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- În familia Popescu, este o
chestie curioasã: ea nu-l sufe-
re când este beat ºi el n-o sufe-
re când este treaz.
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Dacã pânã acum o aruncau
sau o puneau, pur ºi simplu, pe
foc pentru a scãpa de ea, este
primul an când crescãtorii de
ovine pot sã facã un ban ºi din
lâna oilor. În Dolj, sunt peste
350 de fermieri care au anun-
þat deja cã sunt interesaþi sã îºi
ducã lâna în cele 20 de centre
de colectare care au fost identi-
ficate în þarã, cel mai apropiat
fiind cel de la Sibiu. Aceºtia vor
beneficia, în schimb, de ajutor
de minimis pentru lânã – 1 ºi 3
lei pe kilogram.
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Bineînþeles, ºi o spunem de
la bun început, nu pretindem
a avea competenþe ºi îndrep-
tãþiri majore în comentariul
unei pledoarii argumentate,
la DC News, a deputatului in-
dependent Romus Borza, vi-
zând o delicatã stare de fapt.
Domnia sa spunea cã Biserica
primeºte subvenþii generoase
de la statul român, inclusiv
salariile preoþilor fiind scuti-
te de taxe ºi impozite, ºi ci-
tându-l pe ministrul Finanþe-
lor, s-ar impune mai multã
transparenþã ºi comunicare, în
ceea ce priveºte asumarea mi-
siunii de furnizor de servicii
sociale.
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Timp de trei zile, în perioada 20-
22 februarie, o delegaþie a Universi-
tãþii de Stat din Tiraspol a  întreprins
o vizitã oficialã la Universitatea din
Craiova. Astfel, au fost programate
mai multe întâlniri pe domenii de
studiu, cu reprezentanþi ai mediului
academic craiovean, dar ºi cu studen-
þii din Republica Moldova, care în-
vaþã în Bãnie. Au trecut mai bine de
douã decenii ºi jumãtate de când un
grup înarmat de separatiºti a intrat
în biroul unuia dintre foºtii rectori
ºi l-au ameninþat cu puºtile automa-
te, somându-i astfel pe toþi cei pre-
zenþi sã pãrãseascã sediul instituþiei
de învãþãmânt superior. Forþaþi sã ia
drumul pribegiei, mulþi dintre ei s-
au îmbolnãvit ºi au murit. Anul aces-
ta s-au împlinit 26 de ani de când
Republica Moldova, dupã primirea
statutului de membru al ONU, a in-
trat în conflict armat cu forþele re-
bele transnistrene.
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Iohannis a discutat cu Leancã

despre procesul de reformã

în domeniul justiþiei

din Republica Moldova
Preºedintele Klaus Iohannis

s-a discutat ieri, la Palatul
Cotroceni, cu viceprim-
ministrul pentru Integrare
Europeanã al Republicii
Moldova, Iurie Leancã, despre
importanþa accelerãrii proce-
sului de reforme, cu precãdere
în domeniul justiþiei ºi comba-
terea corupþiei din þara vecinã.
„Preºedintele Klaus Iohannis
ºi Vice-premierul Iurie Leancã
au discutat despre importanþa
accelerãrii procesului de
reforme, cu accent pe dome-
niul justiþiei ºi combaterea
corupþiei, respectiv despre
necesitatea unui efort unitar,
la nivel intern, din partea
tuturor actorilor care susþin
atingerea obiectivului integrã-
rii europene a Republicii
Moldova. În egalã mãsurã,
Preºedintele României a
subliniat importanþa unei
comunicãri strategice adecvate,
la Bruxelles ºi în capitalele
statelor membre, a rezultatelor
procesului de reformã, obiectiv
pe deplin împãrtãºit de demni-
tarul de la Chiºinãu”, potrivit
unui comunicat al Administra-
þiei Prezidenþiale. De aseme-
nea, cei doi au mai discutat
despre agenda de cooperare a
Parteneriatului Strategic
pentru integrarea europeanã a
Republicii Moldova, dar ºi
despre proiectele bilaterale de
interconectare dintre România
ºi Republica Moldova, respectiv
impactul pe care evoluþiile de
la Chiºinãu îl genereazã asupra
agendei de reforme. Cei doi
înalþi oficiali au abordat ºi
problematica proiectelor
energetice, care vizeazã conec-
tarea fizicã a Republicii
Moldova, prin intermediul
României, la spaþiul energetic
european, în concordanþã cu
obiectivele integrãrii economice
a Republicii Moldova cu
Uniunea Europeanã.
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MIRCEA CANÞÃR

