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Anunþul, o premierã în is-
toria miºcãrii olimpice, a fost
fãcut marþi seara, de însuºi
preºedintele Comitetului
Olimpic Internaþional (CIO),
germanul Thomas Bach, care
a denunþat existenþa unei
„manipulãri” a sistemului an-
tidopaj la Jocurile Olimpice de
la Soci, din 2012. Enumerate
pe rând au fost sancþiunile
împotriva unor medaliaþi – 11
din 33 au fost deposedaþi de
titluri – ºi oficiali ruºi, aceº-
tia din urmã acuzaþi de „super-
vizarea” unui program delic-
tual, în cursul cãruia eºantioa-
ne de urinã au fost inversate,
pentru a nu fi depistate pozi-
tiv la control.

-  Popescu a intrat în
puºcãrie  ca infractor
º i - a  i e º i t  d e - a c o l o ,
scriitor.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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Doar din fonduri europene,

Investiþii de pesteInvestiþii de pesteInvestiþii de pesteInvestiþii de pesteInvestiþii de peste
2 milioane de2 milioane de2 milioane de2 milioane de2 milioane de
euro, anul acesta,euro, anul acesta,euro, anul acesta,euro, anul acesta,euro, anul acesta,
în Urzicuþaîn Urzicuþaîn Urzicuþaîn Urzicuþaîn Urzicuþa
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Premiera
spectacolului
„Monstrul
Nisipurilor” încheie
anul teatral 2017 la
Naþionalul craiovean

culturã / 7Se vor relua lucrãrile
de construire
a Centrului Internaþional
„Constantin Brâncuºi“

Ieri s-a semnat contractul cu
asocierea de firme Manelli Im-
presa S.R.L. – Scotta S.R.L.,
ambele din Italia,  care a câºti-
gat licitaþia publicã pentru con-
tinuarea ºi finalizarea lucrãri-
lor de construire a Centrului
Internaþional „Constantin
Brâncuºi”, contract cu o valoa-
re totalã de peste 23 de milioa-
ne de lei (aproximativ 5 milioa-
ne de euro), inclusiv TVA. Du-
rata de implementare a proiec-
tului fiind de 12 luni de la emi-
terea ordinului de începere a
lucrãrilor.
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E trecut puþin de ora 8.00 dimineaþa. De câteva minute, clopoþelul a su-
nat de intrare ºi a golit de îndatã curtea mare – aglomeratã acum doar de
copaci ºi cãsuþele pãsãrilor – ºi toate coridoarele ºcolii. Toþi copiii care
învaþã la ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Þiþeica” s-au grãbit spre clasele lor.
ªi-au ocupat bãncuþele ºi scotocesc prin ghiozdãnele dupã cãrþi ºi caiete.
Pânã ºi elevul de serviciu, care îºi are un mic birou la intrare, îºi scoate ºi el
un caieþel ºi studiazã, conºtiincios, aplecat deasupra foilor. Când lecþiile
încep, o liniºte generalã se furiºeazã în toatã ºcoalã. Nu se ºtie cum, parcã þi
s-a pus frânã la picioare ºi trebuie sã pãºeºti în vârfuri.

55555 AC
TU
AL
ITA
TE

p
a

g
in

a



2 / cuvântul libertãþii joi, 7 decembrie 2017actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate
Slujbã specialã de pomenire
a Regelui Mihai la Catedrala
Patriarhalã
Slujba de înmormântare a Regelui Mihai

I va fi oficiatã de Patriarhul Daniel, la Cate-
drala Patriarhalã, cel mai probabil, alãturi
de un sobor arhieresc format din membrii
ai Sinodului, a declarat, marþi, pentru ME-
DIAFAX, purtãtorul de cuvânt al Patriar-
hiei, Vasile Bãnescu. „Patriarhul Daniel va
oficia slujba de înmormântare a Majestãþii
Sale Regele Mihai, aceasta este o certitu-
dine ºi, cel mai probabil, înconjurat de un
sobor arhieresc, adicã vor fi prezenþi mai
mulþi episcopi prezenþi, membrii ai Sinodu-
lui. Preafericitul va sluji aici, la Bucureºti,
iar la Curtea de Argeº, unde va fi înmor-
mântat Regele Mihai, ceremonia va fi con-
dusã de Arhiepiscopul Calinic al Argeºu-
lui”, a declarat Vasile Bãnescu.

Regele Mihai va fi pomenit, de ieri pânã
în ziua înmormântãrii, în toate bisericile
care oficiazã Sfânta Liturghie, iar marþi
seara, la Catedrala Patriarhalã se va þine o
slujbã specialã. „În aceastã searã, dupã
slujba de vecernie, de la Catedralã, se va
oficia o slujbã scurtã, care se numeºte
trisaghion ºi care înseamnã «Sfinte Dum-
nezeule», practic este un imn, în care va
pomeni fi pomenit Majestatea Sa Regele
Mihai. Începând de mâine, pânã în ziua
de înmormântare, va fi pomenit acolo
unde are loc Sfânta Liturghie, peste tot în
Patriarhia Românã, adicã la Catedrala ºi
în alte biserici”, a declarat Bãnescu.

De asemenea, Patriarhia Românã a
transmis ºi un mesaj de condoleanþe dupã
moartea Regelui Mihai, precizând cã
Majestatea Sa rãmâne „în istorie ca sim-
bol al unitãþii ºi demnitãþii poporului ro-
mân de pretutindeni ºi ca exemplu de cu-
raj”. “Am aflat cu tristeþe despre trecerea
din aceastã viaþã a Majestãþii Sale Regele
Mihai I al României, veste care a îndoliat
ºi îndurerat pe toþi românii din þarã ºi strãi-
nãtate. Personalitate remarcabilã în plan
naþional ºi internaþional, Regele Mihai I
al României rãmâne în istorie ca simbol al
unitãþii ºi demnitãþii poporului român de
pretutindeni ºi ca exemplu de curaj, înþe-
lepciune ºi devotament în slujirea patriei
ºi a neamului românesc în vremurile difi-
cile din timpul celui de-Al Doilea Rãzboi
Mondial ºi în perioada de început a regi-
mului comunist din România. De-a lun-
gul întregii sale vieþi, în care a reprezentat
cu demnitate poporul român, Majestatea
Sa a fost un susþinãtor permanent al Bi-
sericii Ortodoxe Române, participând
adesea la slujbele din Catedrala Patriar-
halã, precum ºi la sfinþirea Catedralei mi-
tropolitane din Timiºoara, în anul 1946,
împreunã cu Patriarhul Nicodim, transmi-
te Patriarhia Românã”, transmite Patriar-
hia Românã într-un comunicat de presã.

EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 2 A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 17758027
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu

Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean

Educaþie: Cristi Pãtru
Culturã: Magda Bratu
Sport: Cosmin Staicu

Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613

Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

Miercuri, 13 decembrie 2017, la ora
11.00, sicriul cu corpul neînsufleþit al
Majestãþii Sale Defuncte Regele Mi-
hai I va ajunge la Aeroportul Otopeni,
de unde va fi transportat cu maºina la
Castelul Peleº. Evenimentul se va des-
fãºura în prezenþa ªefului Familiei Re-
gale, Margareta, Custodele Coroanei
române, ºi a membrilor Familiei Rega-
le, a reprezentanþilor instituþiilor Sta-
tului, ai Bisericii Ortodoxe ºi ai Casei
Majestãþii Sale. Presa va avea acces
la ceremonie. Publicul nu va avea ac-
ces la eveniment. Miercuri, 13 decem-
brie 2017, la ora 14.00, corpul neînsu-
fleþit al Regelui va fi aºezat în Holul de
Onoare al Castelului Peleº. Custodele
Coroanei ºi Familia Regalã vor fi pre-
zenþi la Sinaia.

Programul vizitei oficialitãþilor
pentru a transmite condoleanþe la
Castelul Peleº este urmãtorul:

– Ora 14-15: Instituþia Preºedinte-
lui României, Preºedinþia Republicii
Moldova, Membrii Guvernului Ro-
mâniei ºi ai Guvernului Republicii
Moldova, Membrii Parlamentului
României ºi ai Parlamentului Repu-
blicii Moldova.

– Ora 15-16: Reprezentanþii Insti-
tuþiilor Statului, centrale ºi locale.

– Ora 16-17: Reprezentanþii Cor-
pului Diplomatic, ai Uniunii Europe-
ne, NATO ºi ai Organizaþiilor Inter-
naþionale.

– Ora 17-18: Reprezentanþii

Principesa Margareta primeºte titlul ºi apelati-
vul de Reginã dupã moartea Regelui Mihai, ea ur-
mând sã decidã dacã foloseºte sau nu acest apela-
tiv, precizeazã Casa Regalã a României, ieri, într-un
comunicat de presã.

Casa Regalã a României a publicat, ieri, statu-
tul complet, în care se stipuleazã cã dupã decesul
ªefului Casei Regale a României,
Moºtenitorul Evident sau Moºte-
nitorul Prezumptiv, în funcþie de
cine va fi în viaþã ºi primul în linia
de succesiune la acel moment, va
primi din acea clipã titlul ºi apelati-
vul de Rege sau Reginã.

“ªeful Casei Regale a României,
potrivit tuturor practicilor ºi con-
venþiilor de astãzi, este de jure sau
de facto Suveran, în termeni de au-
toritate asupra Casei Regale a Ro-
mâniei, la orice moment. Imediat
dupã decesul ªefului Casei Regale
a României, fãrã vreo proclamaþie
ulterioarã, Moºtenitorul Evident sau
Moºtenitorul Prezumptiv, în funcþie
de cine va fi în viaþã ºi primul în linia
de succesiune la acel moment, va
primi din acea clipã titlul ºi apelati-
vul de Rege sau Reginã, indiferent
de poziþia Familiei ca Dinastie dom-

Principesa Margareta primeºte titlul de reginã, dupã moartea tatãlui sãu
nitoare sau ne-domnitoare ºi indiferent dacã, mai
târziu, va alege sau nu sã nu foloseascã un aseme-
nea titlu sau apelativ”, se aratã în document.

Totodatã, consortul unei femei ºef a Casei
Regale nu va avea, de drept, vreun rang, privile-
giu sau titlu, dar acestea vor fi primite, ad perso-
nam, prin decizia ºefului Casei Regale a Româ-

niei, se mai aratã în normele fundamentale ale
Familiei Regale.

“Actualul Moºtenitor la ºefia Casei Regale a
României este Alteþa Sa Regalã Margareta, Prin-
cipesa Moºtenitoare a României (jure sanguinis),
care va fi de acum înainte ºi va rãmâne dupa de-
cesul meu Custode al Coroanei României (ad per-

sonam). Actualul consort al Moºtenitoa-
rei la ºefia Casei Regale a României este:
Alteþa Sa Regalã Radu, Principe al Ro-
maniei (ad personam). Membrii Casei
Regale a României, care vor avea titluri-
le, rangurile ºi apelativele corespunzã-
toare, sunt: Alteþa Sa Regalã Elena, Prin-
cipesa României (jure sanguinis); Alteþa
Sa Regalã Sofia, Principesa României
(jure sanguinis); Alteþa Sa Regalã Maria,
Principesa României (jure sanguinis)”, se
mai aratã în statut.

Potrivit documentului citat, în cazul
unei viitoare femei ºef al Casei Regale a
României, consortul sãu va primi titlul de
“Alteþa Sa Regalã Principele Consort al
României”, titlu, rang ºi apelativ care va
precede orice alt titlu, român sau strãin,
pe care îl poate avea, pe durata mariajului
ºi numai pe durata vieþii soþiei sale ºi nu-
mai atâta timp cât aceasta rãmâne ºef al
Casei Regale Române.

