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Prezenþa preºedintelui Comi-
siei Europene, Jean Claude Jun-
cker, la Bucureºti, de altfel o vi-
zitã promisã, rãsplãteºte într-un
fel loialitatea României faþã de
Bruxelles, ºi, în general, „neie-
ºirea din rând”, aidoma altor
rebeli.  La 10 ani de la aderare.
Oricum, suntem în faþa unui
eveniment major. Fiindcã Jean
Claude Juncker este unul din-
tre cei mai experimentaþi lideri
politici europeni, dupã ce timp de
aproape douã decenii (1995-
2013) a fost prim-ministru al
Marelui Ducat, preºedinte al Eu-
rogrupului (2005-2013), a avut
un rol cheie în semnarea Trata-
tului de la Maastricht (1992),
fundamentul juridic al UE,...
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- Politicienii, Popescule, dau
“gãuri” în avutul þãrii ºi noi dãm
gãuri la curea.
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S-a pierdut timpul discutân-
du-se despre autostrada Cra-
iova – Piteºti, fãrã sã se între-
prindã nimic. Prezent la Cra-
iova, preºedintele Camerei
Deputaþilor, Liviu Dragnea, a
recunoscut cã infrastructura
care ar trebui sã lege cele
douã oraºe a existat doar la
nivel declarativ, în dauna unor
demersuri concrete. Pe de altã
parte, Liviu Dragnea a recu-
noscut cã nu este la curent cu
stadiul în care se mai aflã, în
prezent, acest proiect de in-
frastructurã, însã îºi doreºte o
investiþie asemãnãtoare pen-
tru ruta Roºiori-Slatina.

În timpul lucrãrilor Conferinþei
Extraordinare a PSD Dolj, organi-
zatã miercuri, la Centrul Multifunc-
þional, actualul primar interimar Mi-
hail Genoiu a fost lansat, oficial,
candidatul social-democraþilor pen-
tru recâºtigarea funcþiei de primar
al municipiului. Asumându-ºi conti-
nuarea proiectelor în derulare ºi
deschiderea altora noi, acesta a fã-
cut public cã, în chiar timpul mani-
festãrii a primit confirmarea cã
Parcul „Nicolae Romanescu” a pri-
mit ºi ultimul aviz, de la Ministerul
Culturii. Totodatã, în data de 6 iu-
lie a.c., va fi recepþionat noul Spital
Municipal. Alte proiecte, precum
reabilitarea Colegiul Naþional „Ca-
rol I” ºi cea a Operei Române Cra-
iova, vor demara imediat, prin pu-
blicarea de SEAP a caietelor de sar-
cini pentru proiectare ºi execuþie.33333 AD
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Preºedintele CE a fost primit
de premierul Grindeanu
în scandãrile protestatarilor
din Piaþa Victoriei

Preºedintele Comisiei
Europene, Jean-Claude
Juncker, a fost primit, ieri, în
jurul orei 15.00, la Palatul
Victoria de premierul Sorin
Grindeanu, în timp ce, în
Piaþa Victoriei, câþiva protesta-
tari scandau ”Europa cere fãrã
graþiere!”. Juncker a mai avut
în program, în timpul zilei de
ieri, o alocuþiune în plenul
reunit al Parlamentului ºi
participarea la o recepþie
ocazionatã de Ziua Europei,
care s-a desfãºurat la Palatul
Cotroceni. Preºedintele Comi-
siei Europene a mai avut
programat, începând cu 16.30,
la Muzeul Naþional de Artã al
României, un dialog cu
cetãþenii despre viitorul
Europei ºi rolul României în
proiectul european, la 10 ani
de la aderare.

Tãriceanu : N-ar trebui sã lãsãm
astãzi sã cadã alte cortine

Cãlin Popescu Tãriceanu a
vorbit, în ºedinþa de plen în
care a fost prezent ºi preºedin-
tele Comisiei Europene, Jean-
Claude Juncker, despre faptul
cã în România încã mai
bântuie fantoma comunismu-
lui. ”Cel puþin atunci când
trateazã cu România, anumiþi
funcþionari ai Comisie Europe-
ne par sã fi pierdut ºtiinþa
pãrinþilor fondatori de a
recunoaºte ºi de a respinge
derapajele autoritare ºi discreþi-
onare ale agenþiilor represive
ale statului. Noi care am trãit
experienþa totalitarã, am
învãþat sã nu confundãm
represiunea nedreaptã ºi abuzul
de putere cu statul de drept. N-
ar trebui sã lãsãm astãzi sã
cadã alte cortine, de data
aceastã de catifea, menite sã
opereze distincþii în rândul
statelor membre…”, a declarat
preºedintele Senatului, Cãlin
Popescu Tãriceanu.
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„Mulþumesc, Jean Claude, cã ai
acceptat invitaþia mea ºi mã bucur
mult cã îþi pot ura bun venit la Bu-
cureºti în aceastã zi specialã în care
celebrãm atât ziua Europei, cât ºi
cei 10 ani de apartenenþa ai Româ-
niei la UE. Dincolo de bucuria fes-
tivã, orice moment aniversar este
totodatã ºi un prilej de reflecþie.
Avem ocazia sã ne gândim la ceea
ce înseamnã UE pentru noi, dar ºi
la ceea ce reprezinta România pen-
tru marea familie europeanã”, aºa l-a
întâmpinat la Cotroceni, ºeful statu-
lui pe Jean Claude Juncker, preºedin-
tele Comisiei Europene.

Preºedintele României a mai spus
cã asemenea oricãrui mare proiect,
UE s-a confruntat de-a lungul timpu-
lui cu numeroase provocãri pe care
le-a depãºit cu succes, dar parcã nici-
odatã Uniunea nu a traversat o pe-
rioada complicatã cã acum. Trebuie
sã facã faþã simultan unor crize pro-

Jean Claude Juncker la Bucureºti!Jean Claude Juncker la Bucureºti!Jean Claude Juncker la Bucureºti!Jean Claude Juncker la Bucureºti!Jean Claude Juncker la Bucureºti!
MIRCEA CANÞÃR

Prezenþa preºedintelui Comisiei Europene,
Jean Claude Juncker, la Bucureºti, de altfel o
vizitã promisã, rãsplãteºte într-un fel loialita-
tea României faþã de Bruxelles, ºi, în general,
„neieºirea din rând”, aidoma altor rebeli. La
10 ani de la aderare. Oricum, suntem în faþa
unui eveniment major. Fiindcã Jean Claude Jun-
cker este unul dintre cei mai experimentaþi li-
deri politici europeni, dupã ce timp de aproape
douã decenii (1995-2013) a fost prim-ministru
al Marelui Ducat, preºedinte al Eurogrupului
(2005-2013), a avut un rol cheie în semnarea
Tratatului de la Maastricht (1992), fundamen-
tul juridic al UE, dar are ºi alte destule merite,
chiar dacã nu a fost ocolit de scandalul „Lux-
leak” ºi de acuzaþia cã ar fi un apãrãtor sau un
susþinãtor al marelui capital. Preºedinte al Co-
misiei Europene, a devenit dupã alegerile euro-
parlamentare, din 2014, fiindcã la Congresul
PPE de la Dublin – Irlanda, fusese propus can-
didatul acestei formaþiuni politice. În pofida opo-
ziþiei ferme la desemnare a lui David Cameron

pe atunci premier al Marii Britanii. European
convins, lider experimentat ºi eficace, cu o vi-
ziune de viitor, susþinãtor al solidaritãþii între
popoarele ºi naþiunile continentului, a avut, ieri,
un discurs agreabil în Parlament ºi a partici-
pat, apoi, la o recepþie oferitã de Klaus Iohannis
cu ocazia Zilei Europei, în grãdina Palatului
Cotroceni. S-a întreþinut tete-a-tete atât cu Klaus
Iohannis, la Palatul Cotroceni, cât ºi cu Sorin
Grindeanu, la Palatul Victoria. UE post-Brexit
are probleme. Acest lucru îl ºtiam. Probând o
bunã disciplinã a mesajului, Jean Claude Jun-
cker a flatat, destul de bine dozat, Bucureºtiul,
care de altfel deþine la Uniunea Europeanã porto-
foliul Dezvoltãrii Regionale prin comisarul
Corina Creþu. Afabil, cunoscãtor al realitãþilor
de tot felul din þarã, a cãutat tonul just. L-a pu-
pat pe Traian Bãsescu pe frunte, spre amuza-
mentul celor prezenþi, cum a fãcut nu demult cu
Viktor Orban. A fãcut o figurã tonicã. Marele
ºantiere care îl aºteptau, în urmã cu trei ani, s-
au înmulþit la numãr: Grecia, Ucraina, Brexit,

locurile de muncã, criza cu Rusia, ameninþarea
jihadistã, tensiunile permanente din Orientul
Mijlociu, imigraþia, Turcia. Îl va primi în cu-
rând pe Donald Trump, preºedintele SUA. UE
îºi cautã vocea dupã Brexit. ªi Bruxelles-ul are
destulã bãtaie de cap, în aceastã privinþã. Fãrã a
provoca o „rupturã”, prin menþinerea presiu-
nii via severe sancþiuni economice, stãruie în
fermitate ºi diplomaþie în relaþiile cu Rusia, „o
þarã strategicã ºi un vecin”, dar nu ºi un parte-
ner, actualmente. Ce ne-a promis Jean Claude
Juncker? Ceva la care ne aºteptam. Cu condi-
þia ca autoritãþile din România sã garanteze ca-
racterul ireversibil al progreselor realizate în
privinþa MCV, el a afirmat cã România trebuie
sã devina membrã a spaþiului Schegen „cât mai
curând posibil, deoarece este un loc meritat”.
Criteriile de aderare la spaþiul Schengen au
fost clare ºi nu trebuie suplimentate cu alte
criterii. Aceasta a fost „acadeaua promisã”, la
loialitatea indiscutabilã faþã de UE, pe care o
probeazã România.

„Toþi avem ceva de povestit.
Chiar ºi Adrian Nãstase care a în-
cheiat cu Guvernul lui negocierile
de aderare”, ºi-a început Bãsescu
discursul, afirmaþia sa fiind primitã

Preºedintele Comisiei Europene: “Românii au demonstrat
cã sunt parteneri fiabili, respectaþi peste tot în Europa”
Dupã ºedinþa comunã a Camerei Deputaþilor ºi Senatului,

Jean-Claude Juncker, preºedintele Comisiei Europene a mers
la Palatul Cortoceni, pentru o întrevedere cu preºedintele

Klaus Iohannis. Discuþiile au vizat subiecte prioritare de pe
agenda urmãtoarelor reuniuni ale Consiliului European,

precum procesul de reflecþie privind viitorul Uniunii Europene
ºi negocierile legate de retragerea Marii Britanii din Uniune.
Au fost abordate ºi aspecte legate de prioritãþile politice ale
viitoarei Preºedinþii a Consiliului Uniunii Europene pe care

România o va deþine în primul semestru din 2019.

funde. „...Proiectul european va con-
tinua sã se dezvolte, dacã rãmânem
fideli valorilor pe care este clãdit în-
tregul edificiu al UE. Esenþa declara-
þiei de la Roma e cã numai lucrând
împreunã ºi pe baza unor obiective
comune, statele europene vor putea
duce mai departe proiectul european.
La 10 ani, bilanþul este unul pozitiv,
iar progresele înregistrate de Româ-
nia sunt mai mult decât evidente. În
mod cert, aderarea a avut costurile
sale, dar acestea au fost cu mult de-
pãºite de beneficiile aduse. Ce au în-
semnat cei 10 ani de apartenenþa la
UE pentru România? România ºi-a
definit tot mai puternic rolul sau în
procesul de luare a deciziilor la nivel
european, mai cu seama în privinþa
eforturilor Uniunii de a rãspunde ne-
voilor cetãþenilor sãi. Sã ne amintim
în acelaºi timp ºi de drepturile pe care
le au românii în calitate de cetãþeni”,
a spus Klaus Iohannis.

„Suntem îndatoraþi României
pentru numeroasele contribuþii
pe care le-a avut în interiorul UE”

Preºedintele Comisiei Europene,
Jean Claude Juncker, la rândul sãu a
declarat la Palatul Cotroceni cã a
fost întotdeauna convins cã locul
României e în interiorul UE. „Româ-
nia ºi Europa sunt lucruri care merg
împreunã. Mulþumitã eforturilor Ro-
mâniei, am putut reconcilia istoria ºi
geografia europeanã. Primind Româ-
nia în interiorul UE, am pus capãt
situaþiei de dupã rãzboi astfel cã
Europa sã nu mai poatã fi divizatã în

douã pãrþi ireconciliabile. Românii
trebuie sã fie mândri de parcursul
lor european. Suntem îndatoraþi
României pentru numeroasele con-
tribuþii pe care le-a avut în interio-
rul UE care a devenit mai puterni-
cã, mai bogatã, mai diversã. Româ-
nia îºi va exercita pentru prima datã
în istorie preºedinþia Consiliului UE
în 2019.... România are un frumos
viitor în faþã, mulþumitã curajului,
inteligenþei românilor care au de-
monstrat cã sunt parteneri fiabili,
respectaþi peste tot în Europa. Con-
sider cã românii ºi europenii pot face
lucruri mãreþe împreunã”, a sublini-
ta Jean Claude Juncker.

Traian Bãsescu ºi Victor Ponta, referiri la Nãstase în plenul comun la care
a participat Jean-Claude Juncker

Fostul preºedinte Traian Bãsescu ºi fostul premier Victor
Ponta s-au referit,ieri, în plenul reunit al Parlametului,

convocat pentru mesajul preºedintelui Comisiei Europene,
Jean-Claude Juncker, la rolul lui Adrian Nãstase în integrarea

României în UE, ºi el prezent la eveniment.

cu apluze de unii parlamentari.
„Staþi cã n-am terminat, s-ar pu-

tea sã nu mai aplaudaþi. Jean-Clau-
de Juncker a semnat în numele UE
Tratatul de Aderare. Este aici ºi pre-

mierul care a semnat Tratatul de
Aderare, Cãlin Popescu-Tãriceanu,
tot la 25 aprilie 2005 la Luxembrug.
ªi cu voia dvs., ºi preºedintele. Sã
mulþumim lui Dumnezeu cã suntem
toþi în viaþã dupã 12 ani”, a conti-
nuat Bãsescu.

La sfârºitul evenimentului, a
vorbit ºi fostul premier Victor Pon-
ta, discursul sãu încheiind practic
evenimentul.  „(...) Al doilea moment
istoric de azi a fost acela în care

domnul Bãsescu a recunoscut ro-
lul lui Adrian Nãstase în integrarea
noastrã în UE”, a spus Ponta, de la
tribuna plenului reunit.

La evenimentul de ieri a partici-
pat ºi fostul premier Adrian Nãs-
tase. În debutul evenimentului,
preºedintele Comisiei Europene,
Jean-Claude Juncker, l-a salutat pe
fostul preºedinte Traian Bãsescu
într-un mod inedit, sãrutându-l pe
frunte.
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Miercuri, începând cu ora
17:30, Centrul Multifuncþional Cra-
iova a devenit neîncãpãtor pentru
membrii ºi simpatizanþii PSD Dolj.
Aveau sã se facã publice mai mul-
te decizii importante pentru forma-
þiunea social-democratã. Au fost
prezenþi la întrunire, preºedintele
PSD împreunã cu doi oficiali gu-
vernamentali, vicepremierul Sevil
Shhaideh ºi ministrul Muncii, Lia
Olguþa Vasilescu. Organizaþia PSD
Dolj, prin vocea senatorului Clau-
diu Manda a lansat, oficial, candi-
datura lui Mihail Genoiu, actual
primar interimar, la alegerile parþi-
ale pentru funcþia de primar al Cra-
iovei. Tot cu aceastã ocazie a fost

anunþat ºi candidatul PSD pentru
Primãria Iºalniþa, la alegerile din 11
iunie, în persoana lui Ovidiu Flori.
Printre cei prezenþi în salã s-au
aflat ºi Cosmin Popescu, preºedin-
tele executiv al filialei PSD Gorj,
împreunã cu Aurel Popescu, ac-
tual primar interimar ºi candidatul
PSD Gorj la alegerile din 11 iunie
2017 pentru funþia de primar al
minicipiului Târgu Jiu.