Bineînþeles, ºi o spunem de la bun înce-
put, nu pretindem a avea competenþe ºi în-
dreptãþiri majore în comentariul unei ple-
doarii argumentate, la DC News, a deputa-
tului independent Romus Borza, vizând o
delicatã stare de fapt. Domnia sa spunea cã
Biserica primeºte subvenþii generoase de la
statul român, inclusiv salariile preoþilor fi-
ind scutite de taxe ºi impozite, ºi citându-l
pe ministrul Finanþelor, s-ar impune mai
multã transparenþã ºi comunicare, în ceea
ce priveºte asumarea misiunii de furnizor
de servicii sociale. De vreme ce avem ac-
ces la spaþiul public, nu putem ocoli un sub-
iect care intereseazã, fiindcã orice om nor-
mal nu rãmâne indiferent la profilul Biseri-
cii autohtone, viaþa spiritualã a comunitãþii
sale, împlinirile, derapajele ºi perspectivele
ei. Deputatul Romus Borza este, fiindcã a
dovedit-o, un politician de o facturã apar-
te, cu picioarele pe pãmânt, spirit de ob-
servaþie, o bunã construcþie a raþionamen-
telor, dar ºi un exces de spirit critic. Nu a
omis, în demersul sãu, sã precizeze, fãrã
ipocrizie, cã Biserica are un rol important
în ceea ce priveºte pãstrarea identitãþii na-
þionale. Corectã ºi necesarã observaþia.
Legea asistenþei sociale (nr. 292/2011,
reactualizatã ºi republicatã în 2018) recu-

noaºte BOR statutul de furnizor de servicii
sociale, calitate în care primeºte subvenþii
de la statul român. Beneficiarii serviciilor
sociale oferite în cadrul Bisericii Ortodoxe
Române sunt persoane, grupuri ºi comuni-
tãþi, aflate în situaþii de dificultate, fãrã dis-
criminare. Iar strategia ºi planurile de acþi-
une, în acest domeniu, se aprobã de Sfân-
tul Sinod, iar la nivelul Eparhiilor, de cãtre
Consiliile Eparhiale. Cum a ajuns persona-
lul clerical „sã stea cu mâna întinsã” este o
întreagã discuþie. ªi pãrintele Ioniþã Apos-
tolache, purtãtorul de cuvânt al Mitropoliei
Oltenia, ne spunea cã nu întreg salariul per-
sonalului clerical vine de la bugetul statului,
ºi, bineînþeles, nu este scutit de impozitare.
Discuþia se poate complica ºi rezultatul poa-
te fi întristãtor, când stai de vorbã cu mi-
renii credincioºi ºi sensibili ºi cu preoþii de
toatã lauda. Bombãneala poate continua
însã ºi este obligaþia clerului, a Pãrintelui
Patriarh, sã facã luminã pentru a nu lãsa,
în spaþiul public, sã prolifereze o interpre-
tare inadecvatã a lucrurilor. Cum Biserica
ne cuprinde pe toþi, de bunã seamã cã pot
exista voci care vor sã cunoascã deplin re-
alitatea. Domnul Borza a spus multe lucruri
de substanþã, în referirile sale, vizând chel-
tuielile ocazionate de reabilitarea, întreþi-