Funeraliile Regelui Mihai I vor avea loc în 16 decembrie.Funeraliile Regelui Mihai I vor avea loc în 16 decembrie.Funeraliile Regelui Mihai I vor avea loc în 16 decembrie.Funeraliile Regelui Mihai I vor avea loc în 16 decembrie.Funeraliile Regelui Mihai I vor avea loc în 16 decembrie.
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Casa Regalã a României a publicat, ieri, programul oficial
al funeraliilor regale, sicriul cu corpul neînsufleþit al Regelui

Mihai I urmând sã ajungã miercuri, 13 decembrie,
la ora 11.00, pe aeroportul Otopeni, înmormântarea

fiind programatã pentru 16 decembrie, la Curtea de Argeº.

Academiei Române ºi Academiei de
Stat a Republicii Moldova, ai Biseri-
cii Ortodoxe, ai Bisericii Catolice ºi ai
celorlalte instituþii ale Credinþei.

Publicul nu va avea acces pe du-
rata ºederii sicriului la Domeniul Re-
gal Sinaia. Presa va avea acces pe
terasa Castelului Peleº ºi, în anumite
intervale orare, în Holul de Onoare.

Miercuri, 13 decembrie 2017, la ora
18.00, corpul neînsufleþit al Majestã-
þii Sale Defuncte va fi transportat de
la Castelul Peleº la Sala Tronului din
Palatul Regal de pe Calea Victoriei,
unde va ajunge la ora 20.30. Ceremo-
nia va avea caracter privat. Publicul
ºi presa nu vor avea acces în Sala
Tronului pe durata ceremoniei. Pre-
sa va avea acces doar la intrarea în
Palatul Regal.

Toþi cei care vor dori sã depunã
flori ºi sã se închine la catafalcul
Majestãþii Sale Defuncte vor putea
veni la Sala Tronului de la Palatul
Regal:

- miercuri, 13 decembrie 2017, în-
tre ora 21.00 ºi ora 24.00;

- joi, 14 decembrie 2017, între ora
08.00 ºi ora 22.00;

- vineri, 15 decembrie 2017, între
ora 08.00 ºi ora 22.00.

Intrarea este liberã, iar accesul
presei este permis.

Sâmbãtã, 16 decembrie 2017, la ora
10.30, un scurt serviciu religios va fi
oficiat în Sala Tronului de la Palatul

Regal. Presa nu va avea acces în Sala
Tronului pe durata ceremoniei.

La ora 10.55, sicriul cu corpul ne-
însufleþit al Regelui Mihai va fi aºe-
zat pe un catafalc în Piaþa Palatului
Regal. Acolo va avea loc o scurtã
ceremonie religioasã ºi militarã. Ac-
cesul publicului în Piaþa Palatului
este liber, în zonele special amenaja-
te pentru participanþi. Accesul pre-
sei este liber.

La ora 11.15, sicriul va fi aºezat în
maºina mortuarã. De la ora 11.25 la
ora 12.15, cortegiul funerar va mer-
ge, cu vitezã redusã, pe traseul Piaþa
Palatului Regal – Calea Victoriei –
Splaiul Independenþei – Piaþa Unirii
– Intrarea pe Dealul Mitropoliei.De
la ora 12.30 la ora 14.00, la Catedrala
Patriarhalã va avea loc slujba de în-
mormântare. Publicul ºi presa nu vor
avea acces în catedralã.

Între ora 14.00 ºi ora 18.20, corte-
giul funebru se va deplasa la Curtea
de Argeº, pe ruta Piaþa Unirii - Piaþa
Universitãþii - Piaþa Romanã - Arcul
de Triumf - Chitila - Titu - Gãeºti -
Topoloveni - Piteºti - Curtea de
Argeº. Cortegiul funerar nu se va
opri, de-a lungul cãlãtoriei, dar va
încetini viteza în localitãþi.

Sâmbãtã, 16 decembrie 2017, la ora

18.45, va avea loc slujba de îngropa-
re a Regelui Mihai I în Noua Catedra-
lã de la Curtea de Argeº. Ceremonia
va fi privatã, în prezenþa Custodelui
Coroanei, a Familiei Regale a Româ-
niei ºi a membrilor Familiilor Regale
strãine prezenþi la eveniment. Publi-
cul va avea acces doar în faþa porþii
de intrare în parcul Arhiepiscopiei de
Argeº. Presa va avea acces în faþa
Noii Catedrale de la Curtea de Argeº.

Prezenþa presei nu va fi permisã
în incinta Noii Catedrale, nici înainte,
nici pe parcursul ceremoniei de în-
gropare. Noua Catedralã nu va pu-
tea fi vizitatã în primele 7 zile dupã
înmormântare.

Totodatã, Familia Regalã anunþã
mare doliu pentru 40 zile ºi doliu timp
de trei luni. Marele doliu ºi doliul se
referã la prezenþa publicã a membri-
lor Familiei Regale.

Cãrþi de condoleanþe sunt deschi-
se, începând de miercuri, la Castelul
Peleº, la Palatul Regal ºi la Palatul
Elisabeta. Ele sunt la dispoziþia pu-
blicului timp de 40 de zile de la data
decesului.

Mesaje de condoleanþe pot fi
transmise online la http://www.fami-
liaregala.ro/mesaje, mai precizeazã
Casa Regalã.

Reprezentanþii mai multor ministere au convenit cu Casa Regalã detaliile
implicãrii lor în funeraliile Regelui Mihai, surse guvernamentale indicând cã
funeraliile vor avea loc pe 16 decembrie, iar cele trei zile de doliu naþional în
intervalul 14-16 decembrie. „Reprezentanþii Guvernului ºi cei ai Casei Regale
au avut astãzi (n.r. marþi), la Palatul Victoria, o întâlnire în care au discutat
modul de implicare al instituþiilor guvernamentale în organizarea funeraliilor
naþionale în memoria Majestãþii Sale, Regele Mihai. În cadrul întâlnirii au fost
stabilite activitãþile, calendarul ºi detaliile tehnice privind desfãºurarea fune-
raliilor naþionale. La întâlnire au participat reprezentanþi ai SGG, MAE, MApN,
MAI, MFP”, informeazã Guvernul. Potrivit unor surse guvernamentale, cele
trei zile de doliu naþional în memoria Majestãþii Sale Regele Mihai vor fi þinute
în zilele de 14, 15 ºi 16 decembrie. Stabilirea zilelor de doliu naþional se poate
face doar prin Hotãrâre de Guvern.
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CIO: O decizie fãrã precedent!CIO: O decizie fãrã precedent!CIO: O decizie fãrã precedent!CIO: O decizie fãrã precedent!CIO: O decizie fãrã precedent!
MIRCEA CANÞÃR

Anunþul, o premierã în istoria miºcãrii olim-
pice, a fost fãcut marþi seara, de însuºi pre-
ºedintele Comitetului Olimpic Internaþional
(CIO), germanul Thomas Bach, care a de-
nunþat existenþa unei „manipulãri” a sistemu-
lui antidopaj la Jocurile Olimpice de la Soci,
din 2012. Enumerate pe rând au fost sancþi-
unile împotriva unor medaliaþi – 11 din 33 au
fost deposedaþi de titluri – ºi oficiali ruºi, aceº-
tia din urmã acuzaþi de „supervizarea” unui
program delictual, în cursul cãruia eºantioa-
ne de urinã au fost inversate, pentru a nu fi
depistate pozitiv la control. Ministrul sportu-
lui, în acel moment Vitaly Mutko, a fost ex-
clus pe viaþã din miºcarea olimpicã, deºi în-
tre timp a  devenit vicepremier, fiind implicat
în organizarea Campionatului Mondial de fot-
bal de anul viitor, organizat de Rusia. Comi-
tetul Olimpic Rus a fost suspendat, ca ºi re-
prezentatul sãu, Alexandre Jukov, la CIO. În
plus, Moscova va trebuie sã verse 15 milioa-
ne euro la restabilirea sistemului antidoping.
Pentru cã se considerã cã a triºat, Rusia nu
va fi prezentã la Jocurile Olimpice de iarnã,
organizate la Pyeongchang (Coreea de Sud)
între 9 ºi 25 februarie 2018. Sportivii ruºi,
dupã investigaþii suplimentare, premergãtoa-
re competiþiei, ar putea concura, totuºi, cu
titlu individual, fãrã drapel, ºi fãrã imn naþio-

nal. Punând punct „unui episod deplorabil”
cum l-a enunþat Thomas Bach, acesta a mai
spus cã deciziile luate s-au bazat pe probe
„imparþiale ºi obiective”. Ceea ce rãmâne dis-
cutabil. O nouã ceremonie de înmânare a me-
daliilor este anunþatã a fi organizatã la Pyeon-
gchang, cu titlul Jocurilor Olimpice de la Soci,
ºi astfel Rusia va ceda primul loc în clasa-
mentul medaliilor, Norvegiei. O parantezã:
scandalul a eclozat acum 3 ani, când atleta
Iulia Stepanova ºi soþul ei Vitaly Stepanov,
fost membru al Agenþiei de luptã împotriva
dopajului, într-un interviu la canalul german
de televiziune ARD, au denunþat existenþa
unui sistem instituþionalizat de dopaj în Ru-
sia. A fost primul semnal. Neluat în seamã.
În schimb, fostul director al laboratorului din
Moscova, Grigori Rotcenkov, refugiat în
SUA, în temeiul unui program de protecþie a
martorilor, a spus lucruri mult mai grave -
oferind corespondenþa sa electronicã - aflân-
du-se la originea scandalului. Acum un an,
dupã publicarea versiunii finale a raportului
canadianului Richard McLaren – comandat
de Agenþia Mondialã Antidoping (AMA) –
CIO a format douã echipe, una condusã de
elveþianul Denis Oswald, fost sportiv, ºi alta
condusã de Samuel Schmidt, fost membru
al consiliului federal din Elveþia, ambele cu

rezultate totalmente nefaste, pentru presti-
giul sportului rusesc. Raportul McLaren re-
comanda interdicþia totalã a participãrii Ru-
siei la Jocurile Olimpice, cum dorea ºi Co-
mitetul Internaþional Paralimpic, înaintea
Jocurilor Olimpice de la Rio, contrar CIO.
La mijlocul lunii noiembrie a.c., decizia
Agenþiei Mondiale Antidoping (AMA), de a
menþine suspendarea Agenþiei Ruse Antido-
ping (Rusada), anunþa într-un fel ceea ce s-
a ºi întâmplat. Deºi marþi la Laussane, o
delegaþie rusã, cuprinzând-o pe Evghenia
Medvedeva (18 ani), favoritã la proba de
patinaj artistic feminin ºi reprezentantã a
sportivilor inocenþi, dar ºi Vitaly Smirnov
(82 de ani), membru onorific al CIO, a în-
cercat pânã în ultimul moment sã convingã
Comitetul Executiv al CIO de injusteþea sanc-
þiunilor instituite. Fiindcã tabloul sancþiuni-
lor, care vizeazã de patru ani Rusia în do-
meniul economic, dar ºi anumite persoane,
s-a completat acum cu drasticele mãsuri
CIO. Vladimir Putin considerã decizia CIO
drept un complot împotriva þãrii sale. Peste
numai 4 luni, mai exact pe 18 martie 2018,
sunt prevãzute alegeri prezidenþiale, în care
va solicita un nou mandat. Tot „scandalul”
ar fi menit sã-l împiedice în câºtigarea alege-
rilor, ceea ce este puþin probabil. La nivelul

miºcãrii olimpice internaþionale, Rusia este un
actor important, în special la nivelul sportu-
rilor de iarnã. Anunþul suspendãrii ei face destul
rãu CIO - dupã anumite pãreri -, dar ºi nu-
meroaselor federaþii internaþionale, cu sediul
la Laussane, alimentate de sponsori ruºi. Pa-
radoxal, preºedintele rus, Vladimir Putin,
este unul de ºefi de stat apropiaþi de Tho-
mas Bach, care l-a ºi felicitat pentru alege-
rea sa, la un summit olimpic, în 2013. Ieri
însã, la prânz, un purtãtor de cuvânt al CIO
nu a exclus ca sportivii ruºi sã poatã defila
sub culorile lor naþionale la ceremonia de
încheire a Jocurilor Olimpice de iarnã de la
Pyeongchang, dacã sunt îndeplinite criterii-
le instituite de sportivii ruºi, inclusiv de Co-
mitetul Olimpic Rus. Între timp, televiziu-
nea rusã a anunþat cã nu va transmite, în
semn de protest, desfãºurarea Jocurilor
Olimpice de iarnã, decizie la care ar putea
reveni. Sã mai spunem cã 22 de sportivi ruºi
medaliaþi la Jocurile Olimpice de la Soci,
descalificaþi pentru dopaj de CIO, au fãcut
apel la Tribunal Arbitrar al Sportului (TAS)
ºi printre aceºtia nume mari ale sporturilor
de iarnã, Alexander Lengkov, campion olim-
pic la ski fond, 50 km, ºi Alexander Zub-
kov, dublu medaliat cu aur, la probele de
bob - 2 ºi 4 persoane.