Emoþiile i-au oprit discursul
În deschiderea Conferinþei Ex-

traordinare a vorbit cel care, timp
de patru ani ºi 14 zile, deþine ºefia
organizaþiei judeþene Dolj, respec-
tiv senatorul Claudiu Manda. Ul-
terior, Ion Cãlin, preºedintele exe-
cutiv al PSD Dolj a dat citire ra-
portului de activitate a formaþiu-
nii social-democrate, cu referiri
concrete la cifrele actuale, cu care
organizaþia se poate lãuda. Prin-
tre obiectivele urmãtoare asuma-
te de PSD Dolj se aflã, deja, câº-
tigarea alegerilor parþiale în Cra-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

În timpul lucrãrilor Conferinþei Extraordinare a PSD Dolj,
organizatã miercuri, la Centrul Multifuncþional, actualul

primar interimar Mihail Genoiu a fost lansat, oficial, candi-
datul social-democraþilor pentru recâºtigarea funcþiei de

primar al municipiului. Asumându-ºi continuarea proiectelor în
derulare ºi deschiderea altora noi, acesta a fãcut public cã, în

chiar timpul manifestãrii a primit confirmarea cã Parcul
„Nicolae Romanescu” a primit ºi ultimul aviz, de la Ministe-
rul Culturii. Totodatã, în data de 6 iulie a.c., va fi recepþionat

noul Spital Municipal. Alte proiecte, precum reabilitarea
Colegiul Naþional „Carol I” ºi cea a Operei Române Craio-

va, vor demara imediat, prin publicarea de SEAP a
caietelor de sarcini pentru proiectare ºi execuþie.

iova ºi creºterea numãrului de
membrii de partid, ce acum de-
pãºeºte numãrul de 17.850. Fos-
tul primar, Lia Olguþa Vasilescu a
ridicat mingea la fileu, viitorului
candidat al partidului la fotoliul de
primar al Craiovei, prin accentua-
rea tuturor realizãrilor sale ca edil,
din ultimii cinci ani.

La puþin timp dupã ce senatorul
Claudiu Manda a nominalizat can-
didatul PSD pentru primãria Cra-
iovei, în persoana lui Mihail Geno-
iu, acesta din urmã, vãdit emoþio-
nat de atmosferã a fãcut o pauzã,
ce-i drept foarte scurtã, în discur-
sul sãu. „Þin sã vã mulþumesc pen-
tru desemnarea mea la ocuparea

funcþiei de primar al municipiului
Craiova. Mai ales cã vine în conti-
nuarea mandatului excepþional al
doamnei Lia Olguþa Vasilescu”, a
spus Mihail Genoiu, primarul inte-
rimar al Craiovei.

Douã mari investiþii,
gata de recepþie

Trecând lejer peste încãrcãtura
politicã a evenimentului, Mihail
Genoiu a dezvãluit cã, în chiar ace-
le momente, a primit un SMS prin
care i se aducea la cunoºtinþã cã,
ultimul aviz, cel al Ministerului
Culturii, necesar pentru recepþia
lucrãrilor de reabilitare la parcul
„Nicolae Romanescu” a fost emis.
Mai mult, în prima decadã a lunii
iulie a.c., se va proceda ºi la re-
cepþia noului Spital Municipal. Pro-
iecte mai vechi, aflate, iatã, acum,
în faza finalã, ºi care au fost duse
la bun sfârºit, arãtând cã se poate
vorbi de o continuitate în adminis-
traþia localã craioveanã.

Nu vor lipsi alte noi proiecte, la

fel de importante, a dat asigurãri
primarul interimar, fãcând referire
la publicarea pe SEAP, în ziua ur-
mãtoare (n.r. – joi) a caietelor de
sarcini pentru reabilitarea Colegiu-
lui Naþional „Carol I” ºi a Operei
Române Craiova.

Avertismentul lui Dragnea
La finalul nominalizãrii ofertei

social-democrate craiovene, în
competiþia electoralã de pe 11 iu-
nie a.c., preºedintele PSD, Liviu
Dragnea, a dorit sã arate cã, în-
crederea acordatã de PSD lui Mi-
hail Genoiu poate fi o armã cu
douã tãiºuri. „Acest oraº este mult
schimbat. Mihai, tot ceea ce vei
face, aici, nu îi va bucura doar pe
craioveni, dar ºi pe doljeni, olteni,
mehedinþeni, vâlceni. Iar, dacã gre-
ºeºti, îi superi pe toþi”, a conclu-
zionat Liviu Dragnea.

Referindu-se la dezvoltarea pe
care a luat-o Craiova, în ultimii ani,
sub conducerea Liei Olguþa Vasi-
lescu, Liviu Dragnea a precizat cã
aceasta constituie doar un început,
pe care actualul candidat la Primã-
ria Craiovei, Mihail Genoiu, trebu-

ie sã-l continuie ºi sã-l ducã la bun
sfârºit în interesul tuturor locuito-
rilor celui mai mare ºi mai dezvol-
tat oraº din Oltenia.

Porturile dunãrene ar putea
trece de primãriile riverane

Prezent la Conferinþã, chiar la
prezidiu, primarul comunei Ceta-

te, Marin Duþã, a primit o veste
bunã din partea lui Liviu Dragnea:
se discutã despre trecerea portu-
rilor dunãrene în subordinea auto-
ritãþilor locale! „Avem ºi bani eu-
ropeni pentru aceasta, chiar dacã
luptãm cu anumite instituþii ºi men-
talitãþi. Aceste investiþii nu le du-
cem cu noi în mormânt. Frica ºi

ezitarea nu rãmând în istorie”, a
precizat Liviu Dragnea.

Intenþii de a da în grija primã-
riilor cele 11 porturi dunãrene au
mai existat, cu mulþi ani în urmã.
Dar, aceleaºi gulere albe de la
Compania Naþionalã Administra-
þia Porturilor Dunãrii Fluviale SA
Giurgiu au þinut cu dinþii de ob-
iectul muncii. Totuºi, investiþiile
clamate de aceastã instituþie par-
cã nu se vãd. Portul din comu-
na Cetate – Dolj are o suprafaþã
portuarã concesionatã de Minis-
terul Transporturilor cãtre CN
APDF SA Giurgiu de 95 689 mp.
Portul dispune de cheiuri perea-
te din piatrã brutã ziditã pe o lun-
gime de 1.000 ml ºi poate fi pus
la dispoziþia tuturor agenþilor
economici pentru activitãþi co-
merciale ºi de turism.
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Microbuz cãutat de
autoritãþile din Germania
depistat la PTF Calafat

Un microbuz cãutat
de autoritãþile din Ger-
mania a fost depistat
miercuri, la Punctul de
Trecere a Frontierei
(PTF) Calafat. Potrivit
reprezentanþilor Servi-
ciului Teritorial al Poli-
þiei de Frontierã Dolj,
cetãþeanul român Florin
V., în vârstã de 41 ani,
a vrut sã intre în þarã,
la volanul unui microbuz marca Mercedes, înmatriculat în
Polonia. Cu ocazia controlului specific, poliþiºtii de frontie-
rã doljeni au avut suspiciuni cu privire la provenienþa auto-
vehiculului, fapt pentru care au fãcut verificãri suplimenta-
re. S-a stabilit cã microbuzul, fabricat în anul 2005, figu-
reazã ca bun cãutat pentru confiscare, alertã introdusã de
autoritãþile din Germania. Bãrbatul a declarat cã a obþinut
microbuzul în urma unui schimb de autovehicule ºi nu are
cunoºtinþã despre faptul acesta este cãutatd e autoritãþi.
Poliþiºtii de frontierã au indisponibilizat mijlocul de trans-
port, în valoare de aproximativ 30.000 de lei, în cauzã fiind
întocmite acte premergãtoare pentru sãvârºirea infracþiunii
de tãinuire la furt.

Percheziþii la centrele
de colectare a
deºeurilor feroase

Poliþiºti din cadrul
Serviciului de Investi-
gare a Criminalitãþii
Economice, cu sprijinul
luptãtorilor din cadrul
Serviciului de Acþiuni
Speciale, au organizat
o acþiune pentru preve-
nirea activitãþilor ilega-
le din domeniul colec-
tãrii, valorificãrii ºi co-
mercializãrii deºeurilor industriale reciclabile. Acþiunea a vizat
astfel de centre din comunele Coºoveni ºi Coþofenii din Dos,
astfel fiind efectuate patru percheziþii, dar ºi verificãri la
cinci persoane fizice ºi trei societãþi comerciale. De aseme-
nea, au fost verificate ºi patru mijloace de transport. Poli-
þiºtii doljeni au aplicat trei sancþiuni contravenþionale de
30.000 lei, totodatã dispunând ridicarea în vederea confis-
cãrii a 500 kg acumulatori auto, 2.000 kg deºeuri feroase
în valoare de 4000 lei, bunuri identificate la sediul unei so-
cietãþi comerciale ºi pentru care nu existau documente de
provenienþã prevãzute de legislaþia în vigoare.

A vrut sã achite taxa de pod
la Calafat cu o bancnotã
falsã de 50 de euro

Poliþiºtii de frontie-
rã din cadrul Punctului
de Trecere a Frontierei
Calafat au fost anunþaþi
miercuri, 10 mai a.c.,
de un controlor de tra-
fic din cadrul Agenþiei
de Control ºi Încasare
Calafat, cu privire la
faptul cã un bãrbat a
încercat sã plãteascã
taxa de pod cu o banc-
notã de 50 de euro fal-
sã. În urma verificãri-
lor efectuate de cãtre poliþiºtii de frontierã, s-a constatat
cã persoana în cauzã este cetãþeanul român Marian T., în
vârstã de 43 de ani, iar în urma examinãrii bancnotei a
reieºit cã aceasta nu prezintã elementele de siguranþã spe-
cifice uneia autentice, fiind falsã. Bãrbatul le-a declarat
oamenilor legii cã nu ºtia cã bancnota era falsã. Bancnota
a fost reþinutã pe bazã de dovadã, iar în cauzã sunt efec-
tuate cercetãri pentru sãvârºirea infracþiunii de punere în
circulaþie de valori falsificate.

Reamintim cã, pe 11 februarie
2014, Agenþia Naþionalã de Inte-
gritate anunþa cã a constatat exis-
tenþa stãrii de incompatibilitate în
cazul Anei Golaºu, grefier în ca-
drul Curþii de Apel Craiova, întru-
cât, începând cu data de 30 mar-
tie 2013, deþinea, simultan, ºi
funcþia de preºedinte al Asociaþiei
de Proprietari Bloc ANLR 2008,
cu sediul în Craiova. «Astfel, GO-
LAªU ANA a încãlcat dispoziþii-
le art. 77, alin. (1) din Legea nr.
567/2004, potrivit cãrora „Func-
þia de grefier este incompatibilã
cu orice alte funcþii publice sau
private, cu excepþia funcþiilor di-
dactice […]”. Persoana  evaluatã
a fost informatã despre declan-
ºarea procedurii de evaluare, ele-
mentele identificate, pre-
cum ºi drepturile de care
beneficiazã – de a fi asis-
tatã sau reprezentatã de
un avocat ºi de a prezen-
ta date sau informaþii pe
care le considerã necesa-
re, personal ori prin
transmiterea unui punct
de vedere scris. Persoa-
na evaluatã a depus la
dosarul de evaluare un
punct de vedere în exer-
citarea dreptului la apã-
rare», mai preciza ANI.
La momentul respectiv,
reprezentanþii Curþii de
Apel Craiova anunþau cã, pânã în
momentul în care va rãmâne o ho-
tãrâre definitivã în ceea ce priveºte
starea de incompatibilitate a gre-
fierei Ana Golaºu, nu se va lua nici
o mãsurã faþã de femeie: „Curtea
de Apel Craiova a luat act de co-
municatul Agenþiei Naþionale de

Potrivit prevederilor legale, fapta persoanei cu privire la care s-a
constatat starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinarã ºi
se sancþioneazã potrivit reglementãrii aplicabile demnitãþii, funcþiei
sau activitãþii respective, persoana respectivã fiind decãzutã din dreptul
de a mai exercita o funcþie sau o demnitate publicã pe o perioadã de
3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcþia ori demnitatea publicã
respectivã sau a încetãrii de drept a mandatului.

Grefierã a Curþii de Apel CraiovaGrefierã a Curþii de Apel CraiovaGrefierã a Curþii de Apel CraiovaGrefierã a Curþii de Apel CraiovaGrefierã a Curþii de Apel Craiova
declaratã incompatibilã dupã cedeclaratã incompatibilã dupã cedeclaratã incompatibilã dupã cedeclaratã incompatibilã dupã cedeclaratã incompatibilã dupã ce

a pierdut procesul cu ANIa pierdut procesul cu ANIa pierdut procesul cu ANIa pierdut procesul cu ANIa pierdut procesul cu ANI

O grefierã a Curþii de Apel Craiova a pierdut
procesul cu Agenþia Naþionalã de Integritate (ANI),
care anunþa, în februarie 2014, cã aceasta este în
stare de incompatibilitate întrucât deþinea ºi funcþia
de preºedinte al unei Asociaþii de Proprietari din
Craiova. Hotãrârea a rãmas definitivã marþi, 9 mai
a.c., la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie. Repre-
zentanþii Curþii de Apel Craiova spun cã urmeazã sã
anunþe mãsurile care vor fi dispuse în acest caz.

Integritate din data de 11 februa-
rie 2014, cu privire la situaþia
doamnei grefier Ana Golaºu.
Având în vedere dispoziþiile  art.
22 din Legea nr. 176/2010, per-
soana care face obiectul evaluã-
rii poate contesta raportul de eva-
luare a conflictului de interese sau
a incompatibilitãþii în termen de
15 zile de la primirea acestuia, la
instanþa de contencios administra-
tiv. Odatã ce raportul de evaluare
va deveni definitiv, Curtea de
Apel Craiova va lua toate mãsu-
rile legale care se impun, în ra-
port de hotãrârea definitivã a in-
stanþei de contencios administrativ
ºi de dispoziþiile legale aplicabile
în materie”, au comunicat repre-
zentanþii Curþii de Apel Craiova.