nerea ºi construcþia de noi lãcaºe de cult,
sume venite preponderent de la bugetul de
stat, bugetele locale ºi populaþie. Multe din
reproºurile sale sunau inadecvat, deºi erau
fãcute nu pentru a lovi în Bisericã. Dimpo-
trivã. ªi aici oferim un citat din monahul
Nicolae Steinhard: „(...) Mã aºtept ca Bise-
rica sã nu se amestece unde nu îi ºade bine
a interveni ºi sã pãstreze cu sfinþenie cele
duhovniceºti spre întãrirea noastrã. Toto-
datã, contradictoriu ºi paradoxal, nu o vreau
nici oarbã ºi nepãsãtoare la pãsuirile cre-
dincioºilor ºi la complicaþiile existenþei”.
Aºadar, respingând acreala criticã de cir-
cumstanþã, nedozatã, fiindcã poate ºi Bise-
rica sã greºeascã, nu putem însã refuza
deloc cugetãrile lui Nicolae Steinhard. Fi-
indcã preoþii ºi ierarhii au de reflectat la tur-
ma laicã ºi pot interveni cu folos, aºa cum
s-au angajat, în dinamica lumeascã, în ma-
nifestãrile ei contingente, spre a-ºi aug-
menta încrederea. Deloc feritã de excese
ºi confuzii, Biserica se exprimã confuz,
din pãcate, nu rareori, nu potrivit vremu-
rilor ºi, mai ales, aºteptãrilor tinerilor, care
poate nutresc la o iradiere de bunãtate,
smerenie, potenþarea încrederii, nevoia de
dialog, bucuria întâlniri. Neîndoielnic, de
Bisericã avem nevoie.

Întrebat dacã va candida la o
funcþie de conducere în PSD,
Opriºan a spus: „Sã vedem ce
stabilim în BPN, în CExN, ce
formã va exista ºi Congresul va
avea loc la data stabilitã. Dacã
se impune alegere a unui nou
BPN în Congres, da, fãrã nici-
un fel de problemã”. „Nu am
candidat în 2015 la Congres pen-
tru cã am spus cã nu candidez
pentru cã am un dosar, e dosa-
rul meu, nu e dosarul partidului.
De data asta, pentru cã am de-
monstrat întregii naþiuni cã sunt
nevinovat ºi nu am nicio legãtu-
rã cu ceea ce mi-au fost aduse
ca ºi acuzaþii, vã spun cât se
poate de clar cã eu candidez la
o funcþie de conducere în
PSD”, a subliniat Opriºan. BPN
al PSD s-a reunit, ieri, pentru a
stabili detaliile organizãrii unui
Congres extraordinar în luna
martie.

Congresul PSD:

Marian Opriºan: Candidez la o funcþie
de conducere. În 2015 aveam un dosar

Liderul PSD Vrancea, Marian Opri-
ºan, a declarat,  ieri, cã va candida la o
funcþie de conducere în PSD la Congre-

sul extraordinar care va avea loc în
martie, el arãtând cã în 2015 nu a can-

didat pentru cã avea un dosar, iar acum
s-a demonstrat cã este nevinovat.

ªtefãnescu: Voi candida la
Congres pentru orice funcþie,
nu îmi e fricã de concurenþã
Secretarul general adjunct al

PSD, Codrin ªtefãnescu, a de-
clarant cã ºi el va candida la Con-
gresul extraordinar din luna mar-
tie pentru orice funcþie, el arã-
tând cã nu îi este fricã de con-
curenþã. „ªtiþi foarte bine cã voi
candida, pentru orice funcþie. Nu
mi-e fricã de concurenþã în inte-
riorul partidului. Chiar am fost
printre cei care au susþinut ideea
de Congres cu alegeri ºi pentru
vicepreºedinþi. O sã fie o com-
petiþie probabil în partid, dacã
vom stabili lucrul ãsta. Încã nu
am bãtut în cuie”, a spus ªtefã-
nescu. El a arãtat cã nu ºtie de
ce i-a devenit antipatic liderului
PSD Liviu Dragnea. „A zis dom-
nul Dragnea ºi asta este! Nu ºtiu
de ce am devenit antipatic dom-

nului Dragnea în ultima perioa-
dã, cã-s acelaºi Codrin ªtefãnes-
cu care a stat langã Liviu Drag-
nea în momente foarte grele ºi
nu fac nici eforturi disperate sã
devin nici simpatic, nici antipa-
tic mai mult decât sunt antipatic.
Voi continua aºa cum fac de 28

de ani sã spun lucrurilor pe nume,
exact ce gândesc”, a spus ªte-
fãnescu.

Congresul ar putea avea loc
pe 10 martie, în Bucureºti. La
acest Congres este posibil sã se
aleagã vicepreºedinþii formaþiu-
nii, adicã Biroul Politic Naþional.