Comunitatea academicã a Universitãþii din Craiova îºi
exprimã piosul omagiu pentru Majestatea Sa Regele
Mihai I al României.

Majestatea Sa Regele Mihai I rãmâne spiritul luminat
care a decis existenþa Universitãþii din Craiova.

Comunitatea noastrã academicã deplânge plecarea
dintre noi a Majestãþii Sale ºi îºi reafirmã devotamentul
pentru valorile reprezentate de acest ocrotitor al popo-
rului român, pe care l-a înþeles atât de limpede.

Majestatea Sa rãmâne simbolul neclintirii ºi al demni-
tãþii, garanþia biruinþei înþelepciunii asupra furtunilor
vremurilor. Fiecare faptã a Majestãþii Sale rãmâne în
memoria noastrã ca o preþioasã ºi iubitã moºtenire, pe
care suntem datori sã o ocrotim ºi sã o sporim.

Condoleanþe Casei Regale a României!
Dumnezeu sã vã odihneascã în pace, Sire!

Prof. univ. dr. CEZAR IONUÞ SPÎNU,

Rector

Între anii 1866 – 1938 ºi 1940 – 1947, Ro-
mânia, monarhie constituþionalã parlamenta-
rã ca formã de guvernare, a fost condusã de
dinastia de Hohenzollern – Sigmaringen. În-
treaga perioadã de consolidare ºi dezvoltare
modernã ºi întregire naþionalã este profund
marcatã de personalitãþile regale Carol I, Fer-
dinand, Carol al II-lea ºi Mihai I.

Craiova, prin importanþa sa politicã, admi-
nistrativã ºi culturalã, s-a aflat în atenþia mo-
narhiei, inclusiv a ultimului rege Mihai I, prin
sprijinul acordat de Majestatea Sa înfiinþãrii
unor instituþii emblematice ale urbei, precum
Filarmonica Oltenia Craiova. Cel care a urcat
pe douã ori pe tronul þãrii, de o moralitate ºi
demnitate exemplarã, a fost omagiat de Pri-
mãria Municipiului Craiova ºi Consiliul Local Muni-
cipal Craiova prin ridicarea bustului Regelui, ampla-
sat între Universitatea din Craiova ºi Teatrul Naþio-
nal Marin Sorescu ºi acordarea titlului de Cetãþean
de Onoare al Craiovei. Patriotismul Majestãþii Sale
ºi dãruirea sa pentru popor ºi cultura româneascã
vor dãinui permanent în inimile noastre!

De Moº Nicolae, patru
femei private de liberate
de la Penitenciarul Craio-
va au oferit, ieri, copiilor
de la Centrul de Plasament
Noricel jucãrii confecþio-
nate în penitenciar, iar
personalul sectorului rein-
tegrare socialã le-a donat
acestora dulciuri.

În perioada premergã-
toare sãrbãtorilor de iar-
nã, persoanele private de
libertate au desfãºurat ac-
tivitãþi în cadrul ateliere-
lor ocupaþionale, cu sco-
pul realizãrii unor jucãrii
pe care sã le poatã oferi
în dar copiilor din centrele
de plasament. Materialele necesare
realizãrii acestor jucãrii au fost asi-
gurate de voluntari ai Bisericii Ad-
ventiste din Craiova, care au reali-

Primãria ºi Consiliul Local Craiova,
un ultim omagiu Regelui Mihai I al României

În semn de preþuire, Consiliul Local Craiova ºi
Instituþia Primarului pun la dispoziþia cetãþenilor ora-
ºului perimetrul unde se aflã bustul Regelui Mihai I
(între Universitatea din Craiova ºi Teatrul Naþional
„Marin Sorescu”), în vederea depunerii de coroane.

Dumnezeu sã-l odihneascã pe Mihai I-ul, ultimul
Rege al României.

Moº Nicolae la Centrul
de Plasament Noricel din Craiova

zat un parteneriat so-
lid cu Penitenciarul
Craiova ºi sprijinã
permanent realizarea
unor proiecte în do-
meniul reintegrãrii
sociale a deþinuþilor.

„Scopul activitãþi-
lor este valorificarea
abilitãþilor artistice ale
deþinuþilor, dezvolta-
rea empatiei persoane-
lor aflate în custodia
sistemului penitenciar,
a generozitãþii, a tole-
ranþei ºi a dorinþei de
implicare în acþiuni
generatoare de senti-
mente pozitive”, a de-

clarat subcomisar de penitenciare
Marian Gînjoveanu, purtãtor de cu-
vânt la Penitenciarul Craiova.

RADU ILICEANU
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Pentru cã suntem aproape de
sfârºitul acestui an, primarul co-
munei Urzicuþa, ing. Florea Gri-
gorescu, primar de 25 de ani, a
fãcut o retrospectivã a lui 2017,
aºa cum l-a simþit ºi l-a trãit: „Am
reuºit sã atragem peste 2
milioane de euro din fon-
duri europene pentru inves-
tiþii utile comunitãþii, s-au
fãcut achiziþii de mobilier,
tablete inteligente ºi mate-
riale de biroticã pentru
ªcoala Gimnazialã Barbu
Ionescu din comunã, pro-
iect în valoare de 900 de
euro, am semnat contractul
de finanþare pentru extin-
derea reþelei de alimentare
cu apã, astfel cã urmeazã sã fo-
rãm al treilea puþ ºi sã achiziþio-
nãm încã un rezervor de înmaga-
zinare apã de 300 mc. În plus, peste
câteva zile sper sã putem publica
pe SEAP licitaþia pentru lucrãrile
de execuþie la sistemul de canali-
zare menajerã prin vacuum”. O
investiþie „de suflet” realizatã anul
acesta a fost reabilitarea unei clã-

Doar din fonduri europene,

Investiþii de peste 2Investiþii de peste 2Investiþii de peste 2Investiþii de peste 2Investiþii de peste 2 milioane de euro, milioane de euro, milioane de euro, milioane de euro, milioane de euro,
anul acesta, în Urzicuþaanul acesta, în Urzicuþaanul acesta, în Urzicuþaanul acesta, în Urzicuþaanul acesta, în Urzicuþa

Urzicuþa este o comunã cu 3.120 de locuitori, 8 km de strãzi
asfaltate, reþea de alimentare cu apã cu 700 de abonaþi, gestio-
natã de Consiliul Local, ºcoalã gimnazialã cu peste 600 de elevi,
douã cabinete cu medici de familie, un cabinet stomatologic,
cãmin cultural renovat, salã de sport cu 150 de locuri, teren de
tenis cu instalaþie de nocturnã, centru afterschool ºi 15 agenþi
economici care au rãspuns prezent de fiecare datã când au fost
solicitaþi sã se implice în diverse activitãþi în comunitate.

Se încheie un an în care comuna Urzicuþa
a continuat sã „creascã”. S-au atras fon-
duri europene, s-au realizat investiþii noi,
iar autoritãþile locale spun cã nu vor sã se
opreascã aici. Cu toate problemele ivite, au
ºi pentru anul 2018 o mulþime de proiecte
ºi cel mai mult ºi-ar dori sã reuºeascã sã
angreneze ºi localitãþile învecinate într-un

proiect complex, care ar viza înfiinþarea
unui parc industrial în Bãileºti, pentru cã
este foarte multã forþã de muncã disponibi-
lã. Un centru de depozitare ºi chiar de pro-
cesare a legumelor se mai aflã pe lista pen-
tru anul viitor, totul pentru ca oamenii din
aceastã zonã sã nu mai fie nevoiþi sã-ºi pã-
rãseascã locuinþele ca sã-ºi câºtige pâinea...
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diri datând din 1926, când a avut
destinaþia de ºcoalã, în satul Urzi-
ca Mare. Se degradase, iar acum a
fost transformatã într-un cochet
cãmin cultural, cu aproape 100 de
locuri. De asemenea, primãria a

sprijinit Parohia Urzicuþa în finali-
zarea lucrãrilor la Sala de Lecturã
Parohialã, tot în satul Urzica Mare.

În plus, ne-a mai explicat pri-
marul comunei Urzicuþa, «suntem
pe ultima sutã de metri ºi sper sã
depunem în zilele ce urmeazã, îna-
inte de încheierea anului, încã un
proiect care va aduce, sper, mai
multã liniºte în rândul cetãþenilor:

un sistem de supraveghere video –
este vorba despre un sistem cu pes-
te 50 de camere de supraveghere
ce urmeazã sã fie montate în cele
mai importante intersecþii, dar ºi
în punctele fierbinþi din comunã.
Totodatã, suntem mulþumiþi cã am
reuºit sã pãstrãm tradiþia ºi sã or-
ganizãm ºi anul acesta, în prima
sâmbãtã din luna septembrie, Ziua
comunei, sãrbãtoarea „Cununa
Grâului”, care a adus în faþa lo-
calnicilor artiºti îndrãgiþi».

Un parc industrial în zonã – un proiect
care ar ajuta comunitatea

 „Ce îmi doresc în 2018? În
primul rând sãnãtate,
putere de muncã ºi în-
þelegere din partea fa-
miliei”, spune Florea
Grigorescu. „Nu este
deloc uºor! Anul acesta
am fãcut 23 de drumuri
în Bucureºti, ceea ce în-
seamnã cã mai bine de
o lunã am petrecut-o
departe de casã, pentru
rezolvarea problemelor
comunitãþii. În anul ce
urmeazã sã înceapã do-
resc sã finalizãm obiec-
tivele începute deja,
plus cã avem o solici-
tare mai veche, pentru
care am tot fãcut mereu demer-
suri, în sensul cã ne-am dori sã
readucem o grupã de jandarmi în
localitate, pentru a spori siguran-
þa locuitorilor. Am reuºit, cred,
împreunã cu angajaþii Primãriei
ºi cu Consiliul Local, sã trans-
form Urzicuþa într-o localitate di-

namicã, modernã, dar tot
ceea ce s-a realizat nu poa-
te fi susþinut decât dacã
avem mai multe locuri de
muncã. Consider cã ar tre-
bui sã gândim o strategie
zonalã în acest sens,
având ca nucleu munici-
piul Bãileºti, cândva un
oraº cu o pondere indus-
trialã importantã în econo-
mia judeþului. Ar trebui sã
folosim ce a mai rãmas

pentru înfiinþarea unui parc indus-
trial, unde s-ar putea produce pie-
se ºi subansamble pentru marile
uzine din Craiova, ceea ce ar ab-
sorbi forþa de muncã disponibilã”.

