac undeva, în judeþul
Timiº. Un copil educat ºi un
fotbalist talentat.
Voinea Trifu. Un talent. Un
om educat, cu un bun simþ copleºitor. Muncitor, ambiþios,
respectuos cu toatã lumea. Fratele sãu, Partoi, extrem de talentat ºi el, a trãit aceeaºi dramã. A trebuit sã îºi câºtige pâinea jucând în Liga a II-a si a
III-a, la Constructorul Craiova,
deºi…echipamentul alb, prejudecãþile…
Voinea Trifu rãmâne un caracter frumos. Familist convins,
prieten devotat, el este o adevãratã emblemã a etniei rome din
municipiul Craiova. Cu modestie, cu munca ºi cu talent, se
poate spune ca Voinea este un
om împlinit, care a reuºit în viaþa prin educaþie.
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Ilustraþii ale poveºtilor lui Ion Creangã
realizate de Ary Murnu, expuse la Craiova
La sediul Alianþei Franceze din
Craiova (strada „Romain Rolland”
nr. 7) are loc astãzi, 6 mai, ora
11.30, vernisajul expoziþiei de graficã „Ion Creangã ºi personajele
sale” semnatã de Ary Murnu (18811971). Lucrãrile expuse – ilustraþii
ale poveºtilor ºi povestirilor lui Ion
Creangã – fac parte din patrimoniul Muzeului Naþional al Literaturii
Române din Iaºi, urmând a fi prezentate chiar de doi reprezentanþi
ai acestei instituþii: muzeograf Andreea Tacu ºi Cãtãlin-Mihai ªtefan,
pedagog muzeal.
„Ion Creangã ºi personajele
sale” face parte din proiectul
„Creangã, cãlãtor prin lume”, ce
marcheazã împlinirea a 180 de ani
de la naºterea scriitorului. Poveºtile ºi povestirile la care trimit cele
peste 50 de ilustraþii de Ary Murnu prezentate în cadrul expoziþiei sunt „Fata babei ºi fata moºneagului”, „Povestea lui Harap-Alb”, „Dãnilã Prepeleac”,

„Soacra cu trei nurori”, „Povestea unui om leneº”, „Punguþa cu
doi bani” ºi „Prostia omeneascã”.
Expoziþia a putut fi vãzutã ºi în Veneþia (Italia) ºi Alicante (Spania),
iar la Craiova va putea fi vizitatã
pânã pe data de 18 mai.
De origine aromânã, Ary Murnu s-a remarcat ca un foarte bun
pictor, ilustrator ºi grafician. Nãscut în 1881, la Xanthi, a urmat
studiile gimnaziale ºi liceale la Budapesta ºi pe cele superioare la
Academia de Arte Frumoase din
Munchen, apoi la Iaºi ºi la Bucureºti, unde s-a stabilit. ªi-a dedicat întreaga viaþã picturii, dar ºi
caricaturilor, ilustraþiilor ºi multor altele lucrãri grafice. A colaborat la diferite publicaþii ºi a realizat ilustraþii pentru operele mai
multor scriitori români, dintre care Cezar Petrescu,
Mihail Sadoveanu, Mihai Eminescu, Ion Creangã ºi
Alexandru Vlahuþã.

Tudor Gheorghe va susþine în iunie concertul
„Vara simfonic aniversar”
În anul 2005, Tudor Gheorghe susþinea la Craiova cel de-al patrulea
spectacol care închidea ciclul concertelor dedicate anotimpurilor: odatã
cu „Vara simfonic”, cortina cãdea asupra „Anotimpurilor Poeziei Româneºti”. Spectacolul reunea o selecþie din operele lui George Coºbuc,
Vasile Voiculescu, George Topârceanu, Mihai Eminescu, dar ºi ale altor
poeþi mai puþin cunoscuþi, ca Dumitru Ciurezu. Dupã mai bine de 11 ani
de la premierã, Tudor Gheorghe readuce la Craiova „Vara simfonic aniversar” – luni, 12 iunie, ora 19.00, în sala Teatrului Naþional „Marin
Sorescu”. Dirijorul, compozitorul ºi orchestratorul Marius Hristescu
mãrturiseºte însã cã nu este aceeaºi varã: „Melodiile cunoscute publicului nostru sunt regândite într-o variantã mai amplã orchestralã, câteva
piese noi vor confirma atmosfera liricã ºi tematica muzicalã”. Concertul
de la Craiova va avea loc dupã reprezentaþiile din 22-23 mai la Iaºi, 31
mai la Piteºti ºi 6 iunie la Timiºoara ºi va fi urmat pe 14 iunie de un
spectacol la Sala Palatului din Bucureºti. Biletele s-au pus deja în vânzare
la Agenþia Teatrului Naþional Craiova, la preþul de 100 lei.

„Furtuna”, cu Marcel Iureº, revine la Teatrul „Colibri”
Joi, 11 mai, ºi vineri, 12 mai, de la ora 19.00, Marcel
Iureº revine pe scena Teatrului pentru Copii ºi Tineret
„Colibri” în spectacolul „Furtuna”, dupã piesa lui William Shakespeare, alãturi de actorii Oana Stancu, Geo
Dinescu, Mugur Prisãcaru ºi Marin Fagu. Producþia este
inspiratã de arta animaþiei, scenariul ºi regia Cristian Pepino, decoruri Remus Alexandru Gabor, costume Raluca
Aioniþoaie, muzica Marin Fagu. „Spectacolul se adreseazã publicului de toate vârstele, prin actori ºi pãpuºi, întro notã de fantastic ºi umor vorbind despre putere ºi destin, rãzbunare ºi iertare, despre dominaþia binelui asupra
rãului”, precizeazã reprezentanþii instituþiei. Un bilet costã 20 lei (pentru grupurile organizate: 10 lei).

Volum de Dan Ciupureanu
lansat în Salonul Medieval
Casa de Culturã „Traian Demetrescu” din Craiova vã invitã miercuri, 17 mai, ora 19.00, în Salonul
Medieval, la lansarea cãrþii „Omar
ºi diavolii” de Dan Ciupureanu,
publicatã anul acesta la Editura „Polirom”. Despre carte vor vorbi Horia Dulvac ºi Silviu Gongonea, iar
moderator al întâlnirii va fi Petriºor
Militaru. La final va avea loc o lecturã publicã din roman susþinutã de
actorul Cãtãlin Miculeasa. Dan Ciupureanu (n. 1983, Craiova) a câºtigat concursul de debut al Editurii

„Vinea”, în 2014, cu volumul „Efectul calmantelor”, pentru care a primit Premiul pentru debut în poezie
al revistei „Tiuk!”. În 2015 a publicat volumul de poezii „Liderul grupei mici de la grãdiniþa de stat nr.
2”, nominalizat pentru Premiile Artgothica. În 2016 îi apare în Franþa
„Les jeux paralympiques”, poeme,
în traducerea Carinei Nedov. A publicat în numeroase reviste literare
din România, Germania ºi Franþa
poezie, teatru ºi prozã scurtã. În
prezent este stabilit în Franþa.
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145 de muzee ºi organizaþii
partenere participã
la Noaptea Muzeelor
145 de muzee ºi organizaþii partenere din
45 de localitãþi din întreaga þarã – între care
ºi Craiova, cu Muzeul
de Artã ºi Muzeul Olteniei – vor participa la
Noaptea Muzeelor, un
eveniment desfãºurat
la nivel internaþional ºi
aflat anul acesta la a
XIII-a ediþie. Noaptea
Muzeelor va avea loc
pe 20 mai, când muzeele din România îºi vor aprinde luminile ºi îºi vor
deschide porþile în aceeaºi noapte, alãturi de peste 3.000 de muzee ºi
instituþii culturale din 30 de þãri europene, pentru o sãrbãtoare a colecþiilor ºi a creativitãþii care va transforma peisajul urban. Noaptea Muzeelor
2017 prezintã în premierã Questo – aplicaþia de mobil gratuitã prin care
cei interesaþi pot accesa #Noaptea Muzeelor2017 „într-un mod interactiv ºi distractiv” împreunã cu prietenii sau cu cei mici din familie.