Curs de puericulturã

cuvântul libertãþii / 3joi, 22 februarie 2018 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Crescãtorii de ovine din Dolj
sunt sprijiniþi direct de conduce-
rea Direcþiei pentru Agriculturã,
care a început de mai mult timp
sã identifice fermierii ºi efective-
le de animale pe care aceºtia le de-
þin, iar acþiunea se apropie de fi-
nal. „Sunt peste 350 de crescã-
tori de oi ºi capre în judeþul nos-
tru, un numãr destul de mare, la
care nu mã aºteptam. Este un lu-
cru extraordinar cã ministerul a
introdus acest program naþional
de acordare a ajutorului de mini-
mis pentru colectarea lânei, dân-
du-le astfel posibilitatea sã obþinã
un ban ºi pentru lâna care, în alte
condiþii, se pierdea. Oamenii nu
aveau capacitatea sã o prelucreze
ºi atunci o aruncau sau o puneau

Peste 350 de fermieri din Dolj,Peste 350 de fermieri din Dolj,Peste 350 de fermieri din Dolj,Peste 350 de fermieri din Dolj,Peste 350 de fermieri din Dolj,
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Dacã pânã acum o aruncau sau o puneau,
pur ºi simplu, pe foc pentru a scãpa de ea,
este primul an când crescãtorii de ovine pot
sã facã un ban ºi din lâna oilor. În Dolj, sunt
peste 350 de fermieri care au anunþat deja cã

Aºa cum ne-a obiºnuit, în ultimii ani,
Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” din
Craiova continuã seria obþinerii de pre-
mii , naþionale ºi internaþionale, prin ele-
vii ºi cadrele didactice care fac parte
din structurã, sau prin organizarea unor
evenimente importante din învãþãmân-
tul românesc. Prima manifestare, din
acest an,  se va desfãºura, în perioada
23 – 25 februarie. „La „INFO OLTE-
NIA” vor participa peste o sutã de elevi

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” gãz-
duieºte astãzi, începând cu ora 17.30, un nou curs de
puericulturã. Cursul este gratuit ºi se adreseazã bãrbaþi-
lor, proaspeþi sau viitori tãtici, ºi are în vedere familiari-
zarea acestora cu metodele ºi mijloacele de creºtere ºi
îngrijire a copiilor. La finalul cursului, fiecare participant
va primi un atestat în virtutea cãruia va beneficia de un
numãr de zece zile de concediu paternal plãtit. Cursul se
va desfãºura în sala „Acad. Dinu C. Giurescu”.

Biroul de Presã Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”

Elevii din Oltenia îºi testeazã competenþele informatice la Craiova
În perioada 23 – 25 februarie,

Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”
va fi gazda celei de -a XX-a ediþii a
concursului interjudeþean de infor-
maticã „INFO OLTENIA”. La
competiþie vor participa peste o
sutã de elevi din cinci judeþe: Dolj,
Gorj, Mehedinþi, Olt, Vâlcea.

din cele cinci judeþe ale Olteniei : Dolj,
Gorj, Olt, Mehedinþi ºi Vâlcea. Concur-
sul se desfãºoarã înaintea Olimpiadei
Judeþene de informaticã ºi este un „ba-
rometru” al pregãtirii elevilor olteni pen-
tru competiþiile de anvergurã, care vor
participa atât individual, cât ºi pe echi-
pe. Festivitatea de deschidere va avea
loc în Sala de festivitãþi a colegiului nos-
tru, în ziua de vineri, 23 februarie, la
ora 17:00 ”, a precizat prof.  Carmen

Lucia ªtefãnescu, director al Colegiu-
lui Naþional „Fraþii Buzeºti”.

O noutate în acest an
Nu este pentru prima datã când „Fraþii

Buzeºti” este gazdã pentru o astfel de ma-
nifestare, care face parte din acest pro-
iect. „În 2013, a avut loc o ediþie a acestei
competiþii, atunci când a debutat ºi între-
cerea pentru elevii de gimnaziu, deoare-
ce, la acel moment, ne-am dat cu toþii sea-
ma cã nu numai liceenii au cunoºtinþe în
domeniu. La ediþia din acest an, venim ºi
cu o noutate. Este vorba de versiunea on-
line, cu sprijinul www.infoarena.ro, pe care
pot aplica toþi elevii din þarã, în vederea tes-
tãrii cunoºtinþelor. Ne aºteptãm la rezultate
deosebite”, a menþionat prof.  Marius Ni-
coli, profesor de informaticã, unul care are,
ca performanþe, foarte multe premii naþio-
nale ºi internaþionale obþinute de cãtre ele-
vii pe care îi coordoneazã.