Lumea se miºcã, oamenii se
schimbã, astfel cã au apãrut, în
ultimii ani, tot mai mulþi producã-
tori de legume în solarii ºi în Urzi-
cuþa. „Plecând de la ei, putem ini-

þia, la nivelul zonei, un proiect
susþinut cu fonduri europene, de în-
fiinþare a unei sere, a unui depozit
de legume ºi, de ce nu, a unui cen-
tru de procesare ºi conservare a
legumelor. Intenþionez ca în anul
2018 sã organizãm în Urzicuþa o
întâlnire cu fiii satului, la care sã
avem ºi produse tradiþionale spe-
cifice localitãþii, pregãtite sau pre-
zentate de oamenii noºtri ºi chiar
vrem sã iniþiem, cu aceastã oca-
zie, un târg al produselor tradiþio-
nale din zonã”, mai spune Florea
Grigorescu.

Sunt ºi probleme destule...

Recunoaºte cã nu totul este per-
fect, iar greutãþi sunt destule ºi vin
di direcþii diferite. Sunt probleme,
ca în majoritatea comunelor din
judeþ, cu colectarea impozitelor ºi
taxelor locale ºi mai ales a amenzi-
lor. «Avem carenþe ºi în gestiona-
rea serviciilor ºi mã refer în mod
special la iluminatul public, unde
am fost nevoiþi sã încheiem con-
tract cu o firmã de specialitate din
cauza lipsei unui electrician auto-
rizat în comunã. ªi gestionarea
serviciilor de alimentare cu apã ºi
salubritate ridicã probleme la achi-

tarea costurilor. Acum, cu schim-
barea legislaþiei, Consiliul Local
Urzicuþa nu mai poate fi operator
al serviciilor de gospodãrire ºi tre-
buie sã alegem urgent o soluþie:
ori înfiinþarea unui serviciu cu per-
sonalitate juridicã sau societate
subordonatã consiliului local, fie
încredinþarea acestor activitãþi
unei societãþi de profil, cum ar fi
ADI Oltenia. Dar nu este deloc
simplu. Pentru a prelua sistemul
nostru, ADI Oltenia impune niºte
condiþii care ar scoate din buzu-
narul comunitãþii aproape douã

miliarde de lei vechi. Ori
eu nu pot accepta aºa
ceva... De multe ori ajung
sã cred, dupã deciziile care
se iau, cã nu ne cunoaº-
tem bine interesul ºi ajung
la vorba unui cunoscut de-
al meu care-mi zicea
„Domnule primar, dacã pe
noi, care le avem cât de
cât puse la punct, ne amen-
deazã, ce le fac celor care
nu au nimic?”... Parcã
nimeni nu mai analizeazã
lucrurile în ansamblu dar
ºi în perspectivã, nu se mai
iau în calcul eforturile fã-
cute de comunitãþile mici

ºi sãrace pentru a face ceva în fo-
losul oamenilor ºi asta doare».

„Dar nu vreau sã închei pe un
ton pesimist. Vreau sã subliniez
cã tot ce am realizat, toate inves-
tiþiile n-ar fi fost posibile fãrã aju-
torul ºi sprijinul consiliului local
ºi al colectivului minunat al Pri-
mãriei Urzicuþa. ªi fiindcã se
apropie sãrbãtorile de iarnã,
vreau sã urez multã sãnãtate ºi
bucurii tuturor locuitorilor Urzi-
cuþei ºi promit cã, atât cât pot,
voi face totul pentru binele comu-
nei. Sãrbãtori fericite! ”, a mai
spus primarul comunei Urzicuþa,
Florea Grigorescu.
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În cadru festiv, Moº Nicolae a
venit, ieri, ºi la ªcoala Gimnazialã
„Lascãr Catargiu” din Craiova. Ele-
vii claselor „mici” i-au colindat pe
colegii lor mai mari, care s-au for-
mat ca peer-educatori, în cadrul

proiectului „Un zâmbet pentru  vii-
tor”, finanþat de „Terre des Homes”.

«Sloganul nostru este „Pentru toþi
ºi pentru fiecare!”, de care nu ne
dezicem. Promovãm non-violenþa,
non-discriminarea ºi pe aceste lucruri

vom continua. Încercãm sã reducem
ºi fenomenul de participare a mi-
norilor la acþiunea pe internet, mai
pe româneºte, la activitatea pe cal-
culatoare, laptop-uri etc. Partici-
panþii au primit certificate de „peer-
educatori” (pentru educaþie, într-
o traducere liberã), dupã ce ºi-au
prezentat mesajele legate de non-
discriminare, non-violenþã ”, a pre-
cizat prof. Eugenia Pascu, director
al ªcolii Gimnaziale „Lascãr Catar-
giu” din Craiova.

Aceasta a mai adãugat cã Moº
Nicolae i-a avut ca oaspeþi pe cole-
gii  Carolinei Solomonescu, vice-
campioanã mondialã la una dintre
specializãrile de la Karate (Wing-
chun), titlu câºtigat la Tbilisi (Re-
publica Georgia, în mai 2017): Mara

Treci, tiptil, pe lângã pantofarul de
la parter, care este plin cu ghetuþele
celor care au intrat la ora de sport,
apoi te strecori pe lângã brãduþul în-
cãrcat cu globuri ºi betealã ºi intri în
prima clasã de la etaj. Când uºa se
deschide, faci cunoºtinþã, deodatã, cu
o clasã întreagã de spiriduºi. Cei de
la I B, cãci despre ei este vorba, sunt
îmbrãcaþi toþi la fel: bluziþe albe ca de
zãpadã ºi cravate roºii precum halvi-
þa. Pe cãpºoare, cãciuliþe la fel de ro-
ºii, dar ºi mai minunate, fiind brodate
cu steluþe pâlpâitoare. Accesoriul
acesta magic, care le încoroneazã
frunþile, sau poate ciorãpeii, care stau
agãþaþi de rama tablei cu tot cu scri-
soricile lor, sau poate toatã clasa, care
este acum de nerecunoscut, aºa de-
coratã ca într-o poveste de Crãciun
– nici nu mai ºtii ce anume îi face aºa
de veseli ºi nerãbdãtori.

Spiriduºii de la I B
„Sã cântãm La mulþi ani Moºu-

lui Nicolae ºi celorlalþi spiriduºi ai
lui!”, propune doamna învãþãtoare
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E trecut puþin de ora 8.00 dimineaþa. De câ-
teva minute, clopoþelul a sunat de intrare ºi a
golit de îndatã curtea mare – aglomeratã acum
doar de copaci ºi cãsuþele pãsãrilor – ºi toate
coridoarele ºcolii. Toþi copiii care învaþã la ªcoala
Gimnazialã „Gheorghe Þiþeica” s-au grãbit spre
clasele lor. ªi-au ocupat bãncuþele ºi scotocesc

prin ghiozdãnele dupã cãrþi ºi caiete. Pânã ºi ele-
vul de serviciu, care îºi are un mic birou la intra-
re, îºi scoate ºi el un caieþel ºi studiazã, conºtiin-
cios, aplecat deasupra foilor. Când lecþiile încep,
o liniºte generalã se furiºeazã în toatã ºcoalã.
Nu se ºtie cum, parcã þi s-a pus frânã la picioare
ºi trebuie sã pãºeºti în vârfuri.

Directorul ªcolii Gimnaziale
„Gheorghe Þiþeica” din Craiova, prof.
Cerasela Cremene: «ªcoala Gim-
nazialã „Gheorghe Þiþeica” din Cra-
iova, în primul rând, exceleazã prin
rezultatele elevilor, prin munca susþi-
nutã a cadrelor didactice ºi prin tot
ceea ce înseamnã proces instructiv-
educativ. Fireºte cã, de sãrbãtori,
suntem cu toþii în sãrbãtoare. Copiii
sunt emoþionaþi, noi le-am pregãtit
mici daruri, toatã lumea vibreazã. Ne
bucurãm cu toþii de reuºite ºi de pre-
miile pe care le-am avut în acest an».

Lucia Delevedova, cu privirea scân-
teietoare, trãind la unison bucuria
micilor sãi elevi. „Cine sã trãiascã,
cine sã trãiascã / Pãrinþii sã trãias-
cã!!!”, se aud, pe o singurã voce,
cei de la I B. Ochiºorii urmãresc
miºcãrile doamnei învãþãtoare, care
se plimbã printre rânduri, încura-
jându-i ºi îndemnându-i sã strige ºi
mai tare, ca sã dea glas bucuriei care
le stãpâneºte toatã fiinþa. Cei câþiva
pãrinþi care au mai zãbovit prin cla-
sã s-au retras acum pe porþiunea
îngustã dintre catedrã ºi tablã. Deºi
sunt invocaþi în urare, sunt repede
daþi uitãrii: dupã cântecel, atenþia tu-
turor se concentreazã spre darul pe
care Moº Nicolae, într-un mod ne-
vãzut, aºa cum îi este obiceiul, l-a
lãsat pe fiecare bãncuþã.

Un ciorãpel ºi-o scrisoricã
„Acum puteþi sã le desfaceþi, co-

pii!”, li se adreseazã doamna învãþã-
toare, Lucia Delevedova, eliberân-
du-i de nerãbdare. „Serios?”, se
mirã, cu voce tare, o fetiþã din pri-

mele bãnci, rândul de la uºã. Doi
ochiºori rotunzi ºi catifelaþi, ca niºte
panseluþe, se apleacã peste bãieþelul
din prima bancã ºi îi ºopteºte ceva
la ureche. Chiar pe tablã, agãþatã într-
o ºoseþicã roºie, stã prinsã scrisori-
ca ei: „Dragã Moº Nicolae, îmi do-
resc un Lego friends, o pãpuºã Bar-
bie, o bluzã cu reni ºi o jucãrie de
pluº!”. Era aproape imposibil ca
Moº Nicolae sã nu-i remarce bileþe-
lul ºi sã-l punã la pãstrare, ghicind
migala care se ascunde în fiecare
cuvinþel: oricare literã a primit un
veºmânt special de culoare, iar câ-
teva au cãpãtat în plus clopoþei sau
cãciuliþe. Un brãduþ, o lumânãricã ºi
o cizmuliþã galbenã ca lãmâia înche-
ie ºirul sub care micuþa autoare ºi-a
lãsat ºi semnãtura: Leti.

Bucuria jocului de Domino
Leti se luptã acum cu o cutie

dreptunghiularã, care este prinsã într-
o pojghiþã de folie transparentã. În
mânuþele sale, pacheþelul pare mare,
dar fetiþa are destul de multã voinþã

pentru a-l desface singurã. Când
plasticul transparent este înlãturat,
ies la ivealã piesele negre, cu puncte
albe, ale jocului de Domino. „Copii,
acest joculeþ se poate juca în doi sau
în patru. Încercaþi sã îl descifraþi ºi
aflaþi secretul lui, pentru cã tot avem
ora de matematicã, ºi apoi sã mã în-
vãþaþi ºi pe mine!”, îi provoacã
doamna învãþãtoare, privindu-le cu-
riozitatea cu care se apleacã deasu-
pra cutiilor, identice toate. Nu se ºtie
ce anume face steluþele de pe cãciu-
liþe sã devinã ºi mai pâlpâitoare. Poa-
te cã ritmul în care copiii se miºcã
încolo ºi încoace, trecându-ºi unii
de la alþii piesele din plastic, sau poa-
te, pur ºi simplu, faptul cã „gândesc”,
aºa glumeºte doamna învãþãtoare,
prinsã ºi ea în licãrul clasei.