În universul fantasy al scriitorului
ºi scenaristului BD Marian Coman
În Salonul Medieval al Casei de Culturã „Traian Demetrescu” va avea loc
marþi, 16 mai, ora 18.00, lansarea cãrþii
„Haiganu. Furia Oarbã” de Marian
Coman. «Aventura Zeului Osândit continuã în „Furia Oarbã”, al doilea volum
dintr-o trilogie fantasy tulburãtoare. La
un an ºi jumãtate de la apariþia romanului „Fluviul ªoaptelor”, Editura
„HAC!BD” publicã „Furia Oarbã”, cea
de a doua parte a seriei „Haiganu”, o
trilogie fantasy de extracþie româneascã ce poartã semnãtura lui Marian Coman. Romanul duce mai departe povestea din „Fluviul ªoaptelor”, într-un univers fantastic ce-ºi trage seva din mitologia traco-dacã ºi din folclorul românesc», precizeazã organizatorii. Romanul este ilustrat de graficianul Andrei
Moldovan, are 240 de pagini, hãrþi ºi
ilustraþii la fiecare capitol. Scriitor ºi
scenarist de benzi desenate, Marian Coman este laureatul mai multor
premii naþionale dedicate literaturii F&SF ºi al unui premiu al Convenþiei Europene de Science-Fiction. În prezent este unul dintre scenariºtii revistei de benzi desenate „HAC!”.

Poveºti de weekend:
„Rãþuºca cea urâtã”
ºi „Poveste japonezã”
Primul weekend al
acestei luni readuce la
Teatrul pentru Copii ºi
Tineret „Colibri” douã
îndrãgite spectacole.
Astãzi, 6 mai, la ora
18.00, intrã în scenã
„Rãþuºca cea urâtã”,
de H. Ch. Andersen,
într-un spectacol regizat de Todor Valov, cu
scenografia semnatã
Stefka Kyuvlieva, muzica Elena Metodieva.
Ne dãruiesc povestea actorii Oana Stancu, Emanuel Popescu, Alla
Cebotari, Ionica Dobrescu, Adriana Ioncu, Iulia Cârstea, Rodica Prisãcaru, Mugur Prisãcaru ºi Daniel Mirea. Duminicã, 7 mai, de la ora
11.00, aflãm o „Poveste japonezã”, despre iubirea ce pune la grele
încercãri chiar ºi ºoriceii. Spectacolul de Ksenia Stoianovic, adaptare
ºi regie Zivomir Jokovic, scenografie Eustaþiu Gregorian, muzica Alin
Macovei-Moraru, versurile cântecelor Doina Pologea, îi are în distribuþie pe actorii Rodica Prisãcaru, Adriana Ioncu, Daniel Mirea, Mugur Prisãcaru, Emanuel Popescu, Alla Cebotari ºi Ionica Dobrescu.
Preþ bilet: 7 lei sau 10 lei, în funcþie de categoria locului.
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Premiul de excelenþã pentru prof.
George Florian Zamfir
Un eminent profesor din Craiova a primit, la Gala
„Mentor în Educaþie” premiul pentru Excelenþã în educaþie,
pe anul 2016. Este vorba despre George Florian Zamfir,
de la Liceul de Arte „Marin Sorescu” din Craiova.
Gala, desfãºuratã la Teatrul
„Odeon” din Bucureºti, a fost organizatã, pentru a ºaptea oarã consecutiv, de MOL România ºi Fundaþia pentru Comunitate ºi a constat
în acordare unor premii de excelenþã în învãþãmânt, fiecare din cei
zece laureaþi primind un trofeu,

realizat de artistul plastic Ioan
Nemþoi, ºi un premiu în bani
(8.000 de lei). „Oferim de ºapte ani
aceste premii, dorind sã recompensãm profesorii de excepþie, care au
ºlefuit talente”, a precizat Camelia Ene, director executiv MOL
România. Profesorii ºi antrenorii,

fiind vorba ºi de sport, au fost selectaþi de Consiliul Director al Fundaþiei pentru Comunitate, din peste 250 de nominalizãri venite din
partea unor foºti elevi sau colegi ai
celor propuºi. „Numãrul constant
ridicat al propunerilor pe care le
primim ne aratã cã sunt mulþi cei
care doresc sã-ºi exprime recunoºtinþa faþã de dascãlii care au avut
un rol important în viaþa lor. Din ziua
de 3 Mai, timp de opt luni, se pot
depune nominalizãrile „Mentor”,
pentru acest an”, a menþionat Andras Imre, director executiv al
Fundaþiei pentru Comunitate.

„Pentru mine, copiii sunt
prietenii mei mai mici”

Festivitatea de la Teatrul
„Odeon” a fost demnã de un astfel de eveniment. Costume de galã,
program artistic adecvat – amintim numai recitalul susþinut de
Alexandru Tomescu, care a interpretat partituri cu celebra vioarã Stradivarius, recunoºtinþã pentru dascãlii care scot pe bandã rulantã valori. Printre cei premiaþi ,
Craiova se mândreºte cu aprecie-

rea acordatã prof. George Florian Zamfir, profesor la Liceul de
Arte „Marin Sorescu” din Craiova. Are un CV impresionant: absolvent al Liceului de Muzicã ºi
Arte Plastice din Craiova, al Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din Bucureºti, profesor debutant la ªcoala din Dioºti (jud.
Dolj), acolo unde de mai bine de
un an ºi jumãtate nu mai fusese
vreun profesor de muzicã; autor
al unor volume de specialitate,
mentor al copiilor, pentru care are
un respect deosebit. Sunt foarte
multe de spus despre ele. Dar, mai

bine îl lãsãm sã ne spunã câteva
cuvinte: „Pentru mine, copiii sunt
prietenii mei mai mici. Îmi place
sã lucrez cu ei ºi simt o împlinire.
Sunt foarte fericit, ca ºi dascãl al
lor, ºi mãbucur cã sunt, în continuare, elevi de excepþie. Referitor la acest premiu, am fost recomandat de o fostã colegã, de la
Corul Învãþãmântului, educatoarea
Virginia ªovoiu (de la Grãdiniþa
„Tudor Vladimirescu” – n.r.), cãreia îi mulþumesc. Voi face tot ce
þine de mine sã promovez copii
excepþionali”. Ceva în plus nu mai
sunt foarte multe de spus.

Au rãmas catedre vacante în Dolj La Melineºti, educaþie inclusivã
Sãptãmâna aceasta, la nivelul
învãþãmântului doljean, în ºedinþã
publicã, s-a reînnoit lista posturilor
vacante ºi rezervate, rãmase dupã
pretransferul titularilor. Este vorba
despre 1.045 de norme ºi fracþiuni,
65 dintre acestea fiind complete, cu
ocupare pe perioadã nedeterminatã.
De asemenea, 322 de posturi sunt
vacantate, dar netitularizabile,
deoarece, la unitãþile de învãþãmânt
respective nu sunt elevi care sã
asigure continuitate pe un ciclu de
patru ani. Este cunoscut ºi faptul cã
în 658 de situaþii sunt fracþiuni de
normã – 3-16 ore - care vor fi
ocupate pe perioadã determinatã.
Este o situaþie pe undeva ieºitã din comun, la Liceul de Arte „Marin Sorescu” din
Craiova. Aici, sunt 12 catedre de muzicã
instrumentalã, patru norme de corepetiþie ºi
alte douã posturi de instrument la alegere
(secundar). „Este o situaþie destul de dificilã. Se poate merge pe redistribuire, prin
Hotãrârea Consiliului de Administraþie al ºcolii, pe catedre, angajaþi fiind cei de la Filarmonica „Oltenia” ºi Opera Românã Craiova, cu statut de colaboratori. Sperãm ca, în
toamnã, sã rezolvãm mare parte din proble-

me ºi, în acelaºi context, aºteptãm tineri
absolvenþi de studii în arte, care sã ni se alãture ºi sã vinã la noi”, a precizat prof. Lucia
Croitoru, director al Liceului de Arte „Marin Sorescu” din Craiova.

Posturi peste tot

Sunt multe posturi disponibile ºi la instruire
practicã, pe diverse discipline, de la sanitar,
agriculturã, horticulturã, mecanicã pânã la
electrotehnicã ºi transporturi. Pe acest segment sunt catedre vacante la Liceul „Charles Laugier” (postliceal sanitar), Colegiul
Tehnic Energetic, Liceul Tehnologic Auto,
Liceul de Transporturi Auto, Liceul Tehnologic „George Bibescu”, toate din Craiova,
iar în judeþ la unitãþile din Poiana Mare ºi
Melineºti. La învãþãmântul primar ºi preºcolar, sunt mai mult de 80 de catedre pentru
fiecare specializare, dar la educatoare sunt
opt catedre ocupabile pe perioadã nedeterminatã – Grãdiniþele „Elena Farago”, „Sf.
Ana”, „Castelul Fermecat”, toate din Craiova, dar ºi la Gogoºu, Botoºeºti-Paia, Castranova, Greceºti. Pentru învãþãtori sunt
ºapte posturi vacante (Goicea, Negoi, Sadova, Sãlcuþa, Urzicuþa ºi Amãrãºtii de Jos),
iar la Educaþie fizicã ºi sport sunt patru
posturi, unul dintre ele fiind la Clubul Sportiv ªcolar Craiova. Nu este lipsit de importanþã ºi faptul cã, pentru disciplina „mecanicã”, sunt douã catedre la Melineºti,
respectiv Segarcea. Douã posturi sunt
ºi la CJRAE Dolj ºi trei funcþii didactice
la ºcolile speciale. Unele catedre, din
ofertã, sunt realizate prin unirea fracþiunilor de normã din douã discipline, cu
ore adunate din mai multe unitãþi ºcolare. În perioada imediat urmãtoare, vor
fi puse la dispoziþie cadrelor didactice
cu contracte pe perioadã determinatã,
care au participat la concurs, în ultimii
ºase ani ºi au obþinut minimum 7,00 la
proba scrisã, posturile vacante.