CRISTI PÃTRU

sunt interesaþi sã îºi ducã lâna în cele 20 de
centre de colectare care au fost identificate
în þarã, cel mai apropiat fiind cel de la Sibiu.
Aceºtia vor beneficia, în schimb, de ajutor de
minimis pentru lânã – 1 ºi 3 lei pe kilogram.

pe foc, neºtiind cum sã mai sca-
pe de ea”, afirmã directorul Di-
recþiei pentru Agriculturã Dolj,
Adrian Popa. Potrivit acestuia, in-
spectorii agricoli ai direcþiei au
mers în fiecare localitate în parte
ºi au inventariat câþi crescãtori de
oi ºi capre existã ºi dacã sunt inte-
resaþi sã-ºi comercializeze lâna ani-
malelor în centrele de colectare.
Toþi cei 362 de fermieri existenþi
la nivelul judeþului au rãspuns afir-
mativ ºi au fost înscriºi pe liste.

Lâna din Dolj va fi
colectatã la Sibiu
Spre sfârºitul lunii mai, ca în

fiecare an, crescãtorii de ovine vor
începe sã tundã lâna de pe oi. Ca
sã poatã sã o trimitã cãtre centrele

de colectare, nu se cere sã fie spã-
latã, ci doar sã fie curãþatã prin în-
depãrtarea mãrãcinilor sau altor
buruieni, iar ultima datã sã fie sor-
tatã. „Legãtura cu centrele de co-
lectare o vom purta noi. Îi vom
ajuta efectiv pe oameni pânã la fi-
nal, ca sã poatã sã îºi comerciali-
zeze ºi acest produs”, a precizat
directorul Adrian Popa. Împache-
tatã pe categorii – melinos, þurca-
nã ºi þigaie - lâna va fi expediatã
apoi cãtre unul din cele 20 de cen-
tre de colectare, comunicate ieri
de cãtre minister. În zona Olteniei,
nu existã, din pãcate, nici unul, aºa
cã lâna va fi trimisã, cel mai pro-
babil, la Sibiu sau Constanþa. „Sunt
cele mai apropiate centre de noi.
Când se va apropia perioada de
colectare, vom lua legãtura cu cei
de acolo ºi vom vedea în ce con-
diþii se va face livrarea, apoi îi vom
informa pe fermieri”, a mai spus
directorul Adrian Popa, la rândul
sãu entuziasmat cã acest nou pro-
gram dat în sprijinul crescãtorilor
de ovine începe sã funcþioneze.

Preþul: între 1 ºi 3 lei
pe kilogram

Ajunsã în centrele de colectare,
lâna va fi verificatã din nou, cân-
tãritã ºi apoi plãtitã, în funcþie de
calitate. Potrivit directorului Popa,
crescãtorii de ovine vor primi câte
1 leu pe kilogramul de lânã din rasa
þigaie sau þurcanã ºi 3 lei pe kilo-

gramul de lânã din rasa melinos,
consideratã de calitate superioarã.
„Nu este un preþ foarte mare, într-
adevãr, dar înseamnã ceva în plus
pentru aceºti oameni care se de-
dicã activitãþii de creºtere a ani-
malelor”, este de pãrere reprezen-
tantul Direcþiei pentru Agricultu-
rã Dolj. Acesta este primul an
când ministerul s-a decis (prin HG
nr. 500/2017) sã acorde un ajutor
de minimis ºi pentru colectarea
lânei, pe care ciobanii o aruncau
sau, în cele mai fericite cazuri,
reuºeau sã o vândã samsarilor. De
obicei, cetãþeni de etnie romã co-
lindau prin sate, în perioada când
se tundeau oile, ºi cumpãrau lâna
cu puþini bani pe kilogram, aproa-
pe pe nimic. Crescãtorii de animale
însã o vindeau ºi aºa, fiind bucu-
roºi cã scapã de ea.