Darurile fericirii
„De Moº Nicolae, copiii mei au

beneficiat de câteva clipe de mare,
mare bucurie ºi mare entuziasm. Mi-
am dorit din tot sufletul sã le prelun-
gesc copilãria, care este cea mai fru-
moasã perioadã de dezvoltare perso-
nalã a umanitãþii. ªi se pare cã din ce
în ce mai mult, odatã cu trecerea tim-
pului, ne îndepãrtãm de aceastã fru-
moasã perioadã, ºi anume copilãria.
Aici se proceseazã absolut toate pro-
gramele genetice ºi se completeazã.
Prin aceste momente frumoase, însã,
îi determin pe elevii mei sã înveþe cum
sã dãruiascã ºi cum sã fie fericiþi
atunci când dãruiesc”, ne-a mãrturi-
sit doamna învãþãtoare Lucia Dele-
vedova, omul care, întocmai ca Moº
Nicolae, pe nesimþite, le ghideazã co-
piilor paºii spre cunoaºtere.

În aceastã dimineaþã de 6 decem-

brie, deschizând cadourile de pe bãn-
cuþe, bobocii din clasa I B au început,
aºadar, sã deprindã lecþia lui „a primi ºi
a dãrui”. Vor urma noi ºi noi file din
aceastã poveste, cea mai recentã în
sãptãmâna viitoare, pe 14 decembrie,
când toþi spiriduºii se vor îmbarca într-
un autocar ºi vor merge la Pleºoi, ca
sã împartã cadouri unor alþi copii.

LAURA MOÞÎRLICHE

Georgia Obeanu, Paul Dumitru So-
lomonescu, Alexandru Mihail Iana,
Georgiana Zanfir, însoþiþi de Car-
men Obeanu, iar programul artistic
a avut-o în prim-plan pe  Alexia Po-
pescu, fiica unui cadru didactic al

ºcolii, care a interpretat cântece din
folclorul nostru, toþi cei prezenþi
savurând clipe de bucurie, pe lângã
un tort substanþial, fiind prezentã ºi
muzica, ambientalã.

CRISTI PÃTRU
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La nivelul Ministerului Sãnãtãþii
s-a înfiinþat o structurã de urgenþã
care are rolul de a direcþiona stocuri-
le identificate de imunoglobulinã în
unitãþile sanitare din þarã cãtre cazu-
rile urgente de imunodeficienþã pri-
marã care necesitã tratament imediat.
Aceastã structurã  va gestiona ºi
cantitãþile de imunoglobulinã nece-
sarã tratamentului imunodeficienþei
primare, care vor fi puse pe piaþã de
furnizor pânã la sfârºitul anului. Mi-
nisterul Sãnãtãþii intenþioneazã sã

Dupã ce o pacientã a murit, sâmbãtã, din cau-
za lipsei de imunoglobulinã, autoritãþile sanita-
re au decis sã înfiinþeze o linie telefonicã  spe-
cialã la care medicii din toatã þara pot anunþa
apariþia cazurilor grave care necesitã tratament
cu imunoglobulinã, pentru ca medicamentele

necesare  sa fie direcþionate cãtre unitatea sa-
nitarã care are în îngrijire pacientul. Luni, Mi-
nistrul Sãnãtãþii, Florian Bodog, a anunþat cã au
plecat cãtre unitãþile spitaliceºti din þarã 2.200
de flacoane de Pentaglobin, care sã rezolve pro-
blema urgentã a lipsei de imunoglobulinã.

realizeze un stoc de imunoglobulinã
care sa acopere  necesarul la nivel
naþional pentru o perioadã de 6 luni.

În prezent, se lucreazã la modifi-
carea cadrului legislativ care sã per-
mitã introducerea unui nou tip de imu-
noglobulinã pe piaþã, cu administra-
re intradermicã.

Imunoglobulina lipseºte de
câteva luni

Ministrul Sãnãtãþii a precizat cã,
în urmãtoarele douã sãptãmâni, vor

mai ajunge încã 900 de flacoane de
Intratec (100 ml), 6.000 flacoane Pen-
taglobin (50ml) ºi 4.000 de flacoane
Pentaglobin (100 ml), cantitãþi ce vor
acoperi nevoile pacienþilor din Ro-
mânia. Pânã atunci, ministrul Sãnã-
tãþii cere spitalelor care se confrun-
tã cu cazuri urgente pot apela la uni-
tãþile medicale din þarã, unde s-au
identificat 1.700 de fiole de imuno-
globulinã.

Imunoglobulina, o substanþã ob-
þinutã din plasma sanguinã umanã,
lipseºte de câteva luni. Aceastã plas-
mã, în urma prelucrãrii, conþine an-
ticorpi care protejeazã organismul
împotriva bolilor.

Pacienþii cu afecþiunii autoimune
sunt cei mai afectaþi de lipsa imuno-
globulinei, de care ei sunt depen-
denþi ºi îi ajutã la imunitate. Prin
natura bolii, aceºti pacienþi sunt
foarte sensibili la orice, chiar ºi la
cea mai micã rãcealã.

Ieri, Fundaþia pentru Apãrarea
Cetãþenilor Împotriva Abuzurilor Sta-
tului (FACIAS) a anunþat cã sesizea-
zã Parchetul General cu privire la
modul în care Ministrul Sãnãtãþii Flo-
rian Bodog ºi alte persoane au ges-
tionat criza imunoglobulinei, care a
dus la moartea unui om.

OUG pentru a rezolva criza
de produse din plasmã

Guvernul va adopta, sãptãmâna
viitoare, o ordonanþã de urgenþã pen-
tru suspendarea pe termen limitat a
taxei de clawback pentru produsele
din plasmã. Decizia a fost luatã ieri,
în timpul întâlnirii pe care premierul
Mihai Tudose a avut-o cu reprezen-
tanþii MS, CNAS, ANM ºi a distri-
buitorilor de imunoglobulinã.

”S-a hotãrât cã sãptãmâna viitoa-
re se va propune o ordonanþã de
urgenþã pentru suspendarea pe timp
limitat a taxei de clawback pentru
produse din plasmã, ceea ce i-a fã-
cut pe distribuitorii producãtorilor
sã promitã cã asta îi va readuce pe
piaþã. Cel mai rapid, se pare cã chiar

din aceastã lunã, unul dintre distri-
buitori va aduce 900 de flacoane,
ceea ce înseamnã cã ar trebui sã aco-
pere necesarul pentru cel puþin o
lunã pe imunodeficienþe ºi urgenþe
majore, urmând ca din ianuarie sã
fie aduse cel puþin 2.000 de flacoa-
ne de acelaºi distribuitor, din februa-
rie, martie sã mai intre un distribui-
tor, iar din iunie încã doi”, a declarat
medicul Alexis Cochino.

O femeie de 69 de ani a murit,
sâmbãtã, la Spitalul Judeþean de
Urgenþã din Alba Iulia din cauza
lipsei de imunoglobulinã. Repre-
zentanþii spitalului susþin cã au tri-
mis comanda de imunoglobulinã în
20 octombrie, însã nu au primit ni-
mic pânã în prezent.

RADU ILICEANU

În acest context, Ion Prioteasa,
preºedintele CJ Dolj, a accentuat im-
portanþa demersului ºi a subliniat
faptul cã derularea acestuia trebuie
abordatã de cãtre constructori cu
întreaga responsabilitate pe care o
presupune realizarea unui edificiu
cultural emblematic. „Aºa cum le-am
precizat astãzi ºi reprezentanþilor ce-
lor douã companii, suntem foarte
preocupaþi de finalizarea acestei in-
vestiþii, care constituie nu doar un
obiectiv însemnat pentru noi, pen-

Cererile de acord pentru finanþa-
re aferente anului 2018 se depun la
Centrele Judeþene ale Agenþiei de
Plãþi ºi Intervenþie pentru Agricultu-

Se vor relua lucrãrile de construire a Centrului
Internaþional „Constantin Brâncuºi“

Ieri s-a semnat contractul cu asocierea de fir-
me Manelli Impresa S.R.L. – Scotta S.R.L., am-
bele din Italia,  care a câºtigat licitaþia publicã pen-
tru continuarea ºi finalizarea lucrãrilor de con-
struire a Centrului Internaþional „Constantin
Brâncuºi”, contract cu o valoare totalã de peste 23
de milioane de lei (aproximativ 5 milioane de euro),

inclusiv TVA. Durata de implementare a proiectu-
lui fiind de 12 luni de la emiterea ordinului de în-
cepere a lucrãrilor. Alãturi de preºedintele CJ Dolj,
Ion Prioteasa, la evenimentul ocazionat de sem-
narea contractului de execuþie au mai participat
vicepreºedintele Cosmin Vasile ºi membri ai echi-
pei de implementare a proiectului.

tru Consiliul Judeþean Dolj, ci ºi un
proiect reprezentativ la nivel naþio-
nal, pentru cã vorbim despre un com-
plex cultural dedicat în întregime unu-
ia dintre cei mai cunoscuþi ºi mai va-
loroºi artiºti români, inegalabilul
Constantin Brâncuºi. Cu atât mai ata-
ºaþi suntem de acest demers cu cât
Muzeul de Artã Craiova, în vecinã-
tatea cãruia va fi edificat centrul in-
ternaþional, deþine în patrimoniul sãu
ºase opere ale marelui sculptor”, a
subliniat ºeful administraþiei doljene.

„Pasãrea Mãiastrã”
Complexul muzeal va cuprinde o

galerie subteranã cu suprafaþa de
aproape 1.200 de metri pãtraþi, cu ate-
liere de discurs ºi de creaþie, sãli de
spectacol, de conferinþe ºi de expo-
ziþie, iar la suprafaþã - o prismã din
sticlã, cu înãlþimea de peste 12 metri,
conþinând interpretãri la scarã mare
ale operelor brâncuºiene „Ovoidul“
ºi „Pasãrea Mãiastrã“. „Le-am pus în
vedere constructorilor cã ºi-au asu-
mat responsabilitatea unei lucrãri pe
care trebuie s-o abordeze cu toatã

seriozitatea ºi care se impune sã fie
executatã la cele mai înalte standar-
de, întrucât, la final, rezultatul va tre-
ce prin filtrul analizei întregii lumi cul-
turale. În egalã mãsurã, le-am trans-
mis faptul cã iniþiativa pe care s-au
angajat s-o ducã la bun sfârºit nu
este deloc una facilã, datã fiind com-
plexitatea sa, iar specialiºtii CJ Dolj
implicaþi în implementare vor moni-
toriza cu toatã exigenþa derularea in-
vestiþiei, dupã cum credem cã o va
face ºi opinia publicã.

La nivelul conducerii administra-

þiei judeþene, rãmânem pe deplin co-
nectaþi la desfãºurarea acestui pro-
iect, pentru cã ne dorim ca, la finali-
zarea lui, sã putem oferi un obiectiv
cultural de referinþã pentru publicul
larg din Dolj, din România ºi chiar
din afara graniþelor, dar ºi un oma-
giu cu care suntem datori ilustrului
Constantin Brâncuºi, cel care spu-
nea cã la Craiova «s-a nãscut pen-
tru a doua oarã»“, a declarat preºe-
dintele Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa.

MARGA BULUGEAN

Se depun Cererile de acord pentru finanþare aferente anului 2018
Pânã la data de 3 ianuarie 2018 inclusiv, potenþialii beneficiari pot sã depunã Cererile de

acord pentru finanþare, ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizatã în agriculturã.

rã sau al Municipiului Bucureºti pe
raza cãrora sunt situate exploataþiile
agricole pentru care se solicitã aju-
torul de stat, sau unde au fost depu-

se cereri de platã pentru schemele
de platã pe suprafaþã.