A câºtigat la Curtea de Apel
Craiova, a pierdut la ÎCCJ
Pe 28 februarie 2014 s-a înre-

gistrat la Curtea de Apel Craiova -
Secþia Contencios Administrativ ºi
Fiscal acþiunea prin care Ana Go-
laºu solicita anularea Raportului de
evaluare nr. 5665/G/II/11.02.2014
emis de Agenþia Naþionalã de Inte-
gritate prin care era declaratã in-
compatibilã. Pe 17 septembrie
2014 judecãtorii craioveni au ad-
mis acþiunea grefierei ºi au dispus
anularea raportului ANI: „Admite
acþiunea. Anuleazã Raportul de
evaluare nr. 5665/G/II/11.02.2014
emis de pârâtã. Ia act cã recla-
manta nu solicitã cheltuieli de ju-
decatã. Cu recurs”, se aratã în în-
cheierea de ºedinþã a Curþii de Apel
Craiova. Reprezentanþii ANI au for-
mulat recurs, iar magistraþii de la
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
(ÎCCJ) au decis, marþi, 9 mai a.c.,
sã admitã recursul ANI: „Admite
recursul declarat de Agenþia Naþi-
onalã de Integritate împotriva Sen-
tinþei nr. 316 din 17 septembrie
2014 a Curþii de Apel Craiova –
Secþia Contencios Administrativ ºi
Fiscal. Caseazã sentinþa recuratã

ºi rejudecând cauza:
Respinge acþiunea ca
nefondatã. Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþã
publicã, astãzi, 9 mai
2017”. Hotãrârea ÎCCJ
fiind definitivã, grefiera
este incompatibilã. Con-
tactaþi pentru un punct
de vedere oficial cu pri-
vire la situaþia Anei Go-
laºu, reprezentanþii Cur-
þii de Apel Craiova au
anunþat cã urmeazã sã
comunice mãsurile care
vor fi dispuse.
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În primele sãptãmâni dupã
vacanþa de primãvarã, odatã cu
reîntoarcerea elevilor în sãlile de
clasã, cadrele medicale au vrut

Peste o sutã de elevi, gãsiþiPeste o sutã de elevi, gãsiþiPeste o sutã de elevi, gãsiþiPeste o sutã de elevi, gãsiþiPeste o sutã de elevi, gãsiþi
cu râie ºi pãduchicu râie ºi pãduchicu râie ºi pãduchicu râie ºi pãduchicu râie ºi pãduchi

Peste o sutã de elevi din Dolj au fost
depistaþi cu râie sau pãduchi, în urma
triajului epidemiologic efectuat odatã
cu începerea cursurilor dupã vacanþa
de primãvarã. Situaþia se repetã de ani
de zile dupã fiecare vacanþã, atunci

când se efectueazã controale în ºcoli.
ªi nu au fost singurele probleme de
sãnãtate sau igienã descoperite cu
aceastã ocazie. Câteva sute de copii
au fost diagnosticaþi cu varicelã, mi-
coze sau alte boli infecþioase.

sã se asigure cã aceºtia nu su-
ferã de boli contagioase pe care
sã le transmitã mai departe. În
plus, din experienþa anilor tre-

cuþi, o altã problemã cu care
medicii se confruntã în aceastã
perioadã este cã unii elevi se în-
torc cu râie ºi pãduchi. ªi nu s-
au înºelat nici de data aceasta.
În urma triajului epidemiologic
care se face dupã fiecare vacan-
þã, medicii au descoperit, prin-
tre altele, nu mai puþin de 162
de cazuri de pediculozã (pã-
duchi) ºi cinci de scabie (râie).
Cele mai multe cazuri s-au înre-
gistrat în unitãþile de învãþãmânt
din mediul rural (88), în timp ce
în mediul rural au fost 79.

Controale s-au fãcut în nouã
creºe, 28 de centre de plasa-
ment, 382 de grãdiniþe, 326 de
ºcoli, 46 de licee ºi 13 ºcoli pro-
fesionale. Din ei 79.434 de co-
pii de grãdiniþã ºi elevi înregis-
traþi, au fost examinaþi 54.185,

probleme fiind depistate la 589
dintre ei – 336 în ºcolile din ora-
ºe ºi 253 în unitãþile de învãþã-
mânt care funcþioneazã la sat.

ªapte cazuri
de varicelã,
depistate de medici

În urma controalelor efectua-
te de medici, au fost depistate ºi
ºapte cazuri de varicelã, o afec-
þiune contagioasã care foarte
uºor se poate transmite în interi-
orul unei comunitãþi. Pe lângã va-
ricelã, au fost descoperite ºi des-
tul de multe cazuri de elevi cu
micoze. Potrivit statisticilor rea-
lizate de Direcþia de Sãnãtate

Publicã, în Dolj au fost identifi-
cate 34 de cazuri. Tot în urma
acestor controale, au fost des-
coperiþi elevi cu angine. Conform
situaþiei prezentate de Direcþia de
Sãnãtate Publicã Dolj, 245 de
copii sufereau de aceastã afecþi-
une la momentul efectuãrii con-
troalelor în ºcoli. În plus, încã
182 de elevi au fost trecuþi, în
raportul DSP, la capitolul „alte
boli infecþioase”.

Scopul triajului epidemiologic
a fost acela de a controla elevii
care vin din afara comunitãþii ºi
pot aduce cu ei diverse afecþi-
uni, unele cu potenþial infecto-
contagios.

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Acþiunea Avocatului Poporului este
urmarea mai multor petiþii primite pe
adresa instituþiei, în care cetãþenii
criticau prevederi din proiectul de lege
ºi opinau cã întregul act normativ este
neconstituþinal.

Avocatul Poporului subliniazã,
totuºi, cã, potrivit Constituþiei, nu are
drept de iniþiativã legislativã, iar, pe de
altã parte, în acest moment (în care
actul normativ se aflã în stadiu de

Avocatul Poporului a sesizat Ministerul Sãnãtãþii cu
privire la criticile aduse de mai mulþi petenþi proiectu-
lui de Lege privind organizarea ºi finanþarea activitãþii
de vaccinare în România, proiect aflat în procedura de

transparenþã publicã decizionalã.

proiect), soluþionarea petiþiilor excede
ariei de competenþã a instituþiei.

Proiectul de Lege privind organiza-
rea ºi finanþarea activitãþii de vaccina-
re în România este publicat, actual-
mente, pe site-ul Ministerului Sãnãtã-
þii,  în vederea dezbaterii publice. În
context, devin aplicabile prevederile
art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenþa decizionalã în adminis-
traþia publicã. Proiectul legii

vaccinãrii,
în dezbatere publicã

Proiectul legii vaccinãrii pus în
dezbatere publicã de Ministerul
Sãnãtãþii prevede cã, la înscrierea
copiilor într-o unitate de învãþãmânt,
pãrinþilor li se va solicita dovada cã
au realizat vaccinarea obligatorie a
copilului, printr-un document eliberat
de medicul de familie sau de furnizo-
rul de servicii medicale.

Pãrinþii sau reprezentanþii legali ai
copiilor au o serie de obligaþii, care se
regãsesc în articolul 24 al proiectului
pentru Legea vaccinãrii. Aceºtia
trebuie sã îºi prezinte copilul la
medicul de familie sau la alt furnizor
de servicii medicale pentru realizarea
vaccinurilor corespunzãtoare vârstei.

Dacã existã pãrinþi plecaþi din þarã ºi
copiii sunt lãsaþi în grija altor persoa-
ne, pãrinþii trebuie sã notifice în scris
medicul de familie cu privire la
numele persoanei care va însoþi
minorul la vaccinare.

Faþã de varianta iniþialã, s-a renun-
þat însã la amenzi. Colegiul Medicilor
din România a condamnat orice
atitudine ostilã vaccinãrii, precizând
cã numai prin imunizare pot fi preve-
nite boli infecþioase grave, iar vacci-
narea constantã poate duce la eradi-
carea unor boli. Proiectul de act
normativ va impune, de asemenea,
Ministerului Sãnãtãþii asigurarea în
depozitul naþional a unui stoc de
rezervã de vaccinuri ºi consumabilele
aferente cel puþin egal cu necesarul
anual cu termen de valabilitate de
minim 18 luni.
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Preºedintele Camerei Deputaþi-
lor, Liviu Dragnea, s-a aflat, la
mijlocul acestei sãptãmâni, într-o
vizitã de lucru la Craiova, ocazie
cu care a vizitat ºi ºantierul sta-
dionului. Pornind de la lucrãrile de
investiþii care se fac în Craiova,
acesta a fost întrebat ºi despre sta-
diul în care se aflã documentaþia
privind realizarea autostrãzii Cra-
iova – Piteºti, rebotezatã drum de
mare vitezã. „Sã îl întrebãm pe
ministrul Transporturilor, s-ar pu-
tea sã se fi întâmplat, dar nu sunt
la curent”, a rãspuns Liviu Drag-
nea. Preºedintele Camerei Depu-
taþilor a declarat, în schimb, cã
este important cã investiþia se va
face, dupã ce mult timp doar s-a

Comuna doljeanã Pleniþa va
gãzdui duminicã, 14 mai, tradiþi-
onala „Sãrbãtoare a bujorului”. E-
venimentul organizat încã din anul
1970, în luna mai, ºi-a câºtigat
admiratori datoritã rezervaþiei de
bujori româneºti  – Paeonia Pere-
grina. Anual aici vin sute de tu-
riºti. Aceºtia se bucure de sãrbã-
toarea câmpeneascã dedicatã
acestei flori care se gãseºte pe o
arie naturalã protejatã de circa 50
de hectare din Pãdurea Pleniþa.
Dincolo de numeroasele legende,

Duminicã, la Pleniþa
TTTTTradiþionala “Sãrbãtoare a Bujorului”radiþionala “Sãrbãtoare a Bujorului”radiþionala “Sãrbãtoare a Bujorului”radiþionala “Sãrbãtoare a Bujorului”radiþionala “Sãrbãtoare a Bujorului”

specialiºtii susþin cã bujorul de
pãdure, deºi este o plantã proteja-
tã de lege, apare din ce în ce mai
rar. Ei spun cã se impun mãsuri
pentru protejarea sa, în lipsa aces-
tora existând riscul ca specia sã
disparã în câþiva ani din flora
spontanã a României. Primarul
comunei Pleniþa, Puiu Calafetea-
nu a spus cã vizitatorii ºi localni-
cii vor fi întâmpinaþi pe acorduri
de muzicã popularã de calitate.
“La orice sãrbãtoare nu trebuie sã
lipseascã muzica popularã. ªi de

data aceasta vom avea un regal
de muzicã ºi voie bunã, care va
începe la 12.00. I-am invitat anul
acesta pe cunoscuþii interpreþi:
Doina Boericã; Cornelia Tricã ºi
Cornel Cojocaru, ei vor crea at-
mosfera. Aºteptãm oficialitãþile sã
ajungã undeva în jurul orei 14.30,
iar dupã aceea vom organiza o
masã câmpeneascã. În mod cert
ºi anul acesta va fi la fel de fru-
mos ca în toþi ceilalþi ani”, a com-
pletat edilul localitãþii Pleniþa.

MARGA BULUGEAN

Autostrada Craiova – Piteºti,Autostrada Craiova – Piteºti,Autostrada Craiova – Piteºti,Autostrada Craiova – Piteºti,Autostrada Craiova – Piteºti,
fãcutã din vorbefãcutã din vorbefãcutã din vorbefãcutã din vorbefãcutã din vorbe

S-a pierdut timpul discutându-se despre
autostrada Craiova – Piteºti, fãrã sã se în-
treprindã nimic. Prezent la Craiova, preºe-
dintele Camerei Deputaþilor, Liviu Dragnea,
a recunoscut cã infrastructura care ar trebui
sã lege cele douã oraºe a existat doar la ni-

vel declarativ, în dauna unor demersuri con-
crete. Pe de altã parte, Liviu Dragnea a re-
cunoscut cã nu este la curent cu stadiul în
care se mai aflã, în prezent, acest proiect de
infrastructurã, însã îºi doreºte o investiþie
asemãnãtoare pentru ruta Roºiori-Slatina.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

discutat despre necesitatea ei.
„Este important cã s-a luat o deci-
zie înþeleaptã ºi cã se va face. În
loc sã se discute ani de zile despre
autostradã, este mult mai impor-
tant sã se realizeze, în aceastã pe-
rioadã”, a menþionat Dragnea.

Nici autostradã,
nici drum expres

În opinia lui Dragnea, varianta
„drum de mare vitezã Craiova –
Piteºti”, aºa cum s-a cãzut de
acord acum, este mai bunã decât
cea de „autostradã” sau „drum
expres”, despre care s-a vehiculat
în anii de urmã. „Sã înceapã foar-
te curând lucrãrile la un drum de
mare vitezã, care este mai bun de-

cât un drum expres. Drumul de
mare vitezã este între drum expres
ºi autostradã, ceea ce va fi impor-
tant”. În plus, Liviu Dragnea a
avansat ideea cã legãtura cu capi-
tala ar putea fi fãcutã prin Roºiori
ºi Slatina tot cu o infrastructurã
asemãnãtoare, drum de mare vite-
zã sau drum expres. „Mi-aº dori
ºi eu sã avem ºi sã facem legãtura
cu Bucureºti – Roºiori – Slatina –
Craiova tot cu un drum expres sau
de mare vitezã”, a declarat fostul
ministru al Dezvoltãrii.
Fiecare premier cu viziunea lui

Despre autostrada Craiova-Pi-
teºti se vorbeºte de mai bine de
zece ani, iar în câteva rânduri au

fost pornite ºi demersurile. Primul
studiu de fezabilitate (SF) s-a rea-
lizat în anul 2007, vorbindu-se
atunci despre un drum expres Cra-
iova - Piteºti. Anul urmãtor, când
ar fi trebuit sã înceapã execuþia
propriu-zisã, nu s-a întreprins ni-
mic, în schimb a fost schimbatã
titulatura proiectului, din drumul
expres în autostradã. Cum prima
variantã nu a mai fost valabilã, au-
tomat a fost nevoie sã se refacã
iar documentaþia. Din pãcate, nici

acest lucru nu s-a
mai continuat ºi, în
2013, în timpul gu-
vernãrii Ponta, se
vorbeºte despre un
alt proiect: sã se
facã autostrada dar
într-un parteneriat
public privat. Vari-
antã în care traseul
pe care se întindea
autostrada urma sã
fie concesionat de
un investitor care
ar fi venit cu banii
pentru execuþie –
estimatã la 7,2 mi-
liarde de lei.

Se merge pe
studiu din 2007
Varianta Ponta

cu autostradã în re-
gim de parteneriat
public privat era va-
labilã ºi în 2015.
Prezent la deschide-
rea ºantierului de lo-
cuinþe, premierul
de atunci, Victor

Ponta, declara cã în maxim o lunã
se va anunþa câºtigãtorul concesi-
unii, ceea ce nu s-a întâmplat. În
bugetul pe 2016, în timpul guver-
nului tehnocrat, a fost prevãzutã
suma de 1,5 milioane de euro pen-
tru realizarea unui nou studiu de
fezabilitate pentru autostradã. Li-
citaþia pentu SF a fost anunþatã
pentru data de 1 noiembrie, însã
procedurile de licitaþie au fost lan-
sate pe 6 decembrie 2016, când
Compania Naþionalã de Adminis-
trare a Infrastructurii Rutiere a
scos la licitaþie contractul „Revi-
zuire Studiu de Fezabilitate ºi Ela-
borare Proiect Tehnic pentru Au-
tostrada Piteºti – Craiova”.