europeanã

Pentru Liceul Tehnologic
„Alexandru Macedonski”din Melineºti este o
sãptãmânã plinã, una care
este europeanã ºi care dã
speranþe pentru viitor.
Între 3-7 Mai, în unitatea
de învãþãmânt amintitã
are loc prima întâlnire
internaþionalã din cadrul
unui Proiect „Erasmus+”,
destinat deprinderilor
europene în cadrul sistemului educaþional, cu tot ceea cepresupune acesta.
Este o sãptãmânã plinã pentru Liceul Tehnologic „Alexandru Macedonski” din Melineºti. Reprezentanþi a amui multor instituþii
de învãþãmânt din patru þãri partenere – Spania, Germania, Turcia ºi, nu în ultimul rând,
România, participã la Proiectul Erasmus+ „TOWARDS INCLUSIVE AND ACTIVE

EDUCATION BY YOUNG EUROPEAN
STORY TELLERS”. „Acest program se
adreseazã alevilor de liceu ºi are ca obiective educaþia inclusivã, combaterea abandonului ºcolar, metode de îmbunãtãþire a performanþelor în învãþãmânt pentru elevii cu
probleme de învãþare (autism, discalculie,
dislexie, nevãzãtori, etc.), combaterea discriminãrii între elevi, dezvoltarea abilitãþilor
de comunicare în limba englezã, utilizarea
mijloacelor TIC moderne, cunoaºterea culturii ºi tradiþiilor þãrilor participante”, a precizat prof. Alina
Dumitraºcu, coordonator de proiect. Este un început pentru Liceul
Tehnologic „Alexandru Macedonski” din Melineºti. „Este un lucru
benefic, iar celevii ºi cadrele didactice au de câºtigat. Dar, nu este singura acþiune de acest gen, chiar la
sfârºitul acestei luni pregãtim ºi alte
surprize”, a afirmat prof. Valeria
Ionescu, director al unitãþii de învãþãmânt amintite. În perioada în
care sunt oaspeþii doljenilor,vizitatorii au luat deja pulsul cu Cetatea
Bãniei, prin vizitele la Prefectura
Judeþului Dolj, Grãdina Botanicã din
Craiova ºi Parcul „Nicolae Romanescu” din Craiova.
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Dermatologii olteni se reunesc
la Olãneºti
Medicii dermatologi din Oltenia îºi dau întâlnire la
acest sfârºit de sãptãmânã, în localitatea Bãile Olãneºti,
unde are loc Conferinþa de primãvarã a Asociaþiei Dermatologilor din Oltenia (ADO). Cu aceastã ocazie vor fi
prezentate date actuale privind cancerele cutanate.
Manifestarea reprezintã un schimb de experienþã între
specialiºtii în domeniu din judeþele Dolj, Olt, Gorj,
Vâlcea ºi Mehedinþi.
Vor fi dezvoltate subiecte precum importanþa factorului genetic în apariþia cancerelor de piele,
dar ºi mecanismele patogenice prin
care factorii externi (radiaþiile ultraviolete, radiaþiile ionizante, substanþele chimice, infecþiile cu HPV
sau cu alte tipuri de virusuri) influenþeazã fiecare etapã a cancerogenezei cutanate. Vor fi, de asemenea, actualizate noþiunile de epidemiologia cancerelor de piele,
care reprezintã aproximativ 20%
din totalul tumorilor maligne, indiferent de localizare.

În ceea ce priveºte carcinomul
bazocelular (cel mai frecvent cancer) vor fi argumentate modalitãþile terapeutice clasice (excizia chirurgicalã, electrocauterizarea, radioterapia) ºi moderne (terapia fotodinamicã, laserterapia, chirurgia
Mohs, terapia foarte recentã dar
extrem de costisitoare cu Vismodegib, Sonidegib).

Medicii vor analiza ultimele
noutãþi privind melanomul

Referitor la carcinomul spinocelular, a doua formã ca frecven-

þã ºi care are potenþial de metastazare pe cale sanguinã sau limfaticã, vor fi discutaþi factorii de
prognostic pe care trebuie sã-i aibã
în vedere medicul curant atunci
când alege o anumitã metodã de
tratament.
În cadrul acestei conferinþe
nu vor lipsi prezentãrile noutãþilor privind melanomul (tumorã
malignã foarte agresivã), carcinomul neuroendocrin cutanat,
sarcoame (inclusiv sarcomul
Kaposi) sau cancerele cu punct
de plecare la nivelul glandelor
pielii, tumori în general foarte
greu de diagnosticat ºi care au
evoluþie nefavorabilã (recidive,
metastazare frecventã).
O sesiune specialã este acordatã mijloacelor de diagnostic privind cancerele de piele, ocazie

pentru a evidenþia importanþa ºi
limitele examenului histopatologic
ºi imuno-histochimic, dermatoscopiei sau microscopiei confocale în practica dermatologicã.
Medicii participanþi vor împãrtãºi din experienþa proprie oportunitatea alegerii unei anume metode de tratament al cancerului de
piele, pentru a obþine cele mai
bune rezultate oncologice, funcþionale ºi estetice.

Program ºtiinþific bogat

La secþiunea Varia, vor fi prezentate cazuri clinice deosebite,
care au pus probleme de diagnostic ºi tratament. Programul ºtiinþific este foarte bogat, cuprinzând
referate ºi lucrãri ºtiinþifice (studii ºi cazuri clinice rare), care sunt
publicate în volumul conferinþei

(176 pagini). Conferinþa este
acreditatã de Colegiul Medicilor
din România.
„Considerãm cã reuniunile
ºtiinþifice care au loc bianual, cu
ocazia conferinþelor Asociaþiei
Dermatologilor din Oltenia, reprezintã ºi o modalitate de pregãtire
a viitorilor dermatologi, rezidenþii
de azi în aceastã specialitate. La
finalul rezidenþiatului, pentru un
start bun în viaþã ºi pentru adaptarea rapidã în activitatea profesionalã, tânãrul specialist trebuie sã
aibã cât mai multe calitãþi: comportament etic, aptitudinea de comunicare cu bolnavul, curiozitatea în domeniul medical, raþionament clinic ºi gândire creativã”, a
precizat prof. univ. dr. Virgil Pãtraºcu, preºedintele Asociaþiei
Dermatologilor din Oltenia.

Cod galben de inundaþii pe Jiu ºi Desnãþui
Hidrologii au emis o avertizare
cod galben de inundaþii pentru mai
multe cursuri de apã din Oltenia.
Atenþionarea, valabilã pânã astãzi,
la ora 16.00, vizeazã, în judeþul
Dolj, râurile Jiu ºi Desnãþui. Sunt
aºteptate scurgeri importante pe
versanþi, torenþi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile

efecte de inundaþii locale, creºteri
de debite ºi niveluri cu posibile depãºiri ale cotelor de atenþie.
S-a instituit cod galben pe râurile din bazinele hidrografice: Bega
- bazin superior ºi afluenþi, Timiº bazin superior ºi afluenþi bazin mijlociu, Bârzava, Moraviþa, Caraº,
Nera (judeþele: Timiº ºi Caraº Se-

verin), Cerna (judeþele: Gorj
ºi Caraº Severin), afluenþii
mici ai Dunãrii aferenþi sectorului amonte Drobeta Turnu-Severin (judeþele: Mehedinþi ºi Caraº Severin), Desnãþui (judeþele: Mehedinþi ºi
Dolj), Jiu - bazin superior ºi
mijlociu (judeþele: Hunedoara, Gorj, Mehedinþi ºi
Dolj, afluenþii Oltului
mijlociu ºi inferior din
judeþele: Sibiu, Braºov,
Vâlcea, Gorj, Argeº,
Olt ºi Dolj, Vedea bazin superior ºi afluenþi bazin mijlociu (judeþele Argeº, Olt ºi
Teleorman), Argeº bazin superior ºi afluenþi bazin mijlociu (judeþele: Argeº, Dâmboviþa ºi Giurgiu), afluenþii mici ai Mureºului
aferenþi sectorului aval Ocna
– Mureº din judeþele: Sibiu,
Alba, Hunedoara ºi Arad.
Având în vedere situaþia
hidrometeorologicã actualã