„Beneficiarii ajutorului de stat
sunt: producãtorii agricoli, persoa-
ne fizice autorizate, întreprinderile
individuale ºi întreprinderile familia-
le care sunt înregistraþi în Registrul
agricol, Registrul fermelor, Registrul
plantaþiilor viticole, alte evidenþe
funciare, care exploateazã terenuri
agricole, individual sau în forme de
asociere conform legislaþiei în vigoa-
re, în scopul obþinerii producþiei agri-
cole; producãtorii agricoli care sunt
înregistraþi în Registrul naþional al
exploataþiilor ºi care deþin, cresc sau
exploateazã animale, individual sau

în forme de asociere conform legis-
laþiei în vigoare, în scopul obþinerii
producþiei agricole; organizaþiile de
îmbunãtãþiri funciare ºi federaþiile de
organizaþii de îmbunãtãþiri funciare
înscrise în Registrul naþional al or-
ganizaþiilor de îmbunãtãþiri funciare
ºi Administraþia Naþionalã a Îmbu-
nãtãþirilor Funciare; organismele/or-
ganizaþiile de cercetare, respectiv
universitãþile, institutele ºi staþiunile
de cercetare-dezvoltare din dome-
niul agricol, indiferent de statutul
lor juridic sau de modul lor de fi-
nanþare, al cãror scop principal este
de a realiza cercetare fundamentalã,
cercetare industrialã sau dezvoltare

experimentalã ºi de a-ºi face cunos-
cute rezultatele prin predare, publi-
care sau transfer de tehnologie”, a
precizat Sorin Rãducan, directorul
APIA Dolj.

Persoanele fizice  pot fi acceptate
ca potenþiali beneficiari  ai prezentei
scheme dacã în termen de 60 de zile
lucrãtoare de la data primirii notificã-
rii privind acordul pentru finanþare,
dar nu mai târziu de data depunerii
primei cereri  trimestriale, se autori-
zeazã ca persoanã fizicã autorizatã
sau întreprindere individualã, con-
form OUG nr. 44/2008, cu modificãri-
le ºi completãrile ulterioare.

MARGA BULUGEAN
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Biblioteca Judeþeanã “Alexandru
ºi Aristia Aman” a deschis ieri ex-
poziþia de carte cu titlul “In Me-
moriam Regele Mihai I al Româ-
niei”. Organizatã ca urmare a de-
cesului Regelui Mihai I al Româ-
niei în data de 5 decembrie 2017,
expoziþia reuneºte cãrþi ºi docu-

Astãzi, începând cu orele 17,00,
Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi
Aristia Aman” organizeazã lansarea
volumelor “Zborul pãpãdiei”, autor
Marilena Tiugan, ºi “Moderatorul”,
“Ceasul din garã”, “Triunghiul fe-
ricirii”, “Unghiul cu vârful rotund”,
autor Elisei Virgil.

Autoare a ºase cãrþi de poezie ºi
prozã, Marilena Tiugan va prezenta
„Zborul pãpãdiei”, un roman explo-
ziv, cu scene desprinse din realitate,
scris pe parcursul a patruzeci de zile.
O carte „dictatã”. Fabuloasã. Cu un
stil aparte, în forþã, cuvintele de ordi-
ne fiind introspecþie ºi suspans.

Virgil Elisei va lansa în faþa publi-
cului romanele „Ceasul din garã”,
„Moderatorul” ºi volumul care inclu-
de cele douã romane „Triunghiul fe-
ricirii” ºi „Unghiul cu vârful rotund”.
„Triunghiul fericirii” (ediþia în limba
spaniolã) a fost premiat internaþional
în cadrul „Sãptãmânii cãrþii” – Ma-
drid, 2013 (Universitatea Compluten-
se, Facultatea de Filologie).

Invitaþi: Mihaela Albu, profesor
doctor; Elena Pîrvu, profesor doc-
tor; Petriºor Militaru, redactor ºef al

Expoziþie de carte dedicatã M.S. Regele Mihai I al României
mente despre Regele Mihai I al Ro-
mâniei, dar ºi despre Casa Regalã.
Nãscut la 25 octombrie 1921, rege
al României în douã rânduri, pri-
ma datã în intervalul 1927-1930,
cea de-a doua perioadã fiind între
anii 1940-1947, Majestatea Sa este
ultimul monarh  interbelic.

Între titlurile expuse menþionãm:
1. “Maºinile Regelui”, Prin-

cipele Radu al României, Bucu-
reºti: Editura Curtea Veche Pu-
blishing, 2012;

2. “Exilul regelui”, Diana Man-
dache, Bucureºti: Editura Curtea
Veche, 2016;

3. “O domnie întreruptã: convor-
biri cu Philippe Vignié Desplces”,
traducere de Ecaterina Stamatin,
Bucureºti: Editura Libra, 1995;

4. “Mihai I al României: rege-
le ºi þara”, Ivor Porter, traducere
de Gabriel Tudor, Bucureºti: Edi-
tura Allfa, 2007;

5. “Coroana românã la 140 de
ani”, Principesa Margareta a Ro-
mâniei, Principele Radu al Româ-
niei, Bucureºti: Editura Curtea Ve-

che Publishing, 2008;
6. “Abdicarea Regelui Mihai I:

documente diplomatice inedite”,
Mark László-Herbert, Bucureºti:
Editura Humanitas, 2010;

7. “Cotroceniul regal”, Diana
Mandache, Bucureºti: Editura Cur-
tea Veche, 2015;

8. “Convorbiri cu Mihai I al
României”, Mircea Ciobanu, Bu-
cureºti: Editura Humanitas, 2004;

9. “Mihai I, ultimul rege al ro-
mânilor”, Tatiana Niculescu Bran,
Bucureºti: Editura Humanitas, 2016;

10. “Regii ºi reginele României:
O istorie ilustratã a casei regale”,
Boris Crãciun, Iaºi: Editura Porþile
Orientului, 1996;

11. “Istoria românilor în timpul
celor patru regi: (1866 - 1947), Vol.
4: Mihai I”, Ioan Scurtu, Bucu-
reºti: Editura Enciclopedicã, 2010.

Expoziþia va putea fi vizitatã în
Salonul Expoziþional al bibliotecii
pânã data de 20 decembrie 2017.

Birou Presã Biblioteca
Judeþeanã “Alexandru ºi

Aristia Aman”

revistei ”Mozaicul”; Daniela Ionescu,
actriþã. Moderatorul evenimentului va
fi Petre Ioan Vasilescu, profesor ºi
epigramist.

Lansãrile de carte se vor desfãºu-
ra în sala “Acad. Dinu C. Giurescu”.

Birou Presã Biblioteca
Judeþeanã “Alexandru ºi

Aristia Aman”

Irina Crãiþã-Mândrã (regizor) ºi
Cezarina Iulia Popescu (scenograf)
au convins juriul ediþiei trecute a
Concursului de Proiecte pentru Ti-
neri Regizori ºi Scenografi Români
cã proiectul lor meritã sã ajungã pe
scena Naþionalului craiovean. A con-
vins ºi textul, „Monstrul Nisipurilor”,
autorul Csaba Székely fiind unul din-
tre cei mai premiaþi dramaturgi ro-
mâni din ultimii ani. Piesele sale din
„Trilogia minelor” au fost montate
pe diverse scene din þarã. „MaRo”
ºi „Do you like Banana, Comrade?”
se numãrã printre textele care au fost
remarcate atât la festivalurile de tea-
tru din þarã, cât ºi la concursurile de
dramaturgie din Europa. Piesa
„Monstrul Nisipurilor” a fost scrisã
în anul 2014 ºi încã nu a avut ocazia
sã fie montatã într-un teatru de lim-
ba românã.

„Este o comedie scrisã într-o
notã absurdã a unui autor care, dupã
ce i-am tot citit piesele, a început
sã-mi placã. Aceasta m-a interesat

Premiera spectacolului Premiera spectacolului Premiera spectacolului Premiera spectacolului Premiera spectacolului „Monstrul Nisipurilor”„Monstrul Nisipurilor”„Monstrul Nisipurilor”„Monstrul Nisipurilor”„Monstrul Nisipurilor”
încheie anul teatral 2017 la Naþionalul craioveanîncheie anul teatral 2017 la Naþionalul craioveanîncheie anul teatral 2017 la Naþionalul craioveanîncheie anul teatral 2017 la Naþionalul craioveanîncheie anul teatral 2017 la Naþionalul craiovean

Comedie neagrã ce imagineazã universul ab-
surd al relaþiilor noastre romantice din perspec-
tiva dificultãþilor ºi blocajelor care apar între
parteneri, „Monstrul Nisipurilor”, de Csaba
Székely, în regia Irinei Crãiþã-Mândrã, este
ultima premierã a anului la Teatrul Naþional
„Marin Sorescu” din Craiova. Spectacolul este
câºtigãtorul Concursului de Proiecte pentru
Tineri Regizori ºi Scenografi Români, ediþia a
VII-a (2016), organizat de instituþie, ºi va fi

prezentat în Sala „Ion D. Sîrbu”, în zilele de 17
ºi 18 decembrie, de la ora 17.00. Pânã la sfârºi-
tul anului, publicul mai este aºteptat la primul
spectacol din cadrul proiectului de teatru co-
munitar „Reacþie urbanã” - „Unde ne întâl-
nim?” (9 ºi 10 decembrie, ora 17.00, Sala Ate-
lier) ºi la cea de-a II-a ediþie a Galei TNC, care
îi are ca invitaþi speciali pe actorul Horaþiu
Mãlãele ºi pe cântãreaþa Maria Rãducanu (17
decembrie, ora 18.30).

ºi din perspectiva faptului cã nu a
fost montatã în limba românã. M-a
interesat dinamica relaþiilor ºi ceea
ce se povesteºte în piesã. Persona-
jele aduse în scenã sunt incapabile
din punct de vedere emoþional. Pie-
sa vorbeºte despre dragoste, însã
relaþiile lor sunt marcate de lipsa de
dragoste, fiindcã intervin egoismul,
posesivitatea, atitudini negativiste,
frustrãri, slãbiciuni. Mi se pare inte-
resant faptul cã, deºi totul trece ba-
rierele realismului, într-o oarecare
mãsurã ajungem sã empatizãm cu
situaþiile din spectacol”, a declarat
regizorul Irina Crãiþã-Mândrã, ieri,
în cadrul unei conferinþe de presã.

Iulia Colan, Ioana Florentina
Manciu, Romaniþa Ionescu, Alina
Mangra, Raluca Pãun, Cãtãlin Vie-
ru, Claudiu Mihail, ªtefan Cepoi ºi
Marian Politic vor purta nume de
fructe (femeile) ºi de culori (bãr-
baþii): Afina, Piersica, Cãpºuna, Vi-
ºina ºi Portocala, Maro, Negru,
Ocru, Roºu ºi Verde. Despre rolul

ei, Iulia Colan a precizat doar cã este
unul „complex ºi misterios”. „Nu
vreau sã vã povestesc prea multe
despre personaj… Vã spun doar cã
este o femeie pe care eu, personal,
nu aº vrea sã o întâlnesc!”, a adãu-

gat actriþa. Muzica spectacolului îi
aparþine lui Alex Halka.

Pânã la premiera cu „Monstrul
Nisipurilor”, Naþionalul craiovean îi
aºteptã pe craioveni, pe 9 ºi 10 de-
cembrie, de la ora 17.00, la specta-
colul „Unde ne întâlnim?” - pri-
mul din cadrul proiectului de teatru
comunitar „Reacþie urbanã”. „Un
proiect pentru care coordonatorul
Laurenþiu Tudor a selectat 16 actori
ce vor urca pe scenã, la Sala Atelier,
ºi vor aduce poveºtile unor craio-
veni ºi altor oameni care s-au hotã-
rât sã vinã ºi sã studieze sau sã trã-
iascã aici”, a precizat Vlad Drãgu-

lescu, director artistic al Teatrului
Naþional Craiova. Intrarea la spec-
tacol va fi liberã se va face pe bazã
de rezervare la Agenþia teatralã.