362 de fermieri
cresc oi ºi capre,

în Dolj
Pe lângã ajutorul de minimis

oferit pentru colectarea de lânã,

care se acordã din acest an, cres-
cãtorii de oi ºi capre mai benefi-
ciazã ºi de „ajutorul naþional tran-
zitoriu”, o subvenþie acordatã de
la bugetul naþional pe cap de ani-
mal. Directorul Adrian Popa a
declarat cã, în acest an, sprijinul
financiar este de 5,24 de euro pen-
tru fiecare animal - dacã fermie-
rul deþine peste 50 de oi; ºi de 25
de euro pe cap de animal - dacã
fermierul deþine între 150 ºi 500
de animale, iar acestea sunt în-
scrise ºi în registrul genealogic.
”Avem fermieri din ambele cate-
gorii care primesc acest sprijin
de la bugetul naþional, prin inter-
mediul plãþilor oferite de cãtre
APIA”, a precizat directorul Di-
recþiei pentru Agriculturã Dolj.
La nivelul judeþului Dolj, sunt în-
registraþi 362 de crescãtori de oi
ºi capre, care provin din 60 de lo-
calitãþi - cei mai mulþi fiind din
Seaca de Câmp, Dãbuleni, Moþã-
þei, Ciuperceni, Giubega, Rast ºi
Poiana Mare.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Este prima vizitã a dum-
neavoastrã la Universitatea
din Craiova ?!

Nu…este a doua. Prima vi-
zitã a avut loc la 9 ianuarie a.c
ºi am stabilit împreunã cu dom-
nul rector, prof. univ. dr Ce-
zar Spânu sã venim cu o dele-
gaþie care sã reprezinte toate
subdiviziunile, adicã vorbim de
o delegaþie de 15 persoane,
asta permiþând deja o discuþie
la nivel de department, la nivel
de directori, la nivel de inter-
acþiuni interumane pe domenii:
bilogie, geografie, fizicã, chi-
mie, limbi ºi literaturi. ªi am
stabilit sã ne vedem pe 19 fe-
bruarie, aceasta fiind data când
începe semestrul de primãva-
rã ºi în aceastã perioadã toatã
lumea este prezentã, fapt care
ne-ar permite sã facem vizite
departamentale, sã vedem labo-
ratoarele, aula, sã ne familiari-
zãm cu specificul procesului de
instruire,  cu managementul
universitar, cu procedeele de
asigurare a calitãþii procesului
de instruire ºi de cercetare.

Ce aº tep tãr i  ave þ i  de  la
aceste întâlniri ?

Avem multe aºteptãri ºi spe-
rãm ca pe parcursul discuþii-
lor sã fie identificate unele idei
noi, despre care poate nici nu
bãnuiam initial, fiindcã fieca-
re vine cu propunerile sale,
da r  ace s t e  p ropune r i  sun t
ajustate, la posibilitãþile insti-
tuþiilor partenere. În primul
rând obiectivul de bazã este în-
cheierea acordului de colabo-
rare, care sperãm sã fie doar
un acord cadru la care vor fi
adãugate o serie de anexe, pe
domenii, ce vor puncta anu-
mite activitãþi concrete. Desi-
gur, cã ne interesezã, în pri-
mul rând intensificarea cola-
borãrii din punct de vedere al

Prof. univ. dr. Eduard Coropceanu,

cele doã instituþii vor putea sã
realizeze stagii în instituþia
partenerã ºi sã realizeze o cer-
cetare în cadrul unor proiecte
instituþionale cu rezultate pu-
blice împreunã în reviste cu
factor de impact, împreunã cu
alte produse, cum ar fi mono-
grafii sau cu alte rezultate ale
activitãþii didactice ºi ºtiinþi-
fice. Vom vorbi desigur, de o
consolidare a relaþiilor între

persoanele din cele douã insti-
tuþii,  care va constitui baza
solidã în vederea depunerii
unor proiecte, pentru accesa-
rea de fonduri europene în ca-
drul proiectelor Erasmus sau
în cadrul altepr proiecte, cum
ar fi Orizont 2020.

Sã ne întoarcem puþin în
timp ºi sã vorbim de momen-
tul 1992, când aproape toþi
profesorii de la  Universita-
tea de Stat din Tiraspol au
luat calea “exilului”. Unde
eraþi domneavoastrã la acel
moment ?