ºi prognoza meteorologicã pentru urmãtoarele ore, ca urmare a
precipitaþiilor prognozate ºi propagãrii se pot produce scurgeri
importante pe versanþi, torenþi,

pâraie, viituri rapide pe râurile
mici cu posibile efecte de inundaþii locale, creºteri de debite ºi
niveluri cu posibile depãºiri ale
cotelor de atenþie.
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Martin Schulz: Guvernul
de la Berlin sã nu aprobe
votul în Germania pe tema
reintroducerii pedepsei
capitale în Turcia
Guvernul de la Berlin nu ar
trebui sã aprobe votul în
Germania în cadrul posibilului
referendum pe tema reintroducerii pedepsei capitale în
Turcia, a declarat Martin
Schulz, candidatul SPD la
funcþia de cancelar german ºi
fost preºedinte al Parlamentului European. “Nu putem
permite votul în Germania pe
tema unui instrument care intrã
în contradicþie cu valorile ºi
constituþia noastrã”, a declarat
politicianul german, fãcând
referire la un posibil referendum privind reintroducerea
pedepsei capitale în Turcia. În
urma tentativei eºuate de
loviturã de stat din luna iulie
2016, preºedintele turc Recep
Tayyip Erdogan a semnalat cã
se gândeºte sã propunã un
referendum privind reintroducerea pedepsei cu moartea,
mãsurã criticatã de Germania
ºi alte state din Uniunea
Europeanã. Ministerul german
de Externe a indicat cã autoritãþile guvernamentale trebuie
sã aprobe organizarea pe
propriul teritoriu a acþiunilor
suverane ale altor state,
inclusiv referendumuri.

Rebelii sirieni resping
propunerea Rusiei de a crea
zone de securitate în Siria
Opoziþia sirianã armatã a
respins planul Rusiei de a crea
zone de securitate în Rusia, pe
care l-a catalogat drept o
ameninþare la integritatea
teritorialã a þãrii, adãugând cã
nu va recunoaºte Iranul ca
garant pentru niciun tip de
acord de încetare a ostilitãþilor.
Rusia, Turcia ºi Iran au semnat
joi un memorandum privind
crearea a patru zone de securitate în Siria, în timpul discuþiilor de la Astana. Acþiunea a fost
salutatã de ONU, dar a fost
întâmpinatã cu scepticism din
partea SUA. “Vrem ca Siria sãºi menþinã integritatea”, a
declarat un delegat al opoziþiei,
dupã ce cele trei state care
sponsorizeazã negocierile de la
Astana au semnat memorandumul. “Luptãm împotriva
divizãrii Siriei. Cât despre
acorduri, nu facem parte din
acestea ºi nu vom fi niciodatã în
favoarea lor, atâta timp cât
Iranul este stat garant al
acestora”, a adãugat delegatul
rebelilor sirieni. El a mai spus,
de asemenea, cã existã o
“discrepanþã imensã” între
promisiunile Siriei, care a
intervenit militar în 2015 ºi a
oferit susþinerea preºedintelui
Bashar al-Assad. Urmãtoarea
întrunire de la Astana, privind
criza sirianã, va avea loc la
jumãtatea lunii iulie, precedatã
de consultãrile experþilor în
Turcia.
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O dezbatere care nu s-a fãcut: despre imigraþie!
MIRCEA CANÞÃR
Marine Le Pen a avut, în general, o presã
defavorabilã de-a lungul campaniei electorale.
Chiar excesiv de defavorabilã, dar asta ºi datoritã propriei sale prestaþii. A fost alãturatã, destul de inabil opinãm noi, de America lui Trump,
Regatul Unit post-Brexit, Ungaria lui Viktor
Orban ºi alþi aliaþi populo-naþionaliºti, cu care
nu este uºor sã te înþelegi. Pe chestiunea imigraþiei toþi aceºtia sunt însã de acord. Cum sunt,
de altfel, ºi pe alte teme delicate, precum islamul, UE, globalizarea. ªi totuºi discuþia despre
imigraþie, în Franþa, are valenþe particulare. Fiindcã, dintre þãrile europene, ea s-a vãzut a fi,
prefenþial, expusã la ameninþãrile jihadiste. Ori,

tocmai la aceastã temã sensibilã, la care se aºteptau abordãri clare ºi competente, cum spuneam, fiind vorba de apãrarea þãrii, de protecþia veritabilã ºi eficace a cetãþenilor ºi intereselor acestora, nu s-au fãcut resimþite punctele
de vedere. Specialiºtii în lupta contra terorismului susþin cã propaganda Daesh este în ofensivã. Mai mult, Marine Le Pen ar fi intrat în
jocul organizaþiilor jihadiste, în timp ce Emmanuel Macron vrea sã punã în operã o strategie
globalã de luptã contra terorismului cu trei axe,
acestea cuprinzând: reducerea pretutindeni a
bazelor logistice, distrugerea capacitãþilor de
recrutare, de antrenament ºi de luptã din Ori-

entul Mijlociu, Afganistan ºi Africa, mobilizarea Uniunii Europene printr-o cooperare ranforsatã în domeniile securitãþii ºi justiþiei, pentru a putea lupta contra cyber-terorismului ºi
finanþãrii terorismului. Nu în ultimul rând, asigurarea unei fluiditãþi constante a schimbului
de informaþii ºi analize care va permite fiecãrui actor în lupta contra terorismului sã coopereze cu alþi actori. Toate acestea pot fi înþelese. Numai cã 7 figuri ale antiterorismului
francez trag semnalul de alarmã: „Le Pen face
jocul jihadiºtilor!”. Apelul este semnat de fostul judecãtor antiterorist Jean Louis Bruguiere, de un fost director general al securitãþii
externe, de Michel Debacq, fost procuror
antiterorist, un fost ºef al RAID (unitate de
elitã a poliþiei naþionale), un fost ºef al supravegherii teritoriului, un coordonator naþional
al informaþiilor, ºi un fost ºef al unitãþii de
coordonare antiteroriste. Ei bine, toþi aceºtia
ºi-au exprimat susþinerea pentru Emmanuel
Macron, printr-un text publicat în Nouvel
Observateur. Deºi nu are nici o ºansã sã-l batã
pe Emmanuel Macron, Marine Le Pen se vede
acum etichetatã ca „favorizatoare” a jihadiºtilor, încât, cu siguranþã, dupã turul doi al
alegerilor prezidenþiale, se va declara victima maºinaþiunilor. La rândul sãu, Emmanuel
Macron, pentru a nu se refugia în teritoriul
ordonanþelor emise de Guvern, va clama sprijinul alegãtorilor în apropiatele alegeri parlamentare. Nu este exclus sã-l aºtepte o coabitare dificilã, aºa cum Francois Mitterand a
avut-o cu Jacques Chirac, cãruia refuza sã îi
semneze ordonanþele venite de la Guvern.

Angela Merkel a fãcut un apel la negocieri cinstite
ºi constructive cu Marea Britanie pe tema Brexit
Cancelarul german Angela
Merkel a lansat, ieri, un apel la
negocieri cinstite ºi constructive cu Marea Britanie cu privire
la ieºirea din UE, în contextul
tensiunilor pe aceastã temã între Londra ºi oficialii europeni.
“Sigur cã avem nevoie ºi vrem
sã avem Marea Britanie drept un
bun partener în viitor”, a declarat Merkel într-un discurs la
Hamburg, adãugând cã negocierile pe tema Brexit vor fi “extrem de complexe ºi intense”.
“Marea Britanie va fi în viitor mai
puþin conectatã decât este acum,

inclusiv în domeniul economic”,
a mai spus oficialul german, care
a subliniat importanþa menþinerii
unor legãturi strânse cu Londra
în domenii precum economia,
securitatea ºi apãrarea. Dupã ce
surse citate de cotidianul Financial Times au semnalat cã Marea Britanie va trebui sã achite
obligaþii curente de 100 de miliarde de euro în momentul ieºirii
din Uniunea Europeanã, premierul Theresa May a acuzat Bruxellesul cã ar vrea sã influenþeze rezultatul alegerilor parlamentare britanice.