Craiova – Piteºti,  varianta III
În vizitã la Craiova, în luna

martie, premierul Sorin Grindea-
nu a anunþat cu totul altceva, ºi
anume cã, în luna mai, va fi defi-
nitivatã documentaþia pentru a fi
lansatã licitaþia de proiectare ºi
execuþie a drumului de mare vite-
zã, în regim de autostradã, Cra-
iova – Piteºti. Caracteristicele
anunþate de premier sunt urmã-
toarele: douã benzi pe sensul de
mers ºi spaþiu cu parapeþi dubli
pe mijloc, fãrã bandã de urgenþã,
urmând a se circula cu viteza
maximã de 120km/h . Construc-
þia ar urma sã înceapã în martie
2018, din proiect fãcând parte º
centuri ocolitoare pentru Slatina
ºi Balº. Drumul expres de mare
vitezã Craiova – Piteºti ar urma
costa în jur de 900 milioane de
euro ºi ar fi funcþionat în 2020.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Dan Cherciu a obþinut în iunie
2016, în jur de  5,6% din sufragii ºi
a hotãrât sã nu mai candideze ºi anul
acesta, când s-a vacantat fotoliul de
primar, prin plecarea Liei Olguþa Va-
silescu, la Parlament, mai precis la
Palatul Victoriei, unde îndeplineºte
funcþia de ministru al Muncii. Fos-
tul consilier local nu mai candidea-
zã, dar nu poate sã stea departe de
administraþie, aºa cã a hotãrât sã-l
susþinã pe decanul Baroului Dolj în
acest demers. Lucian Sãuleanu a
demisionat din PNL în urmã cu o
lunã de zile, când liberalii au hotãrât
sã meargã la Primãria Craiovei cu
senatorul Mario Ovidiu Oprea, o
desemnare cu scandal...Dar ºi Dan
Cherciu a pãrãsit PNL-ul, cam în
acelaºi fel, adicã, tot dupã ce PNL a
hotãrât sã meargã în alegeri cu alt-
cineva, ºi anume, cu Pavel Badea,

BCR îºi menþine în continuare
rata de solvabilitate ridicatã, dove-
dind astfel capacitatea ºi angajamen-

“Cea mai bunã idee
de afaceri“

Facu l t a t ea  de
Economie ºi Admi-
nistrarea Afaceri-
lor din cadrul Uni-
versitãþii din Cra-
iova, în parteneriat
cu Inspectoratele
ªcolare  Judeþene
din Dolj ºi Mehe-
d in þ i ,  r e spec t i v,
CNE „Gheorghe
Chiþu” organizea-
zã, astãzi,  finala
concursului inter-
judeþean „Cea mai bunã idee de afaceri”, competiþie acre-
ditatã de Ministerul Educaþiei Naþionale. Evenimentul are
loc la ora 09:00, în Sala 005 din clãdirea centralã (str. A.
I. Cuza, nr. 13) Competiþia „Cea mai bunã idee de afa-
ceri” are ca misiune dezvoltarea competenþelor antrepre-
noriale ale tinerilor din România. 28 de echipaje mixte:
elevi ºi studenþi, coordonaþi de profesori ai FEAA ºi lice-
elor înscrise în competiþie vor participa la aceastã ediþie
unde vor prezenta proiecte de afaceri de succes.

2000 de IMM-uri
româneºti vor fi finanþate
din împrumuturi

A p r o x i m a t i v
2000 de IMM-uri
româneºti vor be-
neficia de avantaje-
le obþinute prin in-
termediul unor noi
împrumutur i  de-
blocate prin acor-
dul semnat de Fon-
dul european de in-
vestiþii cu Raiffei-
sen Bank. Este vorba de nu mai puþin de 177 de milioane
de euro  împrumuturi pentru întreprinderile mici ºi mijlo-
cii din România. Acest acord al Fondului European pentru
Investiþii Strategice (EFSI), pilonul central al Planului Jun-
cker, a fost semnat în 11 mai, EFSI fiind un factor crucial
în semnarea împrumutului.”Planul Juncker este destinat
sprijinirii creãrii de locuri de muncã ºi stimulãrii creºterii
economice în Europa. Facilitarea accesului la finanþare
pentru întreprinderile mici ºi mijlocii este o componentã
importantã a Planului. Sunt încântatã de faptul cã, prin
reuºita Acordului din 11 mai, ºi mai multe companii româ-
neºti vor putea investi în extindere, în crearea de locuri de
muncã ºi în inovare”, a declarat Corina Creþu, comisarul
pentru politicã regional. Planul Juncker va declanºa noi
investiþii în întreaga Europã, în valoare de aproximativ 743
milioane de euro, începând cu luna mai 2017.

 „Experienþe Erasmus+ 30”
De Ziua Europei,

au fost desemnaþi
câº t igã tor i i  con-
cursului foto  „Ex-
perienþe Erasmus+
30”, organizat de
Reprezentanþa Co-
misiei Europene în
România. Concur-
sul a fost organizat
cu ocazia împlinirii
a 30 de ani de la
l a n s a r e a  p r o g r a -
mului Erasmus ºi
s-a adresat foºtilor
sau actualilor bursieri. In urma înscrierii unei fotografii/
mãrturie a propriei experienþe Erasmus, însoþitã de un scurt
comentariu de maxim 140 caractere, care sã explice ce a
însemnat perioada Erasmus în viaþa lor ºi cum se reflectã
acest lucru în imaginea în crisã în concurs, concurenþii
care au câºtigat una din cele trei excursii la Bruxelles, în
perioada 6-8 iunie, la instituþiile europene sunt: Adina Su-
liman, Diana Slav, Ecaterina Andreea Dobroiu.

BCR: Capitalizare ºi finanþare
Raportul de solvabilitate conform standardelor locale în

februarie 2017 se afla la nivelul de 21,2%, cu mult peste
cerinþele obligatorii ale Bãncii Naþionale a României. De
asemenea, Rata capitalului de Rang 1+2 pe IFRS de 19,9%
(Grup BCR), în decembrie 2016, aratã clar puternica adecvare
a capitalului BCR ºi susþinerea sa continuã de cãtre Erste
Group. În acest sens, BCR se bucurã de una din cele mai
solide poziþii de capital ºi finanþare dintre bãncile româneºti.

tul de susþinere a creºterii creditãrii
sustenabile atât în linia de afaceri
retail cât ºi în linia de afaceri cor-

porate, consolidând astfel capaci-
tatea de a genera venituri semnifi-
cative din activitatea sa de bazã.
Creditele ºi avansurile acordate
clienþilor au crescut cu 1,3% la
32.714,1 milioane RON (7.185,9
milioane EUR) de la 32.291,1 mili-
oane RON (7.114,2 milioane EUR),
ca urmare a unor volume de credi-
tare crescute atât pe segmentul re-
tail cât ºi pe segmentul corporate.

Depozitele de la clienþi s-au men-
þinut stabile, avansând marginal cu
0,3% la 48.378,3 milioane RON
(10.626,8 milioane EUR) la 31 mar-
tie 2017, faþa de 48.235,2 milioane
RON (10.626,8 milioane EUR) la 31
decembrie 2016, determinate de scã-
deri sezoniere ale depozitelor retail
ºi evoluþia pozitivã pe segmentele de
companii ºi pieþe financiare. Depo-
zitele clienþilor rãmân principala sursã
de finanþare a BCR, banca benefici-
ind totodatã de surse de finanþare di-
versificate, inclusiv compania
mamã. BCR se concentreazã pe cre-
ditarea în lei, cu scopul de inversa
pe termen mediu ºi lung mixul de
valute din portofoliul de credite în
favoarea monedei locale ºi pentru a
utiliza la maximum capacitatea pu-
ternicã de auto-finanþare în lei.

Decanul Baroul Dolj, av.
Lucian Sãuleanu, candidat
inpedendent la Primãria
municipiului Craiova, a
hotãrât sã-ºi uneascã efortu-
rile cu un alt fost candidat
independent la scaunul de
edil, antreprenorul Dan
Cherciu, fost consilier local.
Împreunã cu acesta, avocatul
Sãuleanu doreºte sã creione-
ze un proiect viabil pentru
Craiova. Motivul acestei
alianþe fiind acela cã au
foarte multe idei comune,
o parte din ele izvorâte chiar
din proiectul fostului candi-
dat Dan Cherciu la Primãria
Craiova, prezentat craioveni-
lor anul trecut, în timpul
campaniei electrorale.

care la final a obþinut un scor mo-
dest. “Intenþia noastrã este sã conti-
nuãm proiectul mai vechi “Pentru
Craiova”, sã continuãm ºi sã încer-
cãm deschiderea cãtre ceilalþi craio-
veni care fac politicã de dreapta, sã
participe la acest effort comun, pen-
tru cã scopul nostrum este pânã la
urmã crearea unui platform indepen-
dente. De altfel, multe dintre ideile
programului meu sunt preluate ºi din
proiectul lui Dan Cherciu ºi asta pen-
tru cã Dan Cherciu este un prieten
de-al meu ºi un om pe care eu, de-a
lungul timpului l-am respectat me-
reu pentru opoziþia fermã pe care a
fãcut-o la Craiova”, a subliniat avo-
catul Lucian Sãuleanu.
O centralã termicã asemãnãtoare

cu cea de la Viena
Candidatul independent la Primã-

ria Craiova a prezentat ieri, în ca-
drul conferinþei de presã, câteva
soluþii. Prima a fost legatã de in-
frastructurã. “Mã refer la transpor-
tul electric. Sã construim linia de
troleibuz, proiect care s-a vehicu-
lat de mai mulþi ani dar nimeni nu
afãcut nimic concret. Trebuie sã

gãsim o modalitatea de a scãdea
poluare. Trebuie sã-i facem pe cra-
ioveni sã foloseascã acest mijloc de
transport ºi sã descopere ei benefi-
ciile. Eu aº propune sã cãutãm ºi
soluþiile pentru un transport gratuit,
proiect care este fezabil în multe þãri
din Europa ºi nu numai”,a  subli-
niat avocatul Lucian Sãuleanu, care
dacã ar câºtiga Primãria, ar fi cel
de-al 23-lea avocat care a condus
destinele acestei comunitãþi. A doua
problemã ar fi legatã de Termofi-
care. “Termo este în pragul fali-
mentului ºi este aºadar un risc foarte
mare. Nu vreau sã fie º ºtire aºar-
natã, ci sã identific o soluþie, iar
soluþia ar fi cea a unei fuziuni cu
Complexul Energetic Oltenia.
Aceastã soluþie a mai fost enunþatã
dar se pare cã nu se doreºte…”, a
mai spus candidatul independent. A
treia problemã identificatã de avo-
catul Sãuleanu este cea legatã de
groapa de gunoi ºi de modul în care
se colecteazã deºeurile, Aici se vine
cu o soluþie interesantã ºi anume sã
se construiascã o central termicã
pe bazã de deºeuri, dupã modelul
centralelor din Austria.
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 Au muncit extraordinar, sub
îndrumarea prof. Mihaela Grin-
deanu (informaticã) ºi Mihaela
Iancu (fizicã), au conceput un
robot, au câºtigat preselecþiile ºi s-
au calificat la Campionatul Mon-
dial, care s-a desfãºurat la St. Lo-
uis, în Statele Unite ale Americii ºi
sunt elevi ai Colegiului Naþional
„Fraþii Buzeºti” din Craiova. Nu-

Astãzi, ora 15.00, Asociaþia Ro-
mânã Tinerilor cu Iniþiativã va orga-
niza, la Centrul Multifuncþional din
Craiova, conferinþa „Dialogul social
– componentã esenþialã a modelu-
lui european – fundament al plat-
formei comunitare EduBenefits”. 

Evenimentul este primul de
acest fel din Oltenia ºi îºi propune
sã ofere o imagine generalã asupra
modului de interacþiune a celor mai
importante sectoare: public, privat
ºi non-profit. Diferiþi speakeri vor
prezenta programe de bune prac-
tici derulate în comunitãþile locale
ºi care au avut ca fundament dia-
logul social adevãrat, acela care
depãºeºte sfera sindicatelor ºi ne-

 Nu mai puþin de 33 de ºcoli
din întreaga lume s-au calificat
la marea finalã a „Festival In-
ternationale Della Musica Sco-
lastica”, concurs ce s-a desfã-
ºurat la Taetrul „Ariston” – San
Remo. Trofeul a fost adus în
România de cãtre Grupul „VI-
VOX”, condus de  Viorel Ga-
vrilã.  Alcãtuit din 18 copii ta-
lentaþi din toatã þara (Bucureºti,
Constanþa, Galaþi, Buzãu, Cra-
iova, Bacãu, Tîrgu-Jiu), grupul
a pornit, în urmã cu douã sãp-

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

„Dialogul social –„Dialogul social –„Dialogul social –„Dialogul social –„Dialogul social –
componentã esenþialãcomponentã esenþialãcomponentã esenþialãcomponentã esenþialãcomponentã esenþialã
a modelului european”a modelului european”a modelului european”a modelului european”a modelului european”

gocierilor salariale ºi merge pânã
la nivelul de soluþionare a proble-
melor din comunitate prin parte-
neriate de tip „win-win”.

În cadrul conferinþei va fi lan-
sat programul START VOLUN-
TARIAT CORPORATIST, prin
platforma de colaborare inter-in-
stituþionalã EduCab, la care pot
adera companiile ce îºi doresc sã
dezvolte în cadrul echipelor pro-
prii astfel de iniþiative de implica-
re comunitarã.

Evenimentul se va încheia cu
deschiderea oficialã a apelului naþi-
onal de nominalizare RECOM-
PENS – REcunoaºtere COMPanii
localE ºi Naþionale implicate Social.

S-au întors din SUA cu o experienþã bogatãS-au întors din SUA cu o experienþã bogatãS-au întors din SUA cu o experienþã bogatãS-au întors din SUA cu o experienþã bogatãS-au întors din SUA cu o experienþã bogatã
 Zilelele trecute , echipa Colegiului Na-

þional „Fraþii Buzeºti” din Craiova s-a în-
tors de la Campionatul Mondial de Robo-
ticã, susþinut la St. Louis, în Statele Unite
ale Americii. Cei 13 copii, care au fãcut
parte din grup, auobþinut o performanþã

extraordinarã, în condiþiile de concurs, reu-
ºind sã treacã peste mai multe neajunsuri,
pentru care care nu sunt vinovaþi. Din vor-
bele lor se recepþiona nemulþumirea, dar,
repet, nu au nicio vinã, fapt recunoscut ºi
de conducerea instituþiei de învãþãmânt.

mele lor trebuie menþionate: Alin
Buzatu, Mihnea Ionuþ Duican,
Joiþa ªtefania, Flueran Denis,
Corina Grindeanu, Laura Nadu,
Rãzvan Drãghici, Andrei Drago-
mir, Andrei Tabacu, Bogdan
Zanfir, Codruþ Lemeni, Adrian
ªtefãnescu, Bogdan Cîrceanu.
Doi dintre ei ne-au împãrtãþit din
experienþele culese în SUA.

Nemulþumire venitã din dorinþa
de performanþã

Au avut foarte multe peripeþii ºi
par nemulþumiþi de rezultate. Este,
pe undeva adevãrat, deoarece îºi
doresc performanþa la nivel înalt. Ei
nu au greºit cu nimic, mai mult au
dat peste cap clasamentele, impro-
vizând, cu ceea ce au avut la dispo-
ziþie, ºi au reuºit sã dea peste clap
mai bine de jumãtate din clasament.
Ionuþ Mihnea Duican este unul din-
tre ei ºi a acceptat sã vorbeascã, cu
toate reticenþele, unele care þin de
setea de performanþã: „Am muncit
foarte mult. Pe drum, ni s-au pier-
dut din echipamente ºi am fost ne-
voiþi sã gãsim noi soluþii. Cu toate
neajunsurile, am reuºit sã venim, la
unele dintre probe, peste cei care
au fost pe locul al III-lea. Suntem
convinºi cã, dacã nu aveam aceste
neajunsuri, eram foarte sus. Ori-
cum, a fost o experienþã, în cadrul
cãreia am putut fi aproape de co-
legi de-ai noºtri, din alte þãri, ºi am
învãþãat foarte mult de la ei, inclu-
siv prin scchimbul cultural”. La rân-

dul sãu, Bogdan Cîrceanu, a preci-
zat: „Pentru mine a fost extraordi-
nar. Am luat contact cu foarte mulþi
colegi de-ai noºtri din toatã lumea
ºi am fãcut schimburi de experien-
þã. Am rãmas prieteni. Dacã nu era
rãtãcirea bagajelor, ne bãteam la
primele locuri. Oricum, vom mer-
ge mai departe”.
„Prin ceea ce au fãcut ei se
deschide o poartã spre viitor”

Competiþia din statele Unite ale
Americii, chiar dacã nu a adus
medalii sau diplome, are un cãºtig
de viitor. „Performanþa este remar-
cabilã. Aceºti copii au trecut peste
toate neajunsurile, care nu au þinut
de ei, ºi au confirmat pregãtirea pe
care au primit-o la noi. Sã nu ui-

tãm cã „robotica” nu este o disci-
plinã studiatã în liceu, dar care
cuprinde foarte multe materii, cu
atât mai mare este ºi meritul ca-
drelor didactice. În SUA, tinerii
noºtri au trecut peste dificultãþi
peste care foarte mulþi adulþi nu
puteau trece. Experienþa lor este
beneficã, atât pentru ei, cât ºi pen-
tru cei care vin din anii mai mici.
Suntem mândri de ceea ce au ob-
þinut elevii noºtri, ºi nu trebuie sã
uitãm ºi de sprijinul acordat de pro-
fesorii de la Facultatea de Automa-
ticã, de cel al autoritãþilor locale .
Prin ceea ce au fãcut ei se deschi-
de o poartã spre viitor”, a precizat
prof.  Carmen Lucia ªtefãnes-
cu, director al Colegiului Naþional
„Fraþii Buzeºti”.