Universitatea din Tiraspol a
fost evacuatã în condiþiile rãz-
boiului din estul Republicii Mol-
dova. Eu în acel moment eram
student, în 1991 am fost înma-
triculat la Facultatea de Biolo-
gie ºi Chimie a Universitãþii de
Stat din Tiraspol, absolveam
anul I ºi erau deja declanºate
acþiunile militare pe Nistru. Noi
eram niºte tineri, aveam 18 ani
ºi credeam cã aºa ceva nu se
poate întâmpla. Eram singura
instituþie din stânga Nistrului,
care mai avea  arborat Tricolo-
rul. Toate instituþiile la momen-
tul acela cam trecuserã de par-
tea separatiºtilor, nu se mai sub-
ordonau Chiºinãului, noi, cei
din Universitatea de Stat din Ti-
raspol eram unica instituþie care
se mai subordona instituþiilor
constituþionale din Chiºinãu ºi
acest lucru provoca probleme
separatiºtilor. ªi au hotãrât sã
acþioneze…fãrã milã.

Separatiºtii au început mai întâi
cu vânarea minþilor luminate

Am înþeles cã totul s-a în-
tâmplat sub ameninþarea arme-
lor… cã din laboratorul de Ge-
ologie, câteva cadre didactive
au încercat sã recupereze o
colecþie preþioasã de roci, pie-
se didactice importante, dar au
fost arestate ºi duse la miliþie,
bãtute, þinute acolo.

Da…aºa este. Un grup de se-
paratiºti înarmaþi a urcat pânã
la etajul unde se aflau profeso-
rii. Câþiva dintre ei au intrat cu
automatele înãuntru ºi i-au în-
demnat sã pãrãseascã clãdirea.
Atunci, profesorii nostril, ma-
joritatea dintre ei, pentru cã mai
erau ºi ruºi printre ei, au spus
cã recunosc o singurã þarã ºi
au preferat sã plece. De fapt,
am plecat cu toþii : profesori ºi
studenþi. Unii au plecat prin
Ucraina, deoarece la Nistru se
duceau lupte grele. Alþii au ple-
cat spre Odesa, iar o altã parte
spre Cernãuþi, noi am plecat ple-
cat spre sud, eu fiind originar
de undeva dintre Cahul ºi Chi-
ºinãu. Apoi, fiind acasã  în va-
canþã am auzit la televizor cã
dacã suntem refugiaþ i  d in
Transnistria ºi vrem sã conti-
nuãm studiile în Chiºinãu, s-a
constituit o comisie, care eva-
lueazã situaþia. Când s-a vãzut
cã este vorba de un procent de
80% dintre profesorii ºi studen-
þii evacuaþi, atunci o delegaþie
de profesori s-au adresat pre-

Timp de trei zile, în perioada 20-22 fe-
bruarie, o delegaþie a Universitãþii de Stat
din Tiraspol a  întreprins o vizitã oficialã
la Universitatea din Craiova. Astfel, au
fost programate mai multe întâlniri pe do-
menii de studiu, cu reprezentanþi ai me-
diului academic craiovean, dar ºi cu stu-
denþii din Republica Moldova, care înva-
þã în Bãnie. Au trecut mai bine de douã
decenii ºi jumãtate de când un grup înar-
mat de separatiºti a intrat în biroul unuia
dintre foºtii rectori ºi l-au ameninþat cu
puºtile automate, somându-i astfel pe toþi
cei prezenþi sã pãrãseascã sediul institu-
þiei de învãþãmânt superior. Forþaþi sã ia
drumul pribegiei, mulþi dintre ei s-au îm-
bolnãvit ºi au murit. Anul acesta s-au îm-
plinit 26 de ani de când Republica Mol-
dova, dupã primirea statutului de mem-
bru al ONU, a intrat în conflict armat cu
forþele rebele transnistrene. În 1992, în
urma rãzboiul ce a durat pânã spre sfâr-
ºitul lunii iulie, trupele lui Smirnov, aju-
tate de armata rusã, ºi-au consolidat con-
trolul asupra zonei de dincolo de Nistru.