Steag cu mesaje împotriva partidului de extremã
dreapta Frontul Naþional, instalat pe Turnul Eiffel
Mai mulþi militanþi ai organizaþiei nonguvernamentale
Greenpeace au fost vãzuþi ieri dimineaþã instalând pe
Turnul Eiffel un steag pe care erau scrise mesaje împotriva partidului de extremã dreapta, Frontul Naþional. Pe
platforma de socializare Twitter au apãrut mai multe
fotografii în care patru activiºti încercau sã instaleze
stegaul galben pe care se putea citi: „Libertate, egalitate,
fraternitate. #Resist”. În cadrul unui articol, fãcut public
pe 30 aprilie de publicaþia Le Journal du Dimanche, peste
60 de asociaþii, printre care ºi Greenpeace, au solicitat
cetãþenilor francezi sã se mobilizeze în cel de-al doilea
scrutin prezidenþial în faþa “celor care susþin retragerea
Franþei din UE”. Mai mulþi utilizatori de internet ºi-au
exprimat îngrijorarea în privinþa acþiunii Greenpeace,
subliniind uºurinþa cu care activiºtii au putut întreprinde o
asemenea acþiune într-un stat ce a instituit stare de urgenþã, în urma atacurilor teroriste din noiembrie 2015.
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Anunþul tãu!
INFORMARE În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, TITULARUL Coþofenii din Faþã Str. Coþofenilor nr. 442, judeþ Dolj, Tel: 0251 44 65 23,intentioneazã sã solicite de la A.N. “Apele
Române” - Direcþia Apelor Jiu, aviz de gospodãrire a apelor pentru realizarea lucrãrilor ”Înfiinþare reþea de apã uzatã ºi staþie
de epurare în Comuna Coþofenii din Faþã,
judeþul Dolj” amplasate în Coþofenii din
Faþã, judeþul Dolj. Aceastã investiþie este
nouã. Persoanele care doresc sã obþinã
informaþii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor,
pot contacta solicitantul de aviz la adresa
menþionatã. Persoanele care doresc sã
transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri se pot adresa solicitantului dupã data
de 03.05.2017 (data estimatã la care se va
transmite solicitarea de aviz).
Asociaþia Grupul de Acþiune Localã Jiu-Romanaþi, cu sediul în comuna Castranova, str. Stadionului, nr. 1,
anunþã urmãtoarele posturi vacante: 1 post animator. Cerinþe: absolvent studii superioare socioumane, cunoaºterea unei limbi strãine de circulaþie internaþionalã, cunoºtinþe de operare PC,
cunoaºterea tehnicilor de comunicare, experienþã în implementarea de strategii de Dezvoltare Localã sau Regionalã, abilitãþii de coordonare, îndrumare ºi consiliere, experienþã minim 3 ani.
Pentru depunerea dosarelor cu diploma ºi C.V. European vã aºteptãm pânã
la data de 12.05.2017, ora 12.00. E-mail:
galromanatijiu@yahoo.com.
Asociaþia Grupul de Acþiune Localã Jiu-Romanaþi, cu sediul în comuna
Castranova, str. Stadionului, nr. 1, anunþã urmãtoarele posturi vacante: - 1 post
secretar cu normã 8 ore/zi. Cerinþe: studii superioare, cunoºtinþe de operare pe
calculator (MS Office – Windows, Internet – nivel mediu), limbi strãine englezã/
francezã – nivel mediu, abilitãþi de comunicare, organizare, coordonare, supervizare, experienþã minim un an în domeniu. Pentru depunerea dosarelor cu diploma ºi C.V. European vã aºteptãm pânã
la data de 12.05.2017, ora 12.00. E-mail:
galromanatijiu@yahoo.com.

publicitate

cuvântul libertãþii / 13

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4
camere decomandate Craiova toate
îmbunãtãþirile. Telefon: 0745/995.125.
Craiova - vând
apartament 4 camere parter, zonã
ultracentralã, exclus
agenþii. Telefon:
0723/868.991.

Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fiind zonã metropolitanã, cadastru fãcut. Telefon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând 5000 mp la
Gara Pieleºti lângã
Fabrica Q Fort. Telefon: 0752/641.847.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Telefon: 0770/107.765.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrejmuit, asfalt,lângã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimnicu de Jos, utilitãþila DJ, cadastru. Telefon: 0744/563.823.
AUTO

Vând casã în comuna Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucãtãrie; anexe gospodãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-devie 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 casã 5 camere 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti Celaru, cadastru,
ROMÂNEªTI
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon: Vând Dacia Logan
0748/542.454.
2006 înmatriculatã în
Casã mare cu toate 2007 + GPL omoloutilitãþile super-îmbunã- gat. Preþ 2200 Euro
tãþitã în comuna Lipo- negociabil. Telefon:
vu cu teren 7000 mp. 0766/355.375.

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar - de
nouã, super întreþinutã, toate consumabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr butelie aragaz. Telefon: 0785/
Vând urgent casã 6
688.527.
camere cu 4500 mp
curte, grãdinã, vie,
VÂNZÃRI DIVERSE
Livezi-Podari, drum
Vând urgent loc de
naþional, asfalt, puþ
veci Roboaica, groaamerican. Telefon:
pã boltitã – placã
0722/266.718, 0251/
metalicã 2 locuri. Te522.579.
lefon: 0744/208.585.
Vând casã comuna
Vând masã metalicã
Calopãr (sat Dîlga) –
140/70/75 cm – 150
Dolj, la strada princilei, polizor electric
palã 3 corpuri a câte
nou - 100 lei. Telefon:
2 camere, 2 sãli beci,
0351/181.202; 0732/
pãtul, magazie, teren
128.320.
2000 mp. Telefon:
Vând pãtuþ copil, boi0735/923.982; 0351/
ler cu 5 fumuri, aparat
410.383.
medical- masaj. TeleVând casã cartier
fon: 0721/322.430.
Catargiu, str. Tîrnava
Vând loc de veci cinr. 21. Relaþii la telemitirul Ungureni. Tefon: 0756/420.895.
lefon: 0741/186.100
Vând (schimb) casã
Vând þuicã, podea
locuibilã comuna PeDacia faþã nouã. Teriºor + anexe, apã
lefon: 0747/674.714.
STRÃINE
curentã, canalizare Telefon: 0742/450.724.
TERENURI
Vând Cielo al doilea Vând loc de veci –
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, Vând pãdure Borãs- proprietar din anul gropi fãcute cimitirul
vie. Telefon: 0765/ cu - Gorj. Telefon: 1995. Telefon: 0742/ Romaneºti. Telefon:
291.623.
023.399.
0744/846.895.
0723/693.646.
CASE
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Vând douã chioºcuri
de presã.
Telefon: 0251/412.457.
Vând gropi la Cimitirul Romaneºti. Telefon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Telefon: 0770/687.430.
Vând maºinã cusut
electricã 200 lei, epilator HOMEDICS
ELOS LASER epilare
definitivã 800 lei. Telefon: 0751/136.216.
Frigider Whirlpool cu
2 uºi 300 litri, pompã
Kama de udat grãdina, 4 bare cornier de
70 cm lungi de 2,80
m. Telefon: 0770/
303.445.
Vând aparat foto video SAMSUNG +
acumulatori 200 lei
DVD portabil, adaptor auto 200 lei. Telefon: 0751/136.216.
Vând maºinã de scris
electricã, transformator 12 ºi 24 Volþi, calorifere fontã, piese
Dacia noi, pantofi,
bocanci, ghete militare noi, frigider. Telefon: 0735/445.339.
Vând 3 canistre tablã, calorifer electric
nou 11 elemenþi, trotinetã nichelatã. Telefon: 0771/558.572.
Vând toc fereastrã
solid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu
giurgiuvele duble. Telefon: 0351/809.908.

Vând aragaz 4
ochiuri, televizor color
100 lei bucata, maºinã de cusut Ileana, 4
gropi fãcute noi cimitirul Romaneºti. Telefon: 0729/977.036.
Vând maºinã de cusut - 250 lei, aspirator - 70 lei, saltea copil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Telefon: 0770/298.240.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie , polizor unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu 20 litri noi, arzãtoare gaze sobã
D 600, reductor oxigen sudurã, alternator 12V pickup Tesla
cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri
cu muzicã . Telefon:
0251/427.583.
Vând presã hidraulicã mase plastice,
ladã fibrã, butoi salcâm - 10 vedre, cârlige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
Vând coº fum metalic din þeavã D 200
mm, menghinã instalator, apometru
apã normal, aragaz
3 ochiuri. Telefon:
0767/153.551.
Vând bicicletã copii
(tricicletã), maºinã
de spãlat Alba–Lux.
Expresor cafea. Telefon: 0351/181.202.
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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 calorifer de fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Dacia 5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând frigider stare
bunã de funcþionare. Telefon: 0724/
065.756.
Vând þuicã de prunã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap,
TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 picioare schelã metalicã. Telefon: 0761/
853.192.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând maºinã de cusut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Drujbã electricã EINªEL lanþ rezervã200lei, cruce albã
scrisã 1200/400- 80
lei, covor persan
200/800 bine întreþinut – 100 lei, televizor color cu telecomandã. Telefon: 0770/
303.445.

Vând TV Color D
102 cm, pat mecanic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãrucior handicap, polizor
2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Telefon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON.Telefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Calorifere fontã, aspirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstrare
armament mic ºi cartuºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie argãsite, combinã muzicalã Stereo 205, pantofi, bocanci noi. Telefon: 0735/445.339.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negociabil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w. Telefon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.