Doi copii din Craiova,
laureaþi la San Remo

Copiii din Craiova au obþinut performanþe
importante la „San Remo Junior 2017”.
Grupul „VIVOX” condus de renumitul
compozitor ºi dirijor  Viorel Gavrilã a fost cel
care a adus trofeul în România.

tãmâni, sã-ºi îm-
plineascã un vis:
sã urce pe scena
Festivalului de la
San Remo, secþi-
unea internaþio-
nalã dedicatã ºco-
lilor de muzicã din
înt reaga lume.
Mihaela Radu ,
membrã a echipei,
elevã a Colegiului
Naþional „Carol I”, câºtigãtoa-
re a mai multor premii – Pre-

miul I la „Vocea Cetãþii” (Si-
ghiºoara), locul I la Festivalul
Internaþional „Hermannstadt
Fest” (Sibiu), primul loc la
„Vreau sã cânt”, etc. face par-
te din „VIVOX”. Din cei 18
copii talentaþi, prezenþi la San
Remo a fãcut parte ºi Ana Ma-
ria Christiana Doanã , elevã
în clasa a VI-a la ªcoala Gim-
nazialã „Traian” din Craiova.
Are 12 ani, a început cursurile
la Palatul Copiilor, sub îndru-
marea prof. Dumitru Iliuþã,
iar apoi a trecut la Clubul Arti,
prof.  Florin Neagoie .  „VI-
VOX” a impresionat juriul cu
spectacolul „Diventare Stelle
(Stele în devenire)”.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Nãscutã în 1993, la Craiova, Mirela Vlad este
absolventã a Universitãþii Naþionale de Muzicã din
Bucureºti (promoþia 2016). În prezent urmeazã cur-
suri de master (anul I) în cadrul aceleiaºi universitãþi
(clasa prof. univ. dr. Silvia Voinea) ºi este colaborator
al Operei Comice pentru Copii Bucureºti.

Mezzosoprana Emanuela Sãlãjan (n. 1993, Baia
Mare) este absolventã a Universitãþii Naþionale de Mu-
zicã din Bucureºti, secþia canto ºi artele spectacolului
muzical din cadrul Facultãþii de Interpretare Muzicalã.
Din anul 2014 este angajatã a Corului Academic „Divi-
na Armonie” al Fundaþiei Cavalerii Daciei – Club
UNESCO. În prezent, urmeazã cursuri de master la
Universitatea Naþionalã de Muzicã Bucureºti (2015 –
clasa de canto a prof. univ. dr. Bianca Luigia Manolea-
nu ºi din 2016 – clasa de operã a conf. univ. dr. Anda
Tãbãcaru ºi a lect. univ. dr. Alexandru Petrovici).

Absolvent al Seminarului Teologic Ortodox din Con-

Celebrul Celebrul Celebrul Celebrul Celebrul RequiemRequiemRequiemRequiemRequiem mozartian mozartian mozartian mozartian mozartian
se cântã, astã-searã, la Craiovase cântã, astã-searã, la Craiovase cântã, astã-searã, la Craiovase cântã, astã-searã, la Craiovase cântã, astã-searã, la Craiova Muzeul de Artã din Craiova va

gãzdui sâmbãtã, 13 mai, la ora
11.30, lansarea volumul „Gabriel
Bratu – o monografie”, semnat de
Dodo Niþã ºi publicat la Editura
„Aius”. Cu acelaºi prilej se va des-
chide o nouã expoziþie de carica-
turi, ce marcheazã aniversarea a 70
de ani de activitate a graficianului.
Volumul „Gabriel Bratu – o mo-
nografie” nareazã  activitatea ar-
tisticã, dar ºi povestea plinã de pe-
ripeþii a vieþii sale, prin intermediul
unui dialog cu Dodo Niþã, fiind bo-
gat ilustrat cu numeroase desene
satirice realizate de-a lungul carie-
rei. Partea a doua cuprinde – sub
titlul „Peniþe de aur ale caricaturii
româneºti” – un mic dicþionar sen-
timental al caricaturiºtilor români,
începând cu precursorii olteni ai

acestei arte, N. Petrescu-Gãinã, Francisc ªirato, N. Drãgulescu-
Drag, continuând cu maeºtrii clasici Eugen Taru, Nell Cobar, Mat-
ty, Albert Poch, Cik Damadian º.a. ºi terminând cu cei mai cunos-
cuþi caricaturiºti de astãzi, Horaþiu Mãlãele ºi ªtefan Popa-Popa’s.

Graficianul Gabriel Bratu: lansare
de carte ºi expoziþie, la 70 de ani
de activitate

Mâine, 13 mai, la ora 18.00, pu-
blicul se (re)întâlneºte cu Zorro la
Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Co-
libri”, în spectacolul cu scenariul ºi
regia de Cristian Mitescu, sceno-
grafia Oana Micu ºi Tiberiu Toitan,
coregrafia Ionuþ Sergiu Anghel,
muzica Alexandru Berehoi. În dis-
tribuþie, actorii Cosmin Dolea, Geo
Dinescu, Marin Fagu ºi Adriana
Ioncu. Revine în programul lunii
mai ºi spectacolul „Fata babei ºi
fata moºneagului” – dramatizare
de Valentin Dobrescu dupã Ion
Creangã, în regia lui Todor Valov,
cu scenografia realizatã de Stefka
Kyuvlieva, pe muzica lui Alin Ma-
covei-Moraru. Reprezentaþia va
putea fi vãzutã duminicã, 14 mai,
ora 11.00, ºi îi are în distribuþie pe
Oana Stancu, Alis Ianoº, Rodica

Prisãcaru, Ionica Dobrescu, Mugur Prisãcaru, Adriana Ioncu ºi
Daniel Mirea. Biletele costã 7 lei sau 10 lei, în funcþie de categoria
locului, ºi pot fi cumpãrate de la Agenþia Teatrului „Colibri”, des-
chisã de luni pânã sâmbãtã, între orele 10.00-13.00 ºi 16.00-19.00,
iar duminica, în intervalul 10.00-13.00.

„Zorro”, la Teatrul „Colibri”

În perioada 15-23
mai, în Arhiepiscopia
Craiovei se desfãºoa-
rã o serie de conferin-
þe pastoral-misionare
având tema „Anul
omagial al iconarilor
ºi pictorilor biseri-
ceºti”. Evenimentul se
va deschide luni, 15
mai, când se vor într-
uni preoþii din Proto-
ieria Craiova Sud.  Ur-
mãtoarele conferinþe

vor avea loc marþi, 16 mai – Protoieria Târgu Jiu Nord ºi Protoie-
ria Târgu Jiu Sud; joi, 18 mai – Protoieria Craiova Nord; luni, 22
mai – Protoieria Bãileºti, judeþul Dolj; marþi, 23 mai – Protoieria
Târgu Cãrbuneºti, judeþul Gorj. Conferinþele vor începe la ora 10.00
ºi vor fi precedate de sãvârºirea Sfintei Liturghii. Potrivit pãrintelui
Adrian Claudiu Trifu, consilierul administrativ al Arhiepiscopiei
Craiovei, „întâlnirile preoþeºti îºi propun abordarea unor aspecte
referitoare la locul ºi rolul icoanei în cultul creºtin ortodox, tradiþia
iconograficã româneascã, actualitatea, importanþa ºi necesitatea
sfintelor icoane pentru viaþa ºi misiunea Bisericii în zilele noastre”.

Conferinþe preoþeºti în „Anul omagial
al iconarilor ºi pictorilor bisericeºti”

Ultima compoziþie a lui Wol-
fgang Amadeus Mozart, Requiem
în Re minor, ºi una dintre cele mai
frumoase ale compozitorului aus-
triac va fi cântatã, astãzi, la Cra-
iova, de Orchestra Simfonicã ºi
Corala Academicã ale Filarmoni-
cii „Oltenia”, sub bagheta dirijo-
rului italian Gian Luigi Zampieri.
Soliºti sunt soprana Mirela Vlad,
mezzosoprana Emanuela Sãlãjan,
tenorul Mihai Urzicana ºi basul
Iustinian Zetea. Programul serii
mai cuprinde o primã audiþie chiar
sub bagheta dirijoralã a… compo-
zitorului: „Non nobis Domine”
(„Nu nouã, Doamne”) – „Portre-
tul lui Jacques de Molay” pentru
orchestrã de Gian Luigi Zampieri.
Concertul vocal-simfonic are loc
în cadrul „Friendship Season”
2016-2017, începe la ora 19.00, iar
biletele costã 30 lei, 20 lei (pensi-
onari) ºi 15 lei (elevi, studenþi).

„Non nobis Domine” – „Portretul
lui Jacques de Molay”

«Aceastã lucrare este alcãtuitã din
cinci pãrþi scurte, ca o coloanã sono-
rã idealã pentru un film de scurt me-
traj reprezentând destinul ultimului
Maestru al Ordinului Cavalerilor Tem-
plieri, Jacques de Molay (1250 –
?1314), în diferite momente ale misiu-
nii sale. Ordinul Cavalerilor Templieri
(„pauperes commilitones Christi tem-
plique Salomonis”) a fost format în
1129 ca aripa armatã a Bisericii, pen-
tru a proteja pelerinii creºtini de agre-
siunile din partea Sarazinilor, care do-
bândiserã de-a lungul anilor o mare
putere în bazinul Mãrii Mediterane.

Jacques de Molay a fost primit în
Ordinul Templierilor în 1265, deve-
nind Mare Maestru în 1294. Ordinul
a ajuns în conflict cu regele francez
Filip al IV-lea („cel frumos”), care, prin
manipularea deciziilor Papei Clement
al V-lea, a construit o serie de acuza-
þii false (erezie, idolatrie, sodomie)
împotriva Cavalerilor, ceea ce a dus
la un „proces spectacol” inventat

Requiem-ul mozartian, o ultimã
mãrturie a geniului ºi sensibilitãþii ma-
relui compozitor, reprezintã o paginã
unicã în istoria muzicii prin complexi-
tatea facturii ºi valoarea universalã a
emoþionantul mesaj transmis. În pofi-
da celebritãþii sale, este, poate, una
dintre cele mai misterioase creaþii mo-
zartiene, în jurul cãreia s-au þesut nu-
meroase legende, începând cu anul
scrierii sale. La aceasta a contribuit
decisiv autorul Peter Shaffer cu piesa
de teatru intitulatã „Amadeus”, al cã-
rei text a inspirat ºi filmul omonim re-
gizat în 1984 de Milos Forman.

Gian Luigi Zampieri (n. 1965, Roma) este reprezentant al ºcolii italie-
ne de dirijat, fiind unul dintre ultimii discipoli ai maestrului Franco Ferrara.
A urmat studiile la Accademia di Santa Cecilia ºi apoi la Accademia Chigia-
na, obþinând în 1988 Diploma de onoare. În calitate de organist ºi dirijor, s-
a perfecþionat cu muzicieni de prestigiu precum Francesco De Masi, Carlo
Maria Giulini, Ghenadi Rojdestvenski ºi Leonard Bernstein. Lansat din anii
studenþiei în cariera dirijoralã, Gian Luigi Zampieri a condus prestigioase
orchestre din România, precum ºi din strãinãtate. De mai mulþi de ani se
ocupã de repunerea în valoare a repertoriului simfonic italian al secolului
XX (Fano, Respighi, Pizzetti, Malipiero, Rota, Ghedini, Ferrara). De la
mijlocul anilor ‘80, s-a dedicat prezentãrii operei lui Astor Piazzolla ºi este
considerat de criticã unul dintre experþii de seamã pe scenele internaþionale:
a realizat transcripþii ºi orchestraþii interpretate în toatã lumea (Vladimir
Spivakov, Lalo Schifrin, Jorge Calandrelli, Ettore Stratta etc.). Din 1986
este profesor titular de studii orchestrale la conservatoarele italiene de stat.
Deþine titlul de merit de Cavaler al „Sacro Militare Ordine Constantiniano
di San Giorgio”. În prezent, este dirijor invitat al Filarmonicii din Sao Car-
los (Brazilia) ºi dirijor al Filarmonicii „Oltenia” din Craiova.

stanþa ºi al Facultãþii de Teologie, secþiile Artã sacrã ºi
Pastoralã, Mihai Urzicana este masterdand al Univer-
sitãþii Naþionale de Muzicã din Bucureºti, secþia canto
clasic, clasa prof. univ. dr. Bianca Manoleanu. Este
solist al Coralei „Armonia” din Constanþa, ansamblu
alãturi de care a susþinut numeroase concerte în þarã ºi
strãinãtate. Recent, a câºtigat Premiul I la Concursul
Naþional „Mihail Jora” (ediþia a XXVII-a), secþiunea
canto.

Basul Iustinian Zetea a absolvit Universitatea Naþio-
nalã de Muzicã Bucureºti (studii de licenþã ºi master, în
prezent fiind doctorand) ºi a devenit colaborator al Ope-
rei Naþionale Bucureºti din stagiunea 2011-2012. A sus-
þinut deja numeroase recitaluri la Bucureºti, Satu Mare,
Baia Mare, Slobozia, Cluj-Napoca, Braºov, a colaborat
cu Filarmonica „Ion Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea,
a fost solist al Corului „Armonia”, corului bãrbãtesc „Ca-
merata Transilvanica” ºi Corului „Accoustic”.

pentru distrugerea Templierilor. Pro-
cesul a durat ºapte ani, încheindu-
se cu arderea pe rug a Cavalerilor în
faþa Catedralei Notre-Dame din Pa-
ris, sentinþã executatã la 18 martie
1314. Legenda spune cã Jacques de
Molay, cuprins de flãcãri ºi pe punc-
tul de a muri, a chemat pe acuzatori
în faþa „Curþii lui Dumnezeu”, preves-
tind cã înainte de un an vor muri: ºi
aºa s-a întâmplat.