Duminicã, 17 decembrie, de la ora
18.30, instituþia va organiza, pentru
al doilea an consecutiv, o galã în
cadrul cãreia dã întâlnire artiºtilor,
publicului fidel, jurnaliºtilor ºi tutu-
ror prietenilor ºi acordã mai multe
premii. Evenimentul îi are ca invitaþi
speciali pe actorul Horaþiu Mãlãele,
într-un recital extraordinar, ºi pe
Maria Rãducanu, una dintre cele mai
bune voci ale jazz-ului românesc.

MAGDA BRATU

Irina Crãiþã-Mândrã (n. 15 septembrie 1988, Bacãu) are studii de licen-
þã (2009-2012, clasa prof. Liudmila Szekely ºi asist. Radu Apostol) ºi
master (2014-2016, clasa prof. Alexa Visarion ºi prof. Felix Alexa) în
Artele Spectacolului, specializarea Regie Teatru, la Universitatea Naþionalã
de Artã Teatralã ºi Cinematograficã (U.N.A.T.C.) „I.L. Caragiale” din
Bucureºti. Spectacolul sãu de disertaþie - „Martiri” de Marius von Mayen-
burg - a fost premiat la Gala Absolvenþilor U.N.A.T.C. 2016 ºi ulterior
selectat sã participe la Festivalul „Pledez pentru Tine(RI)” organizat de
Teatrul Tineretului din Piatra Neamþ ºi la Maratonul Teatrului Independent
din Bucureºti. Primul sãu proiect în calitate de regizor liber profesionist a
fost spectacolul „Dragoste ºi informaþie” de Caryl Churchill realizat sta-
giunea trecutã la Teatrul Naþional Bucureºti (TNB) în cadrul programului
„9G la TNB” adresat tinerilor regizori de teatru. În „Monstrul Nisipurilor”
Irina Crãiþã-Mândrã face echipã, din nou, cu Cezarina Iulia Popescu, ab-
solventã a U.N.A.T.C., Bucureºti, secþia scenografie. Cele douã au lucrat
împreunã ºi la „Dragoste ºi informaþie” de Caryl Churchill (TNB).

Lansãri de carteLansãri de carteLansãri de carteLansãri de carteLansãri de carteLansãri de carteLansãri de carteLansãri de carteLansãri de carteLansãri de carte
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Anunþul tãu!
SC ERPIA SA, titular al proiectu-

lui “Amplasare staþie emulsie bitu-
minoasã ºi racordare la utilitãþi exis-
tente în interiorul incintei” anunþã
publicul interesat asupra luãrii deci-
ziei etapei de încadrare de cãtre
Agenþia pentru Protecþia Mediului
Dolj: proiectul nu se supune evaluãrii im-
pactului asupra mediului ºi evaluãrii adec-
vate în cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului ºi de evaluare
adecvatã, proiect propus a fi ampla-
sat în Mun. Craiova, str. B-dul Dacia,
5B. Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul autoritãþii com-
petente pentru protecþia mediului
APM Dolj din Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, în zilele de luni-joi între
orele 800-1630 ºi vineri orele 800-1400,
precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet office@apmdj.anpm.ro. Pu-
blicul interesat poate înainta comen-
tarii/observaþii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de la
data publicãrii prezentului anunþ,
pânã la data de 13.12.2017.

STÃNESCU Constantin-Doru ºi
Stãnescu Ionela ºi SC Eurogenetic SRL
anunþã propunerea preliminarã privind
„Elaborare PUD pentru construire sta-
þie distribuþie carburanþi ºi amplasare
totem”-str. Aleea 4 ªimnic, nr. 12, Mun.
Craiova, Jud. Dolj. Publicul este invitat
sã transmitã observaþii asupra docu-
mentelor expuse disponibile pe:
www.primariacraiova.ro, secþiunea In-
formaþii utile - Urbanism, pânã la data
de 22.12.2017, la sediul Primãriei Muni-
cipiului Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 7.

S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
organizeazã concurs pentru ocupa-
rea unui post de lucrãtor bucãtãrie
(spãlãtor vase mari), în cadrul Servi-
ciului Gestionare Câini fãrã Stãpân.
Dosarele de concurs se depun la
sediul societãþii, la Compartimentul
Resurse Umane, pânã la data de
12.12.2017, ora 12.00.  Informaþii su-
plimentare se pot obþine la telefon
0251/412.628, interior 119.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
SC Ana Alexa Exclusiv SRL

anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de obþinere a
autorizaþiei de mediu privind activi-
tatea „Colectarea ºi epurarea apelor
uzate”, ce se desfãºoarã în com.
Poiana Mare, str. 1 Decembrie, nr. 50,
Dolj. Informaþiile privind potenþialul
impact asupra mediului pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº, nr. 1, zilnic de luni-joi, între
orele 8.00-16.30 ºi vineri între orele
8.00-14.00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj
pânã la data de 21.12.2017 (15 zile
calendaristice de la data aparitiei
anunþului în presã).

GLÃVAN ADRIAN ªI BULUGIU
CONSTANTIN - DAN anunþã propu-
nerea preliminarã privind: elaborare
PUZ „RECONSIDERAREA FUNCÞIU-
NILOR ÎN ZONA CUPRINSÃ ÎNTRE
B.dul DACIA ªI STR. FÃGÃRAª„ ÎN
VEDEREA CONSTRUIRII UNUI IMO-
BIL D+P+2+M CU DESTINAÞIA BLOC
DE APARTAMENTE BD. DACIA NR.
60E ªI STR. FÃGÃRAª NR. 61I. Pu-
blicul este invitat sã transmitã ob-
servaþii asupra documentelor expu-
se disponibile pe www.primariacra-
iova.ro secþiunea informaþii utile – ur-
banism pânã la data de 08.01.2018 la
sediul Primãriei Municipiului Craio-
va str. A. I. Cuza nr.7.

S.C. AZALIS SRL prin reprezen-
tant Smãrãndãchescu Bogdan anun-
þã propunerea preliminarã privind ela-
borare PUZ „MODIFICAREA REGLE-
MENTÃRILOR URBANISTICE ALE
ZONEI CUPRINSE ÎNTRE BD. NICO-
LAE TITULESCU, STR. POPOVENI ªI
STR. EMIL RACOVIÞÃ ÎN VEDEREA
CONSTRUIRII UNEI STAÞII ALIMEN-
TARE CARBURANÞI ªI CLÃDIRE BI-
ROURI S+P+1E. Publicul este invitat
sã transmitã observaþii asupra docu-
mentelor expuse disponibile pe
www.primariacraiova.ro secþiunea
informaþii utile – urbanism pânã la data
de 08.01.2018 la sediul Primãriei Mu-
nicipiului Craiova str. A. I. Cuza nr. 7.

SPITALUL Filiºanilor, cu sediul
în localitatea Filiaºi, strada Bd.Ra-
coþeanu, numãr 216, judeþul Dolj,
anunþã amânarea concursului,
conform HG 286/2011, pentru ocu-
parea postului contractual vacant
de Economist IA -Compartiment RU-
NOS organizat iniþial: -Proba scri-
sã în data de 13.12.2017, ora 10.00;
-Proba practicã în data de
19.12.2017, ora 10.00; -Proba inter-
viu în data de 27.12.2017, ora 10.00,
astfel: -Proba scrisã în data de
04.01.2018, ora 10.00; -Proba prac-
ticã în data de 09.01.2018, ora 09.00;
-Proba interviu în data de
12.01.2018, ora 09.00. Prin acest
anunþ venim în completarea celui
publicat în Monitorul Oficial, Par-
tea a III-a, numãr 1605/17.11.2017,
pagina 5-6, cod 125712. Restul
anunþului rãmâne neschimbat.

Subsemnatul S.C. GLAROPAN
S.R.L. PRIN GIUCA ALIN - VICTOR,
cu sediul în Craiova, str. Poienii, nr.
72, jud. Dolj, anunþã publicul intere-
sat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul “Construire spãlãtorie auto,
camerã tehnicã, reamplasare coperti-
nã, amplasare pompã rapidã carbu-
ranþi, reamplasare skid GPL, ampla-
sare firmã luminoasã, modernizare ºi
recompartimentare magazin existent,
amenajare terasã ºi puþ forat” propus
a fi amplasat în str. Calea Severinu-
lui nr. 113, Craiova, jud. Dolj. Infor-
maþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului Dolj, Craiova,
str. Petru Rareº, nr. 1, ºi la sediul:
S.C. GLAROPAN S.R.L., Craiova, str.
Poienii, nr. 72, jud. Dolj, în zilele de
luni pânã joi, între orele 8,00-16,30 ºi
vineri între orele 8,00-14,00. Obser-
vaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mdiului Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, fax: 0251/419 035, e-mail:
office@apmdj.anpm.ro.
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Închiriez spaþiu
comercial 46 mp,
strada Amaradia,
nr. 48A. Telefon:
0786/208.292.

Vând douã
chioºcuri noi,

cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457;
0729/033.903.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

PRESTÃRI SERVICII
Geta Ungureanu - croi-
toreasã Craiova, str.
Pãltiniº. Informaþii ºi
programãri la telefon:
0770/172.756.
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone. Re-
laþii la telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament 2 ca-
mere semidecoman-
date, 1/4, zona Puºkin.
Telefon: 0758/153.669.
Vând apartament cu
douã camere în Bucu-
reºti, Prelungirea
Ghencea. Telefon:
0722/244.888.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 ca-
mere, confort 1 sporit,
Bulevardul Dacia, etaj
3/4, poziþie deosebitã.
Telefon: 0771/504.064.

CASE
Vând casã nouã toate
utilitãþile. Telefon:
0757/414.713.
Vând casã str. Pãrului
nr. 33. Telefon: 0755/
074.742.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Vând casã sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere par-
ter sau etaj 1. Tele-
fon: 0730/504.515.
Vând casã netermina-
tã în Cârcea, Aleea Po-
dului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

Vând casã Craiova, 5
camere, încãlzire
centralã, izolatã ter-
mic, 570 mp. 73.000
Euro. Telefon: 0746/
498.818.

TERENURI
Vând teren intravilan
cadastru, vie, pomi
fructiferi, 60 cuiburi
bujori, suprafaþa
4200 mp, douã fân-
tâni cu apã, strada-
le. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren agricol spa-
tele Metro ºi teren
agricol Gara Plaiul Vul-
cãneºti. Telefon: 0251/
548.870.
Vând 10 ha pãdure
stejar 100-110 ani co-
muna Bãrbãteºti -
Gorj. Telefon: 0722/
943.220.
Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei
strada Carpenului cu
gard ºi cabanã. Tele-
fon: 0752/641.487.

Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în comu-
na Albeni, judeþul Gorj
cu 7000 lei. Telefon:
0770/303.445.
Proprietar vând  1000
mp Cîrcea lângã Com-
plex Magnolia ºi 5000
mp - Gara Pieleºti lân-
gã Fabrica de termo-
pane Q Fort. Telefon:
0752/641.487.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Caut instrucþiuni de fo-
losire pentru fax-copia-
tor marca Samsung
SF 5100 P. Telefon:
0721/995.405.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi productiv
cu fructe de lãmâi în el,
preþ 1000 lei. Telefon:
0765/261.910.
Vând þuicã (fãcutã din
vin), triploc, motoare
380 V, arbore motor
1,6. Telefon: 0745/
589.825.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Joi, 7 decembrie 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:

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

Vând coceni ºi baloþi
lucernã. Telefon:
0724/053.806.
Vând alain-delon pen-
tru bãrbaþi, costum
damã (3 piese) Tele-
fon: 0729/684.222.
Vând roþi Mercedez
195/65  R-15, cu cau-
ciucuri de iarnã, tele-
vizor Toshiba Telefon:
0762/183.205.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând frigider „ZIL” pu-
þin folosit, maºinã de
cusut „Ileana” stare
bunã de funcþionare,
maºinã de spãlat rufe
”Alba Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon: 0351/
464.563.
Vând combinã frigori-
ficã BOSCH,aragaz 3
ochiuri SOMEª, chiu-
vetã fontã bucãtãrie,
calorifer fontã 5 ele-
menþi. Telefon: 0728/
011.731.
Vând taburele din pal
melaminat culoare gri
- 12 bucãþi. Telefon:
0728/911.350.
Vând cuptor electric ne-
folosit. Preþ 250 lei. Te-
lefon: 0775/383.003;
0351/805.288.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrauli-
cã mase plastice, coº
din þeavã D 20 mm,
pentru fum. Telefon:
0767/153.551.

Vând 2 apometre în
bunã stare 15 lei / bu-
catã,  maºinã electri-
cã de fãcut pâine
“Alasca” 70- lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând frigider Arctic,
funcþionabil, ladã frigo-
rificã cu trei sertare
funcþionabilã, ambele
400 lei. Telefon: 0770/
687.578.
Vând jgheaburi galva-
nizate lungime 3,4m x
20 lei/ bucãþi, 2 tuburi
beton 1100 mm, tub
azbociment D
220x2500 mm, Tele-
fon: 0766/598.880.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator
12V nou, pick-up Tes-
la cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri
cu muzicã Cenaclul
Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând 2 electromotoa-
re trifazate 3 KW750.
Telefon: 0251/353.295;
0767/052.639.
Vând aragaz SOMEª -
3 ochiuri, cuptor
45x95x80 cmp, hotã
electricã total 250 lei ºi
chiuvetã pentru bucã-
tãrie din fontã - 60 lei.
Telefon: 0728/011.731.

Vând bicicletã de bãr-
bat normalã româ-
neascã bine întreþinu-
tã, saltea de 2x1,20 pe
arcuri. Telefon: 0251/
464.043.
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. Telefon: 0770/
298.240.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50
lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez camerã la
casã, încãlzire gaze
(zona Catargiu). Tele-
fon: 0758/131.341.

CONDOLEANÞE
Fam. Dr. Didu este în-
dureratã de dispariþia
fulgerãtoare a d.nei
MARCU ELEONORA.
Sincere condoleanþe
familiei!
Prof. Carmen Gridan
ºi Ioana Popescu re-
gretã decesul prie-
tenei, laboranta
MARCU ELEONORA.
Sincere condolean-
þe familiei!
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

1. CFR Cluj 20 14 4 2 33-10 46
2. FCSB 20 12 5 3 40-14 41
3. Craiova 20 11 6 3 34-22 39
4. Botoºani 20 10 5 5 25-18 35
5. Viitorul 20 9 4 7 26-17 31
6. Astra 20 8 7 5 28-20 31
7. Dinamo 20 9 3 8 29-22 30
8. CSMP Iaºi 20 7 6 7 23-26 27
9. ACS Poli 20 6 7 7 18-29 25
10. Chiajna 20 7 2 11 28-25 23
11. Voluntari 20 5 7 8 17-23 22
12. Mediaº 20 2 7 11 9-31 13
13. Sepsi 20 3 3 14 11-36 12
14. Juventus 20 1 6 13 11-40 9

 CLASAMENT   Liga I                M    V                  E                  Î       G       P

L i g a  I  -  e t a p a  a  XXI- a
Juventus – Astra, vineri, ora 21

Viitorul – Chiajna, sâmbãtã, ora 17
CFR Cluj – ACS Poli, sâmbãtã, ora 20

Gaz Metan – „U” Craiova, duminicã, ora 17
FC Botoºani – FCSB, duminicã, ora 20

Sepsi – CSMP Iaºi, luni, ora 17
Dinamo – FC Voluntari, luni, ora 20

Naþionala femininã de handbal
a României a învins cu 19-17 (9-
7) Spania, la Trier, în Grupa A a
Campionatului Mondial din Ger-
mania. Ibericele au început mai
bine ºi au condus cu 6-4, dar tri-
colorele au marcat de 5 ori la rând,
pentru 9-6, portarul Craiovei, Yu-
lia Dumanska, având niºte inter-
venþii incredibile. ªi repriza secun-
dã a început mai bine pentru Spa-
nia, care a condus cu 10-9 ºi 14-
12. România a egalat la 17 ºi a mai
înscris de douã ori pe final, obþi-

SCMU Craiova a pierdut acasã cu 3-0 prima manºã a
16-imilor Cupei CEV, contra lui Ziraat Bankasi Ankara,

ºi se poate considera eliminatã
Parcursul slab din Divizia A1 a

fost continuat de voleibaliºtii Cra-
iovei ºi în cupele europene, iar
aventura de anul acesta în Europa
va fi mult mai scurtã decât în se-
zoanele anterioare. Vicecampioana
României, SCMU Craiova, n-a
emis nicio pretenþie în faþa lideru-
lui din Turcia, Ziraat Bankasi An-
kara, în prima manºã a ºaispreze-
cimilor de finalã a Cupei CEV, pier-
zând categoric, scor 3-0, pe se-
turi: 25-22, 25-17, 25-16. În Sala
Polivalentã abia s-au strâns vreo
250 de spectatori, intuind parcã
deznodãmântul partidei, care as
venit dupã doar 78 de minute de
joc. Echipa condusã de macedo-

neanul Ioºco Milencoski, a etalat
un joc solid, atât la serviciu ºi pre-
luare, cât ºi ofensiv, având în com-
ponenþã câþiva internaþionali turci,
dar ºi unul polonez, un german ºi
un muntenegrean. Dãnuþ Pascu a
început jocul cu toþi cei 7 jucãtori
strãini pe parchet: Sippola, Hohne,
Blagojevic, Milic, Sanchez, Rade-
vic – Rosic - libero. Au mai intrat:
Olteanu ºi Ene. Partida retur va
avea loc pe 20 decembrie, în capi-
tala Turciei. „Ankara, mult prea
puternicã pentru Craiova”, titrea-
zã oficial al Cupei CEV noteazã de-
spre meciul din Bãnie, despre care
Dan Pascu a declarat: „Am jucat
contra unui adversar puternic ºi

experimentat, care
mi-a oferit impresia
cã nici nu a forþat
prea mult pentru a
câºtiga. Am fost to-
tal pe dinafarã, am
jucat prost ºi nu am
reuºit sã creºtem ni-
velul pe parcusul
meciului”. Tehnicia-
nul oaspeþilor, care
este ºi selecþionerul
Turciei, a precizat:
„Din ce informaþii
aveam despre echi-
pa din România, ne
aºteptam la un meci
mai dificil, fiindcã au
ºapte jucãtori strãini,
unii cu nume în voleiul european,
aºa cã ne aºteptam la mai mult din
partea lor. Noi am jucat mai bine,

ei probabil au ºi probleme în com-
petiþia internã”. Pentru SCMU Cra-
iova urmeazã meciul din prima eta-

pã a returului Diviziei A1, în depla-
sare, cu CNE CSS Ukro Baia Mare,
sâmbãtã, de la ora 16.

Liga Profesionistã de Fotbal a
anunþat cã arbitrajul video va fi im-
plementat începând cu sezonul
2018-2019 în Liga I, costurile pen-
tru a pune în practicã acest sistem
ridicându-se la o sumã ce variazã
între 600.000 ºi 1,5 milioane de
euro. 13 din cei 14 preºedinþi de
cluburi au votat în Adunarea Gene-
ralã pentru implementarea arbitra-
jului video.  Gino Iorgulescu a men-

þionat cã LPF va testa arbitrajul vi-
deo într-un meci din play-off-ul Li-
gii I: Costul de implementare a aces-
tui sistem depinde de aparaturã, dar
ºi de alte lucruri, pentru cã sunt 2
arbitri în plus, 2 operatori video în
plus... Noi am fãcut calcule cu niº-
te specialiºti autohtoni ºi a ieºit un-
deva la 6-700.000 de euro, dar
suma poate ajunge ºi la 1,5 milioa-
ne de euro. Noi o sã încercãm însã

sã alegem varianta mai ieftinã. Im-
plementarea va fi la toate meciurile,
deci din campionatul urmãtor se va
putea face la toate meciurile din Liga
I. Dar vrem ca mãcar în play-off
sã avem arbitraj video la un meci sã
vedem cum funcþioneazã”. Secre-
tarul general al LPF, Justin ªtefan,
a explicat cã suma de 6-700.000 de
euro reprezintã costurile pentru
douã sezoane.

Arbitraj video în Liga IArbitraj video în Liga IArbitraj video în Liga IArbitraj video în Liga IArbitraj video în Liga I
începând cu sezonul viitorîncepând cu sezonul viitorîncepând cu sezonul viitorîncepând cu sezonul viitorîncepând cu sezonul viitor

Reprezentativa Under 19 a Ro-
mâniei a aflat adversarii de la Turul
de Elitã, ultimul premergãtor Cam-
pionatului European de anul viitor.
Naþionala pregãtitã de Adrian Boin-
giu va face parte din Grupa 4, alã-
turi de Ucraina, Suedia ºi Serbia.
România va gãzdui partidele de la
Turul de Elitã, care se vor desfãºu-

ra în perioada 21-27 martie 2018.
Datoritã performanþei din prima
fazã, tricolorii au fost în prima urnã
la tragerea la sorþi.  Câºtigãtoarele
celor 7 grupe se calificã la Campio-
natul European din Finlanda (16-29
iulie 2018). România, cu jucãtorul
Craiovei, Vlad Screciu, printre titu-
lari, a terminat pe primul loc tur-

neul de calificare din Grecia, câºti-
gând toate meciurile, cu Rusia, Gre-
cia ºi Gibraltar. România under 17 se
aflã în Grupa 7 ºi se va duela cu Is-
rael, Ungaria ºi Slovenia. Câºtigãtoa-
rele celor 8 grupe ºi cele mai bune 7
ocupante ale locurilor secunde se vor
califica la Campionatul European din
Anglia (4-20 mai 2018).
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Handbalistele tricolore joacã
al patrulea meci la Mondiale

nând a treia victorie în tot atâtea
meciuri la Trier. Alãturi de Du-
manska, au mai jucat alte douã
handbaliste de la Craiova, Vali Ar-
dean, care a marcat un gol, ºi
Cristina Florianu, care a suferit o
accidentare. Selecþionerul Martin
Ambros a evidenþiat la final apã-
rarea ºi spiritul de echipã, care au
fost decisive în victoria contra
naþionalei þãrii sale. Au evoluat:
Dumanska, Dedu – portari; Nea-
gu 8 goluri, Pintea 4, Buceschi 4,
Dragut 2, Ardean Elisei 1, Laslo,

A.M. Popa, Florianu, Berbece, To-
mescu, Zamfirescu, Tãtar, Udriº-
tioiu, Geiger. În celelalte meciuri ale
grupei, Slovenia a învins Angola cu
32-25, iar Franþa a bãtut Paraguay-
ul cu 35-13. În clasament, pe pri-
mul loc se aflã România, cu 6 punc-
te, urmatã de Franþa, 4 puncte, Spa-
nia, 4 puncte, Slovenia, 4 puncte,
Angola, 0 puncte, Paraguay, 0
puncte. Urmãtoarele meciuri vor
avea loc astãzi, Paraguay — Slove-
nia, România — Angola (ora 19) ºi
Spania — Franþa.
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