SCHIMBURI APARTAMENTE

Vând cort 4 persoane, 2 compartimente ºi verandã, douã
aragaze voiaj, butelie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând baloþi lucernã,
uruitoare cereale,
cazan þuicã ºi bicicletã copii pentru vârsta de 7 ani. Telefon:
0764/779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon: 0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, canapea, fotolii, scaune, bibliotecã, aspirator, masã, saltea copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimensiunile 1x0,50 m, butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.

Schimb garsonierã
îmbunãtãþitã,
Brazdã, etaj 3, cu
apartament decomandat Brazdã,
G7, etaj 1-3. Exclus agenþii. Telefon: 0722/646.769.
ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez camerã 170
LEI/ lunã. Telefon:
0723/ 224.613.
MATRIMONIALE
Pensionar nefumãtor, fãrã obligaþie doresc doamnã pentru
prietenie cãsãtorie
peste 50 ani. Telefon: 0732/128. 320;
0351/181.202.
DIVERSE

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

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................

S.C. ED

Cãtre

PRESS COM S.R.L.

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

SCM Craiova – Dunãrea Brãila, în sferturile Cupei
Dupã ce disputat derby-ul optimilor de finalã din Cupa României,
24-19, miercuri, în deplasare, contra
“bronzului” recent încheiatei ediþii a
Ligii Naþionale – HC Zalãu, SCM Craiova va fi implicatã ºi în partida cu
cel mai impozant afiº din faza sferturilor, urmând a da piept cu vicecampioana Dunãrea Brãila, conform tragerii la sorþi efectuate ieri, la sediul
Federaþiei Române de Handbal. Încleºtarea va avea loc tot într-o singurã manºã, programatã în data de
11 mai, însã de astã datã fetele lui
Bogdan Burcea, care au încheiat întrecerea internã în imediata apropiere a podiumului, vor evolua în Polivalenta din Bãnie, unde au spulberat-o pe Dunãrea, în precedenta disputã directã, 28-17 în returul campionatului. Zamfir ºi compania au fost
aproape de un succes ºi în tur, când
au remizat la 24, în contextul în care
conduceau cu 22-16 înaintea ultimului sfert de orã.
Craiova ºi Brãila produc în genere jocuri ieºite din limita normalului, mãrturie în acest sens stând
ºi cele consumate, la Polivalentã,
în toamna lui 2014, când jucãtoarele alb-albastre ºi-au trecut în cont
cea mai tare revenire din istoria Ligii Naþionale, câºtigând cu 22-16,

dupã 5-13 la pauzã!
Trupa lui Costicã Buceschi a acces în aceastã fazã a competiþiei KO,
datoritã unui succes cu 31-26, joi searã, în compania Mãgurei Cisnãdie.
Tot atunci s-au mai consemnat rezultatele: Minaur Baia Mare (liga a
II-a) – CSM Roman 19-24, Rapid
Metrou Bucureºti (II) – Danubius
Galaþi 33-30, Corona Braºov – CSM
Bistriþa 25-29. Partida CSM Bucureºti – “U” Cluj are loc joi, iar HCM

Rm. Vâlcea ºi Unirea Slobozia au fost
calificate din oficiu (prin retragerea
Cetãþii Deva ºi a lui CSM Ploieºti, la
tragerea la sorþi a optimilor au fost
prezente 14 echipe, iar Vâlcea ºi Slobozia au fost marile norocoase).
În afarã de Craiova – Brãila, în sferturi vom mai avea: Rapid – Bistriþa,
Slobozia – Roman, CSM Bucureºti/
”U” Cluj – HCM Rm. Vâlcea.
În caz de egalitate, se trece direct
la executarea loviturilor de la 7 metri.

LIGA EUROPA

Rashford duce pe United aproape de marea finalã
Manchester United s-a impus cu 1-0, joi searã, pe
terenul Celtei Vigo, în manºa tur a semifinalelor UEFA
Europa League. Golul diavolilor lui Jose Mourinho a
venit la jumãtatea pãrþii secunde (67), când puºtiul
Marcus Rashford (19 ani) a transformat impecabil o
loviturã liberã. United nu s-a putut baza la acestã partidã
pe marea sa vedetã, Zlatan Ibrahimovic – accidentat.
Britanicii þintesc singurul trofeu care le lipseºte din
palmares, unul ce le-ar asigura ºi calificarea în sezonul
viitor al Ligii Campionilor, în timp ce Celta se aflã la cel

mai lung parcurs european din istorie.
Returul e programat joia viitoare, pe “Old Trafford”.
Tot atunci, Ajax va avea de apãrat un 4-1 la Lyon,
rezultat consemnat pe “ArenA”, miercuri searã, Pentru
batavi au punctat Bertrand Traore (25, 71), Kasper
Dolberg (34) ºi Amin Younes (49), în vreme ce reuºita
oaspeþilor din Hexagon a purtat semnãtura lui Mathieu
Valbuena (66).
Finala Europa League va avea loc în data de 24 mai,
la Stockholm (Suedia).

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
11:30 – FOTBAL – Liga a II-a: Reºiþa
– Braºov / 16:15, 18:45 – HANDBAL (F)
– Liga Campionilor, “final-four”: Buducnost – Gyor, CSM Bucureºti – Vardar /
21:15 – FOTBAL – Liga I: CFR Cluj –
Dinamo.
DIGI SPORT 2
12:00 – TENIS (F) – Turneul de la Madrid / 19:30, 21:45 – FOTBAL – Camp.
Spaniei: Barcelona – Villarreal, Granada –
Real M.
DIGI SPORT 3
12:00 – TENIS (F) – Turneul de la Praga / 14:00, 17:15 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Gijon – Las Palmas, Atletico M. –
Eibar / 19:30 – TENIS (F) – Turneul de la
Madrid / 2:15 – FOTBAL – Camp. Argentinei: Estudiantes – Boca.
DIGI SPORT 4
12:30, 13:15, 15:30 – CURSE DE MAªINI: DTM Hockenheim, Porsche Carrera Cup / 17:00 – TENIS (F) – Turneul
de la Rabat / 19:00, 21:45 – FOTBAL –
Camp. Italiei: Napoli – Cagliari, Juventus – Torino.
DOLCE SPORT1
11:30 – FOTBAL – Liga a II-a: Reºiþa –
Braºov / 14:00 – RUGBY – Superliga Naþionalã: CSM Bucureºti – CSU Cluj / 16:15,
18:45 – HANDBAL (F) – Liga Campionilor, “final-four”: Buducnost – Gyor, CSM
Bucureºti – Vardar / 21:15 – FOTBAL –
Liga I: CFR Cluj – Dinamo / 0:00 – BASCHET NBA.
DOLCE SPORT2
14:00, 17:15, 19:30, 21:45 – FOTBAL –
Camp. Spaniei: Gijon – Las Palmas, Atletico M. – Eibar, Barcelona – Villarreal, Gra-

nada – Real M.
DOLCE SPORT 3
14:30 – TENIS (M) – Turneul de la Istanbul.
SPORT.RO
20:00 – SPORTURI DE CONTACT –
Gala “KOridã la Madrid”.
EUROSPORT 1
10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 16:00 –
MOTOCICLISM – CM, etapa din Spania:
antrenamente ºi calificãri Moto 3, Moto
GP, Moto 2 / 17:00 – CICLISM – Turul
Italiei / 18:30 – FOTBAL – CE U17: Spania
– Italia / 20:30 – CURSE DE MAªINI –
CM de anduranþã, în Belgia / 21:45 – CÃLÃRIE – Grand Prix în Franþa.
EUROSPORT 2
13:00, 15:00 – FOTBAL – CE U17: Franþa – I-le Feroe, Croaþia – Turcia / 16:30,
19:30 – FOTBAL – Camp. Germaniei:
Dortmund – Hoffenheim, Hertha – Leipzig / 21:45, 23:15 – FOTBAL PE PLAJÃ –
CM: Iran – Tahiti, Italia – Brazilia.
TVR2
21:00 – HANDBAL (M) – Preliminarii
CE 2018: Serbia –România.
LOOKTV
14:15 – FOTBAL – Camp. Scoþiei: Inverness – Hamilton / 1:00 – FOTBAL –
Camp. Argentinei: Atletico Rafaela – Union Santa Fe.
LOOK PLUS
21:15 – FOTBAL – Liga I: CFR Cluj –
Dinamo.
Duminicã
DIGI SPORT1
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Chindia – Sepsi / 13:30 – FOTBAL – Liga I:
Botoºani – Mediaº / 16:15, 18:45 –