Lucrarea, conceputã în tonalita-
tea Do minor, conþine un mesaj sim-

bolic. Ea începe cu Adagio (Iniþierea
în Ordin), miºcare caracterizatã prin
„motto-ul” descendent de trei note
cântat de corn cu ecoul fagotului. Ur-
meazã un Allegro (Apãrarea Medite-
ranei) cu fragmente de coral. Miºca-
rea a treia, Moderato (Acuzaþiile ºi
Arestarea), se deschide cu tema
„Non nobis Domine” („Nu nouã,
Doamne”), care pe imnul „Christus
vincit” („Cristos învinge”) consacrã
supremaþia Bisericii de la Roma.
Acest episod se continuã cu partea
a patra, Allegro (Procesul ºi Condam-
narea), o glumã grotescã care descrie
pretextul pentru care Cavalerii au
fost judecaþi ºi condamnaþi fãrã drept
la apãrare, muzica reluând temele deja
auzite. Ultimul episod care încheie
lucrarea cu un stil provocator de
„Rock” are menirea de a reprezenta
moartea Cavalerilor, dar ºi perpetua-
rea spiritului lui Jacques de Molay,
transformat într-o tradiþie a Europei:
„Astãzi, dupã aproape 800 de ani,
este încã în viaþã”.

(Gian Luigi Zampieri)
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Germania va continua sã con-
ducã misiunea NATO de pregãti-
re militarã din nordul Afganista-
nului, dar nu cautã sã-ºi consoli-
deze prezenþa militarã în zonã, a
declarat joi cancelarul german,
Angela Merkel. Merkel a afirmat
cã va aºtepta sã vadã efectul eva-
luãrii NATO a solicitãrii din par-
tea autoritãþilor militare ale alian-
þei de a trimite mai multe trupe în
Afganistan. “Nu cred cã suntem
primii în linie la desfãºurarea ca-
pacitãþilor noastre acolo. Este im-
portant sã ne asigurãm cã este
garantatã stabilitatea în zona de
nord”, a spus Merkel dupã o în-
trevedere cu secretarul general

Coliziune între
un submarin
al forþelor navale
italiene ºi un vas
cargo, în sudul
Italiei

Forþele navale italiene au
anunþat ieri cã unul dintre
submarinele sale a lovit un vas
cargo în largul coastelor sudice
ale peninsulei, incidentul
neprovocând însã daune
vizibile, informeazã presa
internaþionalã. Incidentul a
avut loc în noaptea de miercuri
spre joi în Golful Squillace, în
timpul unui transfer al
submarinului Scire, ce urma
sã participe la o serie de
exerciþii. În urma loviturii nu
au fost provocate daune,
cargoul putându-ºi relua
cursa, conform unui anunþ al
forþelor maritime italiene.
Submarinul a ieºit la suprafaþã
ºi apoi s-a deplasat înapoi cãtre
baza logisticã navalã. Forþele
maritime au deschis o anchetã
pentru a determina cauzele
incidentului. Scire este un
submarin din clasa U212 de 55
de metri lungime.

Casa Albã: Este
posibil ca Donald
Trump sã viziteze
sediul central
al FBI-ului
în zilele urmãtoare

Donald Trump, preºedintele
SUA, este aºteptat sã viziteze
sediul central al FBI-ului în
zilele ce urmeazã, a declarat
un purtãtor de cuvânt de la
Casa Albã, la câteva zile dupã
ce demiterea directorului
agenþiei de informaþii a stârnit
dispute politice. Sarah Hucka-
bee Sanders, un purtãtor de
cuvânt de la Casa Albã, a
afirmat în cadrul unui interviu
pentru CBS News, cã este
posibil ca liderul SUA sã
întreprindã aceastã vizitã
pentru a discuta cu angajaþi
FBI. Preºedintele SUA l-a
demis pe James Comey,
directorul FBI, deoarece ar fi
gestionat în mod inadecvat
investigaþia în cazul serverului
de email privat utilizat de
Hillary Clinton, însã demiterea
intervine în contextul anchetei
privind ingerinþele Rusiei în
campania electoralã. Potrivit
unui oficial anonim citat de
New York Times, Trump ia în
considerare posibilitatea
vizitãrii sediului central al
Biroului Federal de Investiga-
þii din Washington, dar nu
este aºteptat sã discute investi-
gaþia în privinþa anchetei unei
posibile intervenþii a Kremlinu-
lui în campania prezidenþialã a
actualului preºedinte, din
noiembrie 2016.

Consiliul Uniunii Europene a apro-
bat ieri legislaþia privind liberalizarea
vizelor pentru cetãþenii ucraineni care
cãlãtoresc în spaþiul UE pentru o pe-
rioadã de ºedere de 90 de zile, într-
un interval de 180 de zile, potrivit unui
comunicat remis de la Bruxelles. “Ad-
optarea legislaþiei privind liberalizarea
vizelor pentru cetãþenii ucraineni este
un pas important care va contribui la
consolidarea legãturilor dintre popo-
rul Ucrainei ºi UE. Aceastã mãsurã
vine ca urmare a încheierii reforme-
lor necesare de cãtre Ucraina într-o
serie de domenii, cum ar fi migraþia,
ordinea ºi securitatea publicã, relaþii-
le externe ºi drepturile fundamenta-
le. În plus, mecanismul revizuit de
suspendare, adoptat recent de UE,
permite Uniunii sã suspende aceastã
liberalizare, în cazul în care existã

Preºedintele Chinei, Xi Jinping, ºi noul
preºedinte-ales al Coreei de Sud, Moon Jae-
in, au anunþat joi cã denuclearizarea Coreei
de Nord este un obiectiv comun. În prima
lor convorbire telefonicã, care a durat apro-
ximativ 40 de minute, cei doi lideri “au con-
venit cã denuclearizarea Peninsu-
lei Coreene este obiectivul comun
al celor douã state vecine”, potri-
vit purtãtorului de cuvânt al lui
Moon Jae-in. Xi Jinping i-a trans-
mis lui Moon Jae-in cã situaþia nu-
clearã a Coreei de Nord ar trebui
rezolvatã prin intermediul discuþii-
lor, abordare care este în intere-
sul tuturor pãrþilor implicate, iar
“China este dispusã sã lucreze din
greu pentru pacea ºi prosperitatea
Peninsulei Coreene”. În ciuda fap-
tului cã liderul chinez a dezapro-
bat testele nucleare cu rachete ale
Coreei de Nord, China rãmâne cel
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prezenþa militarã în Afganistanprezenþa militarã în Afganistanprezenþa militarã în Afganistanprezenþa militarã în Afganistanprezenþa militarã în Afganistan
NATO, Jens Stoltenberg. Stolten-
berg a precizat anterior cã o deci-
zie în acest sens urmeazã sã fie
anunþatã în urmãtoarele sãptãmâni.
NATO are deja aproximativ 13.450
de militari în Afganistan, inclusiv
în jur de 6.900 de americani, care
au rolul de a pregãti forþele arma-
te afgane. Marþi, presa americanã
a relatat cã oficialii militari din
SUA recomandã trimiterea a încã
cel puþin 3.000 de militari ameri-
cani în Afganistan pentru a con-
tracara ofensiva insurgenþilor ta-
libani, preºedintele Donald Trump
urmând sã decidã în privinþa aces-
tor planuri pânã la summitul NATO
din data de 25 mai.

Preºedinþii Chinei ºi Coreei de Sud au convenit
asupra denuclearizãrii Coreei de Nord

mai important susþinãtor economic ºi diplo-
matic al regimului de la Phenian. În schimb,
Beijingul a votat pentru sancþiuni dure ale
ONU împotriva Coreei de Nord. Relaþiile bi-
laterale China-Coreea de Sud s-au tensionat
dupã ce Statele Unite au desfãºurat sistemul

antirachetã THAAD în Coreea de Sud, me-
nit sã protejeze împotriva ameninþãrilor ºi
testelor nucleare din partea Coreei de Nord.
Xi Jinping a transmis cã acþiunea ameninþã
securitatea Chinei ºi agraveazã tensiunile cu
nord-coreenii. “Cele douã state ar trebuie sã-

ºi rezolve disputele în mod cores-
punzãtor. Sper cã noul guvern
sud-coreean va acorda importan-
þã îngrijorãrilor Chinei ºi va face
paºii necesari pentru promovarea
stabilitãþii ºi pentru dezvoltarea re-
laþiilor bilaterale”, a spus Xi Jin-
ping, dupã conversaþia cu Moon
Jae-in. Miercuri,  câºtigãtorul
scrutinului prezidenþial din Core-
ea de Sud a declarat cã este dis-
pus sã viziteze Coreea de Nord ºi
va lucra pentru stabilirea pãcii în
regiune. Totodatã, Moon Jae-in a
subliniat cã vrea “sã întãreascã
alianþa-cheie” cu Statele Unite.

Consiliul UE a adoptat legislaþia privind
liberalizarea vizelor pentru cetãþenii ucraineni

probleme serioase privind migraþia
sau securitatea în Ucraina”, a decla-
rat Carmelo Abela, ministrul maltez
pentru Afaceri Interne ºi Securitate
Naþionalã. În condiþiile noii legi, ce-
tãþenii din Ucraina care deþin un pa-
ºaport biometric vor putea sã pãtrun-
dã în spaþiul UE fãrã vizã pentru o
perioadã de 90 de zile, într-un inter-
val de 180 de zile, pentru turism, pen-
tru a vizita rude sau prieteni, sau în
scopuri de afaceri, dar nu ºi pentru a
lucra. Exceptarea de la vizã se aplicã
în toate þãrile UE, cu excepþia Irlan-
dei ºi Marii Britanii, care au libertatea
sã aplice legislaþia naþionalã. Docu-
mentele în acest sens vor fi semnate
în Parlamentul European, iar preve-
derile vor intra în vigoare la 20 de
zile dupã publicarea în Jurnalul Ofi-
cial al Uniunii Europene.
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Familia Hollar

Se difuzeazã la HBO,
ora 13:40

John Hollar, un artist care
locuieºte în New York, trebuie sa
se întoarca acasã atunci când
mama lui se îmbolnaveºte.
Înapoi în casa în care a crescut,
John este imediat implicat în
problemele familiei sale disfunc-
þionale. El se întâlneºte cu un
rival din liceu ºi cu o fosta
iubitã plinã de zel în timp ce
trebuie sã se obiºnuiascã cu
ideea cã iubita lui din New York
este însãrcinatã.

Moneyball:
Arta de a învinge

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 00:00

Filmul este inspirat dintr-o
poveste adevãratã - aceea a
fostului jucãtor de baseball Billy
Beane (interpretat de Brad Pitt) -
care, nereuºind sa fie cel mai
bun pe teren conform propriei
ºtachete, renunþa ºi devine
manager al echipei Oakland
Athletics. Însã în campionatul
din 2002, Billy se confruntã cu o
situaþie foarte problematicã: cei
mai buni jucãtori pãrãsesc
echipa, atraºi de salariile oferite
de marile cluburi.

Sa moara Romeo

Se difuzeazã la Antena 1, ora  20:30

Douã familii, legate prin tradiþie,
sunt implicate într-un rãzboi
brutal. Cele douã clanuri, unul
asiatic ºi celalalt afro american,
se luptã pentru controlul asupra
docurilor din Oackland. Insã
dupã ce Po, fiul cãpeteniei asiati-
ce, devine prima victimã, rãfuiala
dintre clanuri ia niºte proporþii ºi
mai periculoase. Vestea despre
aceastã crimã ajunge curând la
fratele mai mare al lui Po, Han (Jet
Li), un fost poliþist legendar...

sursa: cinemagia.ro
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METEO

Averse
dimineaþãvineri, 12 mai - max: 23°C - min: 12°C

$
1 EURO ........................... 4,5505 ............. 45505
1 lirã sterlinã................................5,4079....................54079

1 dolar SUA.......................4,1865........41865
1 g AUR (preþ în lei)........164,4324.....1644324

Cursul pieþei valutare din 12 mai 2017 - anunþat de BNR

VALUTA
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VINERI - 12 mai

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Parlamentul României
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Fãrã etichetã
16:00 ªtiri
16:05 EURO polis
17:00 Telejurnal
17:30 Cooltura
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Povestea lui Dumnezeu
2016, SUA, Documentar, Istoric
22:00 Provocãri, decizii, efecte
22:30 Eu, consumatorul
23:00 Ora de ºtiri
23:55 La bani mãrunþi
00:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
01:00 Politicã ºi delicateþuri (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Pulsul zilei (R)
04:10 Cooltura (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Câºtigã România! (R)
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:30 Teleshopping
11:45 Eurovision 2017
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Abel în codru
1994, Ungaria, Comedie,

Dramã
15:50 Ieri-Azi-Mâine
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Jandarmul la plimbare
1970, SUA, Aventuri, Comedie
22:00 Gala Umorului
23:10 Nu capitulez
2011, Thriller
00:50 Eurovision 2017
01:10 Ieri-Azi-Mâine (R)
03:00 Cap compas (R)
03:30 Telejurnal TVR 2 (R)
04:25 Jandarmul la plimbare (R)
1970, SUA, Aventuri, Comedie
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai
06:10 Eurovision 2017
06:15 Teleshopping

TVR 2

07:45 Familia Fang
09:30 Pact matrimonial
11:00 Mã cheamã Costin
11:20 Marþianul
13:40 Familia Hollar
15:10 Cãpitanul America:

Rãzboi civil
17:40 Filme ºi vedete
18:10 Familia Fang
20:00 Quarry
21:15 Hostel - Cãminul ororilor
22:50 Când se rupe craca
00:35 Afacerea Est
02:00 Toþi oamenii regelui
04:05 Meda
04:25 Hostel - Cãminul ororilor
06:00 Noi suntem Marshall

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Românii au talent
00:15 Moneyball: Arta de a

învinge
2011, SUA, Biografic, Dramã,

Sport
02:45 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Lecþii de viaþã (R)
06:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:30 Arena bucãtarilor (R)

PRO TV

ACASÃ

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

08:45 Ce spun românii (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Dansul inimii (R)
14:30 Furnicuþe (R)
16:15 La bloc
18:30 Power Rangers: Filmul
20:30 Apã pentru elefanþi
23:00 Reîntâlnirea
01:00 Apã pentru elefanþi (R)
03:15 Cine A.M.
05:30 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 Sã moarã Romeo
2000, SUA, Acþiune
23:00 iUmor (R)
01:00 Sã moarã Romeo (R)
2000, SUA, Acþiune
03:15 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs

07:30 Teleshopping

08:00 Bravo, ai stil!

09:15 Teleshopping

09:45 Ziua în care mi s-a scris

destinul

2014, Turcia, Dramã

12:00 ªtirile Kanal D

13:00 Te vreau lângã mine

15:00 Teo Show

16:30 Bravo, ai stil!