HANDBAL (F) – Liga Campionilor, “final-four”: finala micã ºi finala mare / 21:15
– FOTBAL – Liga I: Craiova – Viitorul.
DIGI SPORT 2
12:00 – TENIS (F) – Turneul de la Madrid / 21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei:
Milan – Roma / 0:15 – FOTBAL – Camp.
Argentinei: San Lorenzo – Rosario.
DIGI SPORT 3
10:15 – CURSE DE MAªINI: Porsche
Carrera Cup / 13:00 – FOTBAL – Camp.
Spaniei: Alaves – Bilbao / 16:00 – CURSE
DE MAªINI: DTM Hockenheim / 17:15,
19:30, 21:45 – FOTBAL – Camp. Spaniei:
Valencia – Osasuna, Deportivo – Espanyol, Malaga – Celta / 2:15 – FOTBAL –
Camp. Argentinei: Newell’s – Independiente.
DIGI SPORT 4
13:30, 16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei:
Udinese – Atalanta, Genoa – Inter / 19:00
– FOTBAL – Camp. Belgiei: Anderlecht
– Waragem / 22:00 – FOTBAL – Camp.
Franþei: Marseille – Nice.
DOLCE SPORT 1
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Chindia
– Sepsi / 13:30 – FOTBAL – Liga I: Botoºani – Mediaº / 16:15, 18:45 – HANDBAL (F) – Liga Campionilor, “final-four”:
finala micã ºi finala mare / 21:15 – FOTBAL – Liga I: Craiova – Viitorul.
DOLCE SPORT 2
13:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Alaves – Bilbao / 15:30, 18:00 – FOTBAL –
Camp.Angliei: Liverpool – Southampton,
Arsenal – Manchester Utd. / 22:00 –
BASCHET NBA.
DOLCE SPORT 3
14:00 – RUGBY – Superliga Naþionalã:
Baia Mare – Dinamo / 17:15, 19:30, 21:45
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HANDBAL (M) – PRELIMINARII CE 2018

România, învinsã dramatic de Serbia
“Tricolorii” au ocazia revanºei, duminicã, la Kragujevac
(ora 21:00, în direct la TVR 2 ºi TVR HD)
Cu bilanþ maxim dupã primele douã
etape, naþionala României a primit gol
în ultima secundã de joc ºi a pierdut
astfel cu 22-23 meciul susþinut, joi
searã, la Baia Mare, cu Serbia. Nenadic a aruncat de la ºold ºi l-a învins pe
bravul Mihai Popescu, care apãrase
formidabil pânã atunci.
Partida a fost întreruptã pentru un
sfert de orã, în prima reprizã, pentru o
problemã apãrutã la instalaþia de iluminat, la scorul de 8-8. Întreruprea lea fost prielnicã oaspeþilor, care au intrat cu un avantaj considerabil la pauzã, scor 13-9.
În partea a doua, “tricolorii” s-au
apãrat excelent, în frunte cu cãpitanul
lor, Mihai Popescu, iar în atac au contat ºi extremele Oniyejekwe ºi Ghionea, pe lângã inventivii Demis Grigoraº ºi Fenici sau „sfredelul” Mocanu,
pivotul de la Dinamo. Din pãcate, tânãrul Racoþea a prins o zi slabã, la fel
ca ºi vedeta Csepreghi, în timp ce

Georgicã Cântec nu a mai fost surpriza plãcutã din meciurile anterioare.
Craioveanul Vali Ghionea, de la
Wisla, a egalat pe singurul contraatac
al României, cu o jumãtate de minut
înainte de final, dar apoi venit golul
decisiv, când toatã lumea considera
„bine primit” punctul care ne menþinea liderii grupei.
Pentru România au marcat: Ghionea (8 goluri), Grigoraº (3), Mocanu
(3), Onyejekwe (3), Racoþea (2), Sadoveac (2), Lazar (1).
În cealaltã partidã a grupei, de asemenea joi, Belarus a surclasat cu 3223, pe teren propriu, Polonia.
Clasament: 1. Belarus 4p (+15), 2.
România 4p (+7), 3. Serbia 4p (-3), 4.
Polonia 0p (-19).
Primele douã clasate ºi cea mai
bunã formaþie de pe locul al treilea în
cele ºapte grupe se vor califica la turneul final din Croaþia, programat între
12 ºi 28 ianuarie 2018.

HANDBAL (F) – LIGA CAMPIONILOR

CSM Bucureºti luptã pentru apãrarea trofeului
Astãzi debuteazã, la Budapesta, “final-four-ul” Ligii Campionilor! Componenþa este aceeaºi ca anul trecut, adicã CSM Bucureºti, care este ºi deþinãtoarea trofeului, gazdele de la Gyor,
Vardar Skopje ºi Buducnost Podgorica, echipa Cristinei Neagu. În semifinale, de asemenea ca la precedenta

ediþie, se vor întâlni CSM Bucureºti cu
Vardar ºi Gyor cu Buducnost (în direct
pe canalele Digi ºi Dolce, de la 18:45,
respectiv 16:15). Cele douã finale vor fi
duminicã, de la aceleºi ore.
CSM Bucureºti s-a încoronat în
dauna lui Gyor, într-un meci decis la
loteria aruncãrilor de la 7 metri.

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 26-A
Sâmbãtã, ora 18:00: SCM Piteºti – CS “U” Craiova II, FC Aninoasa –
Concordia Chiajna II, FCSB II – Atletic Bradu, FCM Alexandria – CS Mioveni
II, Sporting Roºiori – Flacãra Moreni, CS Podari – ACS ªirineasa 0-3 la “masa
verde” (clasamentul include acest rezultat), dupã ce formaþia doljeanã s-a
retras din campionat. Partida CSO Filiaºi – FC Voluntari II a avut loc asearã.
Urban Titu stã în aceastã rundã.
Clasament
1. Piteºti
62
9. Roºiori*
32
2. Moreni*
37
10. FILIAªI*
31
3. Voluntari II*
37
11. Mioveni II*
31
4. Bradu*
35
12. CRAIOVA II
30
5. Aninoasa
34
13. ªirineasa
23
6. FCSB II*
34
14. Titu
17
7. Chiajna II
33
15. PODARI
13
8. Alexandria*
32
* - un joc mai puþin (23 cu 24).

LIGA A IV-A
PLAY-OFF – ETAPAA 4-A
Sâmbãtã, ora 11:00: Progresul Segarcea – Viitorul Cârcea, Metropolitan
Iºalniþa – ªtiinþa Danubius Bechet, Tractorul Cetate – Recolta Ostroveni.
Clasament
1. Cârcea
38
4. Bechet
26
2. Cetate
35
5. Iºalniþa
26
3. Segarcea
30
6. Ostroveni
15
PLAY-OUT – ETAPAA 4-A
Sâmbãtã, orele 11:00/18:00: Arena Bulls Preajba – ªtiinþa Malu Mare,
Ajax Dobroteºti – Dunãrea Calafat. Unirea Leamna stã.
Clasament
1. Calafat
18
4. Preajba
7
2. Leamna
16
5. Malu Mare
6
3. Dobroteºti
13
* Toate echipele au jucate câte douã meciuri.
– FOTBAL – Camp. Spaniei: Valencia –
Osasuna, Deportivo – Espanyol, Malaga – Celta.
DOLCE SPORT4
14:00 – TENIS (M) – Turneul de la Istanbul / 19:00 – FOTBAL – Camp. Rusiei:
Zenit – Terek.
EUROSPORT 1
12:00, 13:30, 15:00 – MOTOCICLISM
– CM, etapa din Spania: cursele Moto 3,
Moto 2, Moto GP / 16:00 – CICLISM –
Turul Italiei / 18:30 – FOTBAL – CE U17:
Olanda – Norvegia / 23:00 – FOTBAL –

Camp. SUA/Canada: New York City –
Atlanta.
EUROSPORT 2
16:30, 18:30 – FOTBAL – Camp. Germaniei: Hamburg – Mainz, Freiburg –
Schalke / 21:45, 23:15 – FOTBAL PE PLAJÃ – CM: finala micã ºi finala mare.
LOOKTV
13:30 – FOTBAL – Liga I: Botoºani –
Mediaº / 15:30, 19:00 – FOTBAL – Camp.
Belgiei: Oostende – Gent, Anderlecht –
Waragem / 21:15 – FOTBAL – Liga I: Craiova – Viitorul.
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Respectul pentru fani,
mai presus de orice
Interesul Universitãþii Craiova nu este sã câºtige
titlul FCSB sau Dinamo
Universitatea Craiova – Viitorul
Piteºti, stadion: „Nicolae Dobrin”, duminicã, ora 21.15
Universitatea Craiova: Vlad – Dimitrov, Screciu, Dumitraº, Bucuricã –
R. Petre, Bârzan, Gustavo – Mãzãrache, Fajic, Jazvic. Antrenor: Gigi
Mulþescu. Rezerve: Mingote – Vlãdoiu, Hreniuc, Zlatinski, Manea, Al.
Popescu, Ivan.
Viitorul: Râmniceanu – Benzar, Þâru, Boli, Ganea – Purece, N. Roºu,
Vânã - Chiþu, Þucudean, Fl. Coman. Antrenor: Gheorghe Hagi. Rezerve:
Buzbuchi – Hodorogea, S. Rãdoi, Cicâldãu, Casap, Iancu, Morar.
Multe nu ar fi de spus despre
meciul de duminicã, decât cã
unica motivaþie este a oaspeþilor ºi este una majorã, Academia lui Hagi fiind aproape sã
câºtige titlul, la doar câþiva ani
de la înfiinþare. Fanii Craiovei
sunt în postura de acum 15 ani,
când îºi doreau sã câºtige FC
Naþional campionatul, doar pentru a nu-l înºfãca Dinamo. De
aceastã datã, dacã alb-albaºtrii
joacã împotriva dorinþei fanilor,
ambele rivale, Dinamo ºi FCSB,
sunt favorizate.