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Dragoste infinitã

2015, Turcia, Dramã

23:00 Evadare disperatã

2014, SUA, Dramã, Thriller

01:00 ªtirile Kanal D (R)

02:15 Dragoste infinitã (R)

2015, Turcia, Dramã

04:15 Te vreau lângã mine (R)

06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Buletin de Bucureºti (R)

1982, România, Comedie

09:30 Teleshopping

10:00 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

11:00 Teleshopping

11:30 Focus din inima României

(R)

12:00 Teleshopping

13:00 Sãnãtate cu stil

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

16:00 Cãsãtorie cu repetiþie

1985, România, Comedie

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Astã searã dansãm în

familie

1972, România, Comedie

23:00 Dosarele DNA

00:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

03:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

04:30 Focus 18 (R)

05:45 Nimeni nu-i perfect

2008, România, Comedie

06:00 Chef Dezbrãcatu’ (R)

06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport

(reluare ora 23:00) (R)
14:00 Ora exactã în sport

(reluare ora 10:45) (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate
2003, SUA, Comedie
20:00 Rezumate UEFA Europa

League (PREMIERA)
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 Local Kombat Finala, Raul

Catinas - Paul Slowinski (EXPLOZIV)
22:00 Prison Break
2005, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
23:00 „Asediu pe Wembley”,

Box: Klitschko vs Joshua, Simion
vs Quigg (EXPLOZIV)

00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Fight Night: GREU DE

UCIS!, Sandu Lungu - Andrzej
Kulik (EXPLOZIV)

SPORT.RO
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Anunþul tãu!
1. Informaþii generale: Denumi-

rea, codul fiscal, adresa, nr.de tele-
fon, fax ale autoritãþii contractante:
ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Bi-
bescu” Craiova, CF 12558974, Str. Dr.
Nicolae Ionescu Siseºti, Nr. 3, tel./fax:
0251.426.553/0251.426.553. 2. Infor-
maþii generale privind obiectul închi-
rierii: 3 terenuri, având urmãtoarele
suprafeþe: terenul nr.1=18,6mp, tere-
nul nr.2=32mp, terenul nr.3=50mp,
situate în Craiova, curtea ªcolii
Gimnaziale „Gheorghe Bibescu” Cra-
iova, Str. Dr. Nicolae Ionescu Siseºti,
Nr. 3, tel./fax: 0251.426.553/
0251.426.553. 3. Informaþii privind do-
cumentaþia de atribuire: 3.1. Docu-
mentaþia de atribuire se poate ridica
de la sediul Secretariatului ªcolii Gim-
naziale „Gheorghe Bibescu” Craio-
va, Str.Dr.Nicolae Ionescu Siseºti, Nr.3,
tel./fax: 0251.426.553/0251.426.553. 3.2.
Costul unui exemplar al documenta-
þiei de atribuire este de 20Lei ºi va fi
achitat numerar la sediul ªcolii Gim-
naziale „Gheorghe Bibescu” Craio-
va. 3.3. Data-limitã pentru solicitarea
clarificãrilor este 6 iunie 2017, ora
15.00. 4. Informaþii privind oferta: 4.1.
Data-limitã pentru depunerea oferte-
lor: 7 iunie 2017, ora 12.00. 4.2. Adresa
la care trebuie depuse ofertele: Cra-
iova, Str. Dr. Nicolae Ionescu Siseºti,
Nr. 3, tel. /fax: 0251.426.553/
0251.426.553, la secretariat. 4.3. Nr. de
exemplare în care se depune oferta:
maxim o ofertã pentru fiecare teren,
conform instrucþiunilor de elaborare
a ofertei din cadrul documentaþiei de
atribuire. 5.Data ºi locul la care se va
desfãºura ºedinþa publicã: 8 iunie
2017, ora 10.00, la sediul ªcolii Gim-
naziale „Gheorghe Bibescu” Craio-
va, strada Dr.Nicolae Ionescu Siseºti,
Nr. 3. 6. Data transmiterii anunþului
pentru publicare: 10 mai 2017.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI

CRAIOVA anunþã publicul intere-
sat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul „amenajare parcare
aferentã WATERPARK”, propus a
fi amplasat în str. Banul Stepan
nr. 2A. Informaþiile privind proiec-
tul propus pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, str. Petru Rareº nr.
1 ºi la sediul Primãriei Municipiu-
lui Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7, în
zilele de luni pânã joi, între orele
8.00-16.00 ºi vineri între orele 8.00-
14.00. Observatiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº, nr. 1.

Anunþ public privind depune-
rea solicitãrii de emitere a acordu-
lui de mediu. Comuna ªimnicu de
Sus, judeþul Dolj.Comuna ªimni-
cu de Sus, judeþul Dolj anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „ Extinde-
re infrastructurã de apã ºi Con-
strucþie infrastructurã de apã uza-
tã în comuna ªimnicu de Sus”,
propus a fi amplasat în comuna
ªimnicu de Sus, judeþul Dolj. In-
formaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la: sediul Agenþia
pentru Protecþia Mediului Dolj, cu
adresa în str. Petru Rareº, nr.1,
Craiova, Dolj, Cod 200349, sediul
Comuna ªimnicu de Sus, judeþul
Dolj, cu adresa în Comuna ªimni-
cu de Sus, judeþul Dolj, în zilele de
luni- joi între orele 8.00-16.30 ºi vi-
neri între orele 8.00-14.00. Obser-
vaþiile publicului se primesc zilnic
la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, str. Petru Rareº, nr.1,
Craiova, Dolj fax: 0251/419.035, e-
mail:office@apmdj.anpm.ro.

Pierdut certificate de înregistra-
re la Registrul Comerþului ºi Atribui-
re CUI pentru societãþi în lichidare
astfel: GIVAS ROMINPEX SRL J16/
2963/1992, Cui: 3088210; AUTEX
SRL J16/ 3/1992, CUI: 3087363; IA-
COMIM SRL J16/ 648/2005, Cui:
17392367; KDT PROD SRL J16/ 175/
2000, Cui: 12871229; KABACOM
SRL J16/ 1707/1993, Cui: 4178206;
ANKADA SRL J16/1074/ 2008, Cui:
23973755; GIMMS SRL J16/915/2002,
Cui: 14949154; URA GROUP SRL
J16/999/2007, Cui: 21802325; PRI-
VANTU A.C. SNC J16/2434/1991,
Cui:2326500, IUMONIA PRODCOM
SRL J16/947/1994, Cui: 5650551;
IMADIX COM IMPEX SRL J 16/2882/
1992, Cui: 3072702; CABO SRL J 16/
2218/2004, Cui: 17000188; I TOMA
IMPEX SRL J16/584/1993, Cui:
3728913. Se declarã nule.

Societate Cooperativã de Con-
sum Segarcea, C16/33/2005, CUI
2339870, anunþã pierderea certifica-
telor constatatoare pentru urmãtoa-
rele puncte de lucru: Magazin Gen
eral com. Mãceºu de Jos sat Sãpa-
ta; Spaþii Parter Bloc com. Goicea;
Magazin Universal+Bufet com.
Bistreþ; Spaþii Parter-Bloc com. Bâr-
ca; Restaurant Segarcea str. Repu-
blicii nr. 61; Magazin Segarcea str.
Republicii nr. 59; Magazin Segarcea
str. Unirii nr. 115; Bar Segarcea str.
Unirii nr. 70; Magazin Segarcea str.
Unirii nr. 70; Magazin Segarcea str.
Unirii nr. 48; Bar com. Valea Stan-
ciului sat Horezu Poenari; Magazin-
+Bar com. Valea Stanciului sat Va-
lea Stanciului; Magazin+Bar com.
Drãnic sat Padea; Magazin General-
+Bar com.Giurgiþa sat Giurgiþa; Ma-
gazin General+Bar com. Calopãr sat
Calopãr; Magazin General Bar com.
Cerãt sat Cerãt. Se declarã nule.
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PRESTÃRI SERVICII

Fotografiez, filmez Full
HD la diverse evenimen-
te: nunþi, botez, majorat.
Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

CASE

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie; ane-
xe gospodãreºti ºi beci;
teren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi posibilita-
te de racordare la reþea-
ua publicã de alimenta-
re cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând urgent casã 6 ca-
mere cu 4500 mp cur-
te, grãdinã, vie, Livezi-
Podari, drum naþional,
asfalt, puþ american. Te-
lefon: 0722/266.718,
0251/522.579.
Vând casã comuna Ca-
lopãr (sat Dîlga) – Dolj,
la strada principalã  3
corpuri a câte 2 camere,
2 sãli beci, pãtul, maga-
zie, teren 2000 mp. Te-
lefon: 0735/923.982;
0351/410.383.

Vând casã cartier Catar-
giu, str. Tîrnava nr. 21.
Relaþii la telefon: 0756/
420.895.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor +
anexe, apã curentã, ca-
nalizare la poartã, teren
4500 mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funciarã,
unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtãþi-
tã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fiind
zonã metropolitanã, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
Teren 3060 mp, Cârcea,
str. Aeroportului,  deschi-
dere 30 m la asfalt, cu-
rent, apã, cadastru. Te-
lefon: 0767/263.391.
Vând 5000 mp la Gara
Pieleºti lângã Fabrica Q
Fort. Telefon: 0752/
641.847.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Tele-
fon: 0770/107.765.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfal-
t,lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp – Craio-
va, cartier ªimnicu de Jos,
utilitãþi- la DJ, cadastru.
Telefon: 0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND Dacia Papuc,
motor pe injecþie. Tele-
fon: 0747/398.673.

Anunþul tãu!
PRIMÃRIA COMUNEI CÃLÃ-

RAªI, JUDEÞUL DOLJ organi-
zeazã în data de 25.05.2017, ora
1000, licitaþie publicã în vederea
închirierii islazului comunal, si-
tuat în extravilanul comunei Cã-
lãraºi, în suprafaþã de 218 ha. Do-
cumentaþia de licitaþie se poate
ridicã de la sediul Primãriei Ca-
lãraºi, str. Petre Baniþã, nr. 148,
jud. Dolj, începând cu data pu-
blicãrii anunþului. Ofertele se
depun la registratura Primãriei
Cãlãraºi, str. Petre Baniþã, nr. 148,
jud. Dolj, pânã la data de
25.05.2017, ora 0930. Criteriul de
adjudecare a ofertelor este pre-
þul cel mai ridicat. Alte informaþii
suplimentare se pot obþine la nu-
mãrul de telefon 0251/379052, int.
105 – Biroul Agricol.

LOGOFÃTU ALEXANDRU
PETRICÃ anunþã publicul intere-
sat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul: „CONSTRUIRE
ANEXE GOSPODÃREªTI PAR-
TER, propus a fi amplasat în
comuna Bârca, Tarlaua 17, Par-
cela 33, Lot 3, judeþul Dolj. Infor-
maþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului
Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr.
1 ºi la domiciliul domnului LO-
GOFÃTU ALEXANDRU PETRI-
CÃ, comuna Bârca, sat Bârca,
str. Mihai Viteazu, nr. 234, în zile-
le de luni pânã joi, între orele 8.00-
16.30 ºi vineri între orele 8.00-
14.00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj,
municipiul Craiova, str. Petru
Rareº, nr.1, fax: 0251/419.035, e-
mail: office@apmndj.anpm.ro.

Anunþul tãu!
S.C. AGROEXPRES DESA

S.R.L., anunþã elaborarea primei
versiuni  pentru PLANUL  URBA-
NISTIC ZONAL – INFIINÞARE
CENTRU DEPOZITARE ªI PRO-
CESARE LEGUME – TARLAUA
10, PARCELA 4 COMUNA DESA -
JUDEÞUL DOLJ ºi declanºarea
etapei de încadrare pentru obþi-
nerea avizului de mediu. Consul-
tarea primei versiuni a planului se
poate realiza la sediul  Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj, str.
Petru Rareº, nr. 1, Craiova,  jude-
þul Dolj, la sediul titularului: Mu-
nicipiul Zalãu, str. M. Viteazu, nr.
61, judeþul Sãlaj ºi la Primãria
Comunei Desa, judeþul Dolj. Co-
mentariile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Dolj
în termen de 15 zile calendaristi-
ce de la publicarea anunþului.

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

vineri, 12 mai 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STAÞIUNEA DE CERCETARE -
DEZVOLTARE AGRICOLÃ ªIMNIC –
CRAIOVA, cu sediul în Craiova, ªoseaua
Bãlceºti nr. 54, oferã spre vînzare din pro-
ducþie proprie urmãtoarele:

- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- LAPTE
Relaþii suplimentare la telefon: 0251468.159;

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

STRÃINE
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar - de nouã, super în-
treþinutã, toate consuma-
bilele schimbate recent,
fãrã nici un defect. Tele-
fon: 0766/632.388.
Vând Cielo al doilea pro-
prietar din anul 1995.
Telefon: 0742/023.399.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr butelie aragaz.
Telefon: 0785/688.527.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de veci
Roboaica, groapã boltitã
– placã metalicã 2 locuri.
Telefon: 0744/208.585.
VIN roºu de buturugã.
Telefon: 0749/012.505.
Vând masã metalicã
140/70/75 cm – 150  lei,
polizor electric nou - 100
lei. Telefon: 0351/
181.202; 0732/128.320.
Vând loc de veci cimiti-
rul Ungureni. Telefon:
0741/186.100
Vând þuicã, podea Da-
cia faþã nouã. Telefon:
0747/674.714.
Vând loc de veci – gropi
fãcute cimitirul Roma-
neºti. Telefon: 0744/
846.895.
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 elec-
tricã 200 lei, epilator HO-
MEDICS 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 70cm lungi de
2,80m. Telefon: 0770/
303.445.

Vând aparat foto video
SAMSUNG + acumula-
tori 200 lei DVD portabil,
adaptor auto 200 lei. Te-
lefon: 0751/136.216.
Vând maºinã de scris
electricã, transformator
12 ºi 24 Volþi, calorifere
fontã, piese Dacia noi,
pantofi, bocanci, ghete
militare noi, frigider. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã niche-
latã. Telefon: 0771/
558.572.
Vând toc fereastrã so-
lid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire baie
0,5x0,5m cu giurgiuve-
le duble. Telefon: 0351/
809.908.
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei
bucata, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi fã-
cute noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de cusut -
250 lei, aspirator - 70 lei,
saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600, reduc-
tor oxigen sudurã, alter-
nator 12V pickup Tesla
cu boxe ºi dozã de re-
zervã 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 (tri-
cicletã), maºinã de spã-
lat Alba–Lux. Expresor
cafea. Telefon: 0351/
181.202.
Vând aparat de facut pâi-
ne electric Alasca – 70 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calorifer
de fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând triploc, arbore mo-
tor Dacia 106, vând arc
spate Dacia 5 locuri, sã-
pun de casã, bobinatoa-
re electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând frigider stare bunã
de funcþionare. Telefon:
0724/065.756.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic, cen-
tralã termicã Bosch, sal-
tea dublã, cãrucior han-
dicap, TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 picioa-
re schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Te-
lefon: 0351/416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea re-
laxa, scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Drujbã electricã EINªEL
lanþ rezervã- 200lei, cru-
ce albã scrisã 1200/400-
80 lei, covor persan 200/
800 bine întreþinut – 100
lei, televizor color cu tele-
comandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handicap,
polizor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Telefon:
0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.

Calorifere fontã, aspi-
rator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstrare
armament mic ºi car-
tuºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzi-
calã Stereo 205, pan-
tofi, bocanci noi. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad noi
2 m x 0,90 m, 2 cu toc
negociabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând baloþi lucernã, urui-
toare cereale, cazan þui-
cã  ºi bicicletã copii pen-
tru vârsta de 7 ani. Tele-
fon: 0764/779.702.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, canapea,
fotolii, scaune, bibliote-
cã, aspirator, masã,
saltea copil. Telefon:
0770/298.240.

Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
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.
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 Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

DECESE
Familia Constantin
David anunþã cu du-
rere încetarea din via-
þã a celei ce a fost so-
þie, mamã, bunicã ºi
strãbunicã devotatã,
MARIA DAVID.Trupul
neînsufleþit se aflã de-
pus la Cimitirul Ungu-
reni. Înmormântarea
are loc sâmbãtã, 13 mai
2017, ora 12,30. Regre-
te eterne! Familia.
CONDOLEANÞE
Colectivul cotidianului
„Cuvântul Libertãþii”
transmite condoleanþe
familiei Constantin David
la pierderea celei care a
fost soþie, mamã, buni-
cã ºi strãbunicã de ne-
înlocuit, MARIA DAVID.
Bunul Dumnezeu s-o
odihneascã în Pacea Sa
Veºnicã!
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Când Moreniul venea la Craio-
va era tratatã precum celelalte
echipe ale sistemului: Steaua, Di-
namo, Victoria ºi FC Olt Scorni-
ceºti. Se întâmpla în anii 80, când
Flacãra îºi trãia perioada maximã,
iar celebra FC Porto poposea pe
meleaguri dâmboviþene, penru un
meci de cupã europeanã. La trei
decenii distanþã, Moreniul se mân-
dreºte în fotbal cu starul ªtiinþei,
Andrei Ivan, ºi cu antrenorul echi-
pei aflatã în Liga a III-a, Gabi Pa-
raschiv, cãpitanul Oþelului la titlul
câºtigat acum 6 ani. Andrei Ivan a
venit special pe „Extensiv” pentru
a se întâlni cu morenarii sãi, alã-
turi de care a ºi privit disputa, la
tribuna I. De altfel, circa 25 de
persoane, împãºtiate în toatã are-
na, au compus „alaiul” oaspeþilor.