Mulþescu: „Pentru noi, Cupa
este cea mai importantã”

Antrenorul Craiovei, Gigi Mulþescu, spune cã abordeazã meciul cu Viitorul la victorie, dar cã
acesta nu este la fel de important
ca semifinala Cupei României, cu
FC Voluntari. Mulþescu nu are o
favoritã la titlu ºi spune cã va menaja anumiþi jucãtori în partida cu
Viitorul, þinând cont de lotul destul de restrâns. „Trebuie sã gestionãm meciul cu Viitorul în contextul celor 3 pe care le mai avem
de jucat, dintre care vital este cel
din semifinalele Cupei, cu Voluntariul. ªi þinând cont cã atunci
vom avea doi absenþi de marcã,
Briceag ºi Bancu, trebuie sã gãsim în partidele cu Viitorul ºi
FCSB jucãtorii care sã-i înlocuiascã, sã le testãm potenþialul.
Noi jucãm la victorie fiecare
meci, deci ºi cu Viitorul, fiindcã
mai putem urca un loc în clasament, este vorba ºi de banii din
drepturile tv. Nu mã intereseazã
cine ia titlul, am avut o singurã
favoritã, pe Universitatea Craiova, de alþii nu mã intereseazã.
Vom apela pentru meciul cu Viitorul ºi la unii jucãtori tineri, pentru a le testa nivelul, dar la noi nu
este o noutate, fiindcã am mai
debutat ºi alþi juniori în partidele
anterioare. Ca o noutate, este
posibil sã debuteze portarul Andrei Vlad (n.r., în vârstã de 18
ani). Lotul este scãzut numeric,
trebuie sã ne protejãm anumiþi
jucãtori, alþii sunt în pericol de
suspendare...Nu se poate spune
cã meciul cu Viitorul este pentru noi la fel de important precum cel din Cupã sau pentru suporteri sã fie la fel de important
precum cel cu FCSB. Asta nu

înseamnã cã ne dãm la o parte,
ne jucãm ºansa. Noi am încercat sã câºtigãm cu toate echipele ºi doar cu FCSB nu am reuºit
pânã acum, din pãcate.
Mulþescu a evitat din nou sã
spunã dacã va rãmâne ºi din varã
pe banca Universitãþii, dar nu ºia ascuns regretul cã nu a primit
mãcar în iarnã un atacant de valoare, pentru a se lupta la titlu:
„Am convenit cu conducerea clubului sã nu facem publicã înþelegerea, fiindcã avem obiective importante în continuare. Oricum,
dacã nu câºtigãm Cupa României
nu pot continua. Faptul cã nu am
avut la dispoziþie un atacant de
mare valoare în acest sezon este
o ranã încã sângerândã, la fel ca
ºi problemele de arbitraj pe care
le-am întâmpinat. Nu vreau sã
mã gândesc unde am fost fost
dacã nu existau aceste douã mari
probleme” a spus Mulþescu.
Tehnicianul oltenilor nu va putea miza pe Alex Bãluþã, care s-a
accidentat în finalul partidei de la
Cluj, Barthe, care a suferit o accidentare în prima reprizã a aceluiaºi joc, Popov nu s-a recuperat dupã operaþia de menisc, iar
Mateiu este suspendat.

Pentru Dumitraº, meciul cu
Viitorul este cel mai important

Andrei Dumitraº a fãcut o declaraþie surprinzãtoare, þinând
cont de faptul cã suporterii Craiovei le-au cerut jucãtorilor sã
piardã partida cu Viitorul, dar în
acelaºi timp una explicabilã,
luând în calcul trecutul sãu stelist. Fundaºul spune cã pentru el
cel mai important meci din cele
3 rãmase de jucat este cel cu Viitorul, mai presus chiar de semifinala Cupei României. „Cel mai
important meci pentru mine este
urmãtorul, cel cu Viitorul, ne intereseazã sã-l câºtigãm. Este importantã ºi pãrerea suporterilor,
dar nu cred cã vor sã pierdem
meciul acesta” a spus Dumitraº.
Tânãrul mijlocaº Radu Bârzan
are ºanse mari sã fie titular în meciul cu Viitorul, el declarând cã
visul sãu dintotdeauna a fost sã
joace pentru Universitatea Craiova: „Viitorul este o echipã bunã
ºi este aproape de titlu, dar ºi noi
avem un moral bun dupã victoria
de la Cluj ºi putem câºtiga. M-aº

bucura sã fiu titular, dar nu pretind acest statut, vreau sã iau totul treptat. Am avut emoþii constructive la debut, fiindcã mi-am
dorit dintotdeauna sã joc la Universitatea Craiova, asta a vrut ºi
tatãl meu, care este suporter al
ªtiinþei. Eu joc de obicei mijlocaº central, dar pentru Craiova
ar fi dispus sã joc oriunde. Idolii
mei sunt jucãtorii tehnici, precum
Balaci sau Cârþu”.

Hagi: „Poate cã a venit rândul
nostru sã luãm titlul”

La conferinþa de presã care a
prefaþat meciul de la Piteºti, Gicã
Hagi a fost preocupat mai mult
sã rãspundã atacurilor lansate
asupra echipei sale, inclusiv de
cãtre Gigi Becali. “Este lipsã de
respect faþã de copiii aºtia, nu
pot sã câºtige un meci cã imediat se aruncã cu acuzaþii. Nu au
probe, dar vorbesc despre noi.
Noi am tãcut ºi am jucat. Probabil cã acum sunt speriaþi cã
avem ºi noi ºansa noastrã de a
câºtiga titlul, o ºansã unicã, dar
fãcutã pe multã muncã. Sã întrebaþi jucãtorii câte ore stau cu
mine la antrenamente ºi cum
muncesc! Fiecare zice de noi ce
vrea, iar noi nu am spus niciodatã nimic de ei ºi nici nu i-am
jignit. S-a vorbit mult ºi despre
meciurile cu Astra. Pãi FCSB nu i-a bãtut? Dinamo nu
i-a bãtut? Ca sã primeºti, trebuie întâi sã dai. ªi eu dau. Campionatul se va lua cu ajutorul
Celui de Sus. Noi trebuie sã jucãm bine ca sã avem ºansã.
Poate a venit rândul nostru sã
câºtigãm. Becali ºtie cã e greu
sã ia titlul, nu doarme noaptea.
Eu dorm. Eu am investit 30.000
de euro, el 8 milioane, aºa cã
presiunea e la el”, a zis Hagi.

Play-off – etapa a IX-a
CFR Cluj – Dinamo, sâmbãtã, ora 21.15
„U” Craiova – Viitorul, duminicã, ora 21.15
Astra – FCSB, luni, ora 20.30
CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

8
8
8
8
8
8

3
4
4
3
2
1

3
2
3
2
3
1

2
2
1
3
3
6

10-8
11-7
11-7
8-10
8-10
9-15

38
38
36
33
31
26

PLAY-OFF
1. Viitorul
2. FCSB
3. Dinamo
4. CFR Cluj
5. Craiova
6. Astra

Play-out, etapa a IX-a
Meciurile FC Voluntari – ACS Poli
ºi Chiajna – ASA s-au jucat asearã.
FC Botoºani – Gaz Metan, duminicã, ora 13.30
CSMP Iaºi – Pandurii, luni, ora 18
CLASAMENT

M
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8
8
8
8
8
8
8
8

4
2
3
2
4
1
0
1

4
4
3
4
3
4
4
4

0
2
2
2
1
3
4
3

8-2
8-7
10-9
10-7
8-4
6-11
4-10
3-7

31
30
27
26
22
17
17
13

PLAY-OUT
7. CSMP Iaºi
8. Gaz Metan
9. Voluntari
10. Botoºani
11. ACS Poli
12. Pandurii
13. Chiajna
14. ASA