ªi totuºi, Flacãra încearcã sã se
aprindã din nou ºi venea în Bãnie
din postura ocupantei locului se-
cund, în timp ce satelitul Craiovei
se zbate în subsolul seriei C3. Nu-
mai cã antrenorul oltenilor, Corneliu
Papurã, a aliniat pe „Extensiv” nu
mai puþin de 5 jucãtori care evo-
luaserã ºi în controversatul meci
de play-off cu Viitorul, de la Pi-
teºti. Portarul Andrei Vlad ºi jucã-
torii Robert Petre, Simon Mãzãra-
che, Radu Bârzan ºi Alex Popescu
au fost titulari ºi acest lucru a con-
tat. Rãmas fãrã fundaº stânga pen-
tru semifinala Cupei României cu

Cu 5 jucãtori care jucaserã ºi la prima echipã, contra Viitorului

Satelitul Craiovei a învins Moreniul lui Andrei IvanSatelitul Craiovei a învins Moreniul lui Andrei IvanSatelitul Craiovei a învins Moreniul lui Andrei IvanSatelitul Craiovei a învins Moreniul lui Andrei IvanSatelitul Craiovei a învins Moreniul lui Andrei Ivan
Universitatea II a marcat 3 goluri ºi a ratat douã lovituri de pedeapsã pe „Extensiv”

1. SCM Argeº Piteºti 26 21 5 0 69-14 66

2. Flacãra Moreni 25 10 8 7 37-26 38

3. Atletic Bradu 25 11 5 9 45-43 38

4. FC Voluntari II 25 10 8 7 43-38 38

5. Concordia II 25 10 6 9 40-40 36

6. FCM Alexandria 25 11 5 9 30-26 38

7. ACSO Filiaºi 25 8 10 7 35-31 34

8. FC Aninoasa 26 8 10 8 31-31 34

9. FCSB II Buc. 25 9 7 9 37-39 34

10. Sporting Roºiori 25 9 7 9 32-33 34

11. CS Mioveni II 25 9 7 9 36-37 34

12. Universitatea II 26 9 6 11 39-39 33

13. ACS ªirineasa 25 8 2 15 25-44 26

14. ACS Urban Titu 25 4 8 13 26-46 20

Voluntariul, Bancu ºi Briceag fiind
suspendaþi, iar Bucuricã – acciden-
tat, Gigi Mulþescu a insistat ca
Robert Petre sã evolueze pe acest
post la „satelit” preþ de o reprizã.
N-a fost o premierã însã, fiindcã
jucãtorul de 20 de ani fusese în-
cercat acolo ºi în prima etapã din
play-off, la Giurgiu.

Spectacol Burlacu,
Vlad a greºit
la golul Moreniului

Pe „Extensiv”, cei 300 de spec-
tatori au vãzut un meci peste nive-
lul Ligii a III-a, cu 4 goluri ºi douã
lovituri de pedeapsã irosite de gaz-
de. Cãpitanul gazdelor, Andrei Bur-
lacu, parcã a þinut sã-i dea drepta-
te lui Gigi Becali, care acuza Cra-
iova cã ar fi avut ºi juniori mai buni
decât cei folosiþi cu Viitorul. Ata-
cantul de 20 de ani a fost irezistibil
aproape de fiecare datã când a avut
mingea la picior, înºirând adver-
sarii cu o lejeritate incredibilã. Bur-
lacu a fost creatorul fazei care l-a
determinat pe arbitrul Adrian Kiri-
þã sã arate prima datã cercul de
penalizare. Execuþia aceluiaºi Bur-
lacu nu a fost pe mãsura fazei cre-
ate, portarul Halcu, de aceeaºi vâr-
stã cu atacantul Craiovei, intuind
traiectoria. Au marcat în schimb
oaspeþii, dintr-o fazã care nu pã-

rea periculoasã. Portarul Andrei
Vlad, care fãcuse un meci exce-
lent la debutul în Liga I, cu 3 zile
în urmã, a ieºit aiurea la o centrare
la care l-a tamponat pe colegul
Cãtãlin Ion, iar devierea cu capul
a cãpitanului Moreniului, Andrei
Iliescu, a dus mingea în poartã.
Tinerii alb-albaºtri au egalat pânã
la pauzã, printr-un alt jucãtor care
tocmai ce jucase primul meci în
Liga I, Alex Popescu. Jucãtorul de
19 ani a ºutat din cãdere, în stilul
în care marcase ºi contra Fortu-
nei Dusseldorf, în cantonamentul
Craiovei din Malta.

În partea a doua echilibrul s-a
pãstrat pânã prin minutul 70, când
diferenþa a fost fãcutã de pregãti-

rea fizicã superioarã ºi execuþiile
puºtilor olteni. Burlacu a mai bifat
un ºir de driblinguri, de aceastã
datã încheiat cu un ºut superb, în
colþul lung. Peste câteva minute,
Alex Popescu l-a imitat în execu-
þie, dupã ce s-a întors spre poartã
cu un stoper advers în spate. Po-
pescu a þinut sã-l copieze pe cole-
gul din ofensivã ºi la ratãri, trãgând
la fel de modest de la 11 metri pe-
nalty-ul obþinut în prelungiri de
acelaºi Andrei Burlacu.

În „deschidere”
au evoluat juniorii
under 17

În avanpremiera partidei din
Liga a III-a, tot pe „Extensiv” s-a

disputat partida din ultima etapã
a campionatului under 17 din Liga
Elitelor, dintre puºtii Universitã-
þii, antrenaþi de Daniel Mogoºa-
nu, ºi cei de la Concordia Chiaj-
na. Au câºtigat craiovenii cu 2-
1, ei fiind calificaþi în semifina-
lele naþionale, unde vor întâlni în
dublã manºã pe UTA Bãtrâna
Doamnã, turul fiind programat
duminicã, de la ora 14, pe arena
„Extensiv”, din Parcul Romanes-
cu. La parcursul bun din acest
sezon au contribui ºi doi jucãtori
care deja fac parte din lotul pri-
mei echipe a ªtiinþei, Vladimir
Screciu ºi Jovan Markovic. Ei nu
vor evolua însã în Final Four, pri-
mul fiind probabil titular sâmbã-
tã, contra FCSB, iar al doilea s-a
operat de menisc.

Universitatea II Craiova – Flacãra Moreni 3-1
Stadion: Extensiv, spectatori: 300.

Au marcat: A. Popescu (37, 77), Burlacu (73) / Iliescu (31)

Universitatea II Craiova: A. Vlad 5 – Vlãdoiu 6, C. Ion 6, Hodea 7, R. Petre
7 (46 Borþa) 7 - A. Manea 6 (61 V. Constantin) 6, Enache 6 – Mãzãrache 6 (80
Trocan) 5, Bârzan 6 (46 Buzan), A. Burlacu 8 - A.Popescu 8. Antrenor: Cornel
Papurã.

Flacãra Moreni: Halcu – Mocanu, Pârvu, Acasandrei, Tronaru – Plãcintã,
Guþã – Drãgan, Nedelcu (73 Tocan), Negrea (80 Ene ) – Iliescu. Antrenor: Gabi
Paraschiv.

Arbitri: Adrian Kiriþã (Bucureºti) – Radu Dragoº (Dragomireºti), Alexan-
dru Bodolan (Bucureºti).

Clasamentul seriei C3
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1. Viitorul 9 4 3 2 11-8 41
2. FCSB 9 5 2 2 12-7 41
3. Dinamo 9 5 3 1 14-7 39
4. CFR Cluj 9 3 2 4 8-13 33
5. Craiova 9 2 3 4 8-11 31
6. Astra 9 1 1 7 9-16 26

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  PLAY-OFF

Play-out, etapa a X-a
Gaz Metan – FC Voluntari ,  vineri ,  ora 20.30

ACS Poli  –  CSMP Iaºi ,  sâmbãtã,  ora 18
ASA – FC Botoºani,  luni ,  ora 18

Pandurii – Chiajna, luni, ora 20.30

7. CSMP Iaºi 9 5 4 0 11-2 34
8. Gaz Metan 9 2 5 2 8-7 31
9. Voluntari 9 4 3 2 12-10 30
10. Botoºani 9 2 5 2 10-7 27
11. Chiajna 10 2 4 4 9-11 23
12. ACS Poli 10 4 3 3 10-9 22
13. Pandurii 9 1 4 4 6-14 17
14. ASA 9 1 4 4 3-9 13

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  PLAY-OUT

Play-off – ultima etapã, ora 20
FCSB – „U” Craiova

Dinamo - Astra
Viitorul – CFR Cluj

Gigi Mulþescu a declarat cã în
meciul de sâmbãtã, de pe Arena
Naþionalã, cu FCSB, va alinia cea
mai bunã echipã din jucãtorii aflaþi
la dispoziþie, þinând cont de „spiri-
tul Craiovei” ºi faptul cã „FCSB
este un adversar de tradiþie”. Mul-
þescu este însã îngrijorat de posi-
bilele duritãþi care ar putea apãrea,
invocând mesajele venite din par-
tea antrenorului FCSB, care le-a
transmis oltenilor cã va pune un
jucãtor sã le rupã picioarele lui Ivan
ºi Bãluþã.

„Suntem în faþa unor meciuri
foarte grele, ultimele sunt cele mai
grele. FCSB este un adversar de
tradiþie al Craiovei. Ne ducem sã
jucãm cât putem de bine cu lotul
pe care-l avem la dispoziþie ºi sã
luãm punct sau puncte. Faþã de
meciul cu Viitorul, revin dupã ac-
cidentãri Bãluþã, Briceag ºi Kelic
ºi avem speranþe cã vom alinia un
prim 11 competitiv. Strategia o fa-
cem împreunã cu patronatul ºi þi-
nem cont de spiritul Craiovei. Sunt
îngrijorat în privinþa duritãþilor care
ar putea exista, fiindcã gazdele îºi
joacã ºansele la titlu. Antrenorul lor
a transmis un mesaj cã va pune un
jucãtor sã le rupã picioarele lui Ivan
ºi Bãluþã. Oricum, la ultimul meci
aþi vãzut ce loviturã a primit în cap
Andrei Ivan de la Bãlaºa sau la jo-
cul anterior ce talpã a pus Ovidiu
Popescu pe glezna lui Kelic. Sper
sã fie un arbitru cu sânge în insta-
laþie ºi sã nu tolereze intrãrile dure.
Eu recunosc cã nu mã pricep sã
antrenez agresivitatea, fiindcã fot-
balul este un spectacol, de aceea
am jucat ofensiv tot acest sezon.
Le reamintesc celor de la FCSB cã
ne-au bãtut de douã ori cu greºeli
mari de arbitraj.

Antrenorul Craiovei a declarat cã omologul sãu
de la FCSB le-a transmis oltenilor un mesaj cã va

pune un jucãtor sã le rupã picioarele lui Ivan ºi Bãluþã

Mulþescu: „Am folosit mulþi
juniori ºi când am bãtut Viitorul”

Mulþescu a rãspuns acuzelor
venite din partea lui Gigi Becali,
amintind cã Universitatea a fost
cea care le-a prilejuit celor de la
FCSB trecerea pe primul loc prin
victoria de la Ovidiu, iar în acel
meci nu a jucat Ivan, în schimb
fiind utilizaþi Markovic, de 16 ani,
ºi Screciu, de 17 ani.

„Cu Viitorul puteam sã egalãm
sau chiar sã câºtigãm, dar am avut
probleme de lot. Pe Ivan l-am tri-
mis la încãlzire din prima reprizã,
fiindcã Popescu nu a dat randa-
ment, nu mi-a dat nimeni niciun te-
lefon sã-l introduc. S-a vorbit cã
nu a intrat Briceag în locul lui Bu-
curicã, pãi el nu era nici pe foaie,
cã avea temperaturã, nu putea juca.
FCSB îºi permit sã cumpere jucã-
tori cu toptanul, noi nu putem asta,
ne bazãm pe Academie. La Viitorul
am câºtigat cu Screciu, Manea ºi
Markovic ºi fãrã Ivan ºi atunci
FCSB a trecut pe primul loc. Atunci,
Hagi a venit ºi m-a îmbrãþiºat, nu a
fãcut scandalul pe care-l fac cei de
la FCSB. Este noaptea minþii sã mai
discutãm despre asta”.

Mulþescu a vorbit ºi despre re-
turul semifinalei de Cupã cu FC Vo-
luntari: „În meciul cu Voluntari este
în joc un trofeu, dacã mai poate fi
spus cã suntem aproape de acest
trofeu, dupã ce am pierdut primul
meci. Va fi foarte greu sã recupe-
rãm, dar în tur veneam dupã me-
ciul cu Dinamo ºi multã motivaþie
s-a consumat atunci, iar doi jucã-
tori au fost suspdendaþi. Va fi un
meci greu, dar vrem sã ne califi-
cãm. Avem problema benzii stângi,
unde absenteazã Briceag, Bancu ºi

Bucuricã ºi trebuie sã improvizãm”.
Ivan: „Ne bãteam la titlu
dacã jucam pe Extensiv

sau Ion Oblemenco”
Cãpitanul Craiovei, Andrei Ivan,

spune cã obiectivul este victoria atât
împotriva FCSB, nu neapãrat pen-
tru a-i încurca pe rivali, ci pentru
ca echipa sã capete un moral bun
în perspectiva partidei din Cupa
României. „Cu FCSB va fi foarte
greu, dar vrem sã câºtigãm, fiind-
cã ne trebuie un moral bun pentru
meciul de Cupã. Nu vom rãspunde
la provocãri, voi ne vedem de me-
ciul nostru, nu am jucat dur nicio-
datã. Sunt mândru cã joc la Uni-
versitatea ºi vreau sã câºtigãm fie-
care joc, chiar dacã am jucat nu-
mai în deplasare. Dacã am fi jucat
pe Extensiv sau pe Ion Oblemen-
co, ne bãtam ºi noi la titlu, nu doar
îl arbitram”

Portarul Andrei Vlad a adãugat:
„Sunt fericit cã am debutat, dar cu
un meci nu se face primãvarã ºi tre-
buie sã-mi fac treaba tot mai bine.
M-am bucurat foarte mult când am

fost anunþat cã voi juca pentru Uni-
versitatea. Am fãcut un meci bun,
dar ºtiu cã trebuie sã rãmân modest,
sã muncesc în continuare pentru a
reprezenta o soluþie. Mereu când joc
urmãresc sã îmi fac meseria cât mai
bine, sã nu primesc gol. Sunt pregã-
tit sã evoluez ºi în urmãtoarele parti-
de, ar fi o provocare pentru mine,
dar nu eu stabilesc acest lucru, ci

staff-ul tehnic. Favorita mea la titlu
este ºi va rãmâne Universitatea Cra-
iova. Nu a fost sã fie anul acesta,
dar vom strânge rândurile ºi ne vom
mobiliza pentru anul urmãtor sã ne
luptãm acolo sus. Acum consider cã
avem ºanse reale sã întoarcem re-
zultatul din tur cu FC Voluntari, sã
ne calificãm în finalã ºi sã câºtigãm
Cupa României”.
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