Un moment sumbru în istoria Basarabiei.
Este un fapt unic la nivel mondial ca un
colectiv al unei universitãþi sã fie nevoit
sã-ºi desfãºoare activitatea pe alte me-
leaguri, departe de locul unde a fost cre-
at ºi îºi are sediul. Vorbim de fapt de pri-
ma universitate din Republica Moldova.
Despre învãþãmântul superior din Repu-
blica Moldova, dar ºi despre cei 26 de ani
de „exil” ai Universitãþii de Stat din Ti-
raspol ºi nu în ultimul rând, despre siste-
mul educaþional din Transnistria, am dis-
cutat într-un amplu interviu cu prof.univ.dr
Eduard Coropceanu, rectorul Universitã-
þii de Stat din Tiraspol, care a prezentat
un mic fragment din istoria patimilor în-
durate de românii prinºi între interesele
teritoriale ºi economice ale celor douã
pãrþi în regiune.  Din pãcate,  soluþia sal-
vatoare pentru mulþi dintre ei a fost pã-
rãsirea locurilor natale. Un surghiun sfâ-
ºâietor, greu de îndurat. ªi totuºi cei 3000
de studenþi ºi 150 de profesori s-au încã-
pãþînat sã înveþe ºi sã predea la Univer-
sitatea de Stat din Tiraspol.
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preluãrii unor experienþe din
domeniul educational a desfã-
ºurãrii procesului cercetãrii
ºtiinþifice. Probabil sunt dis-
cuþii deja la nivelul unui cen-
tru de cercetare moldo-român,
la care sã participle atât cer-
cetãtorii nostril, cât ºi cei de
la Universitatea din Craiova, în
calitate de cercetãtori asociaþi
în cealaltã instituþie partenerã.
În felul acesta, cercetãtorii din
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rectorul Universitãþii de Stat de la Tiraspol:

ºedintelui Republicii Moldova,
domnului Mircea Snegur ºi în
data de  9 iulie 1992 a fost emi-
sã Hotãrârea de evacuare tem-
porarã a Universitãþii de Stat din
Tiraspol ºi dislocarea ei la Chi-
ºininãu pânã la finalizarea rãz-
boiului. Din pãcate, au trecut
peste douã decenii ºi jumãtate
ºi nu ne-am mai întors acasã.

Credeþi cã nu s-ar fi ajuns
la aceastã situaþie dacã unii
dintre politicienii de atunci ar
fi fost mai abili ºi nu ar fi fost
în joc ºi mari interese finan-
ciare. De ce astãzi, situaþia nu
se rezolvã, ce interese sunt la
mijloc ?

Interese…desigur.  Vedem
clar contrapunerea între Fede-
raþia Rusiei ºi Occident, facto-
rul transnistrean este un ele-
ment foarte bun pentru nego-
cierile cu Occidentul…o palmã
de pãmânt care asigurã meca-
nismul de ºantaj.

Dar ce se întâmplã astãzi cu
învãþãmântul universitar din
Transnistria ?

Dacã analizãm  Republica
Moldova ca un stat integru, in-
clusiv cu Transnistria,  sunt
douã sisteme de educaþie. Sis-
temul care subordoneazã Chi-
ºinãul ºi sistemul care se sub-
ordoneazã Tiraspolului. Siste-
mul de educaþie care se sub-
ordoneazã Chiºinãului, toate
Univers i tã þ i l e  de  pe  malu l
drept al Nistrului sunt confor-
me cerinþelor normelor Uniu-
nii Europene, deoarece, din
2005, Republica Moldova este
parte a Tratatului de la Bolog-
nia, toate planurile de studii ºi
celelalte procese sunt racor-
date la cerinþele europene. În
Transnistria, educaþia a rãmas
pe modelul cel vechi ºi este
orientat mai mult pe sistemul
rusesc, ei nu susþin nici Bac-
ul. Cu regret s-au fãcut niºte
concesii din partea politicieni-

lor noºtri, cu speranþa cã va
exista un dialog, dar nu s-a în-
tâmplat aºa ceva.

ªi desigur, aceste concesii de-
ranjeazã, vorbim pânã la urmã
de o concurenþã neloialã…

Aceste concesii ne deranjea-
zã pe noi, pe universitari, pen-
tru suntem puºi într-o situaþie
delicatã. Dar cea mai dureroa-
sã concesie este recunoaºterea
actelor de studii din Transnis-
tria, fapt ce dã curs unor pro-
bleme pentru celelalte 30 de
universitãþi care se subordo-
neazã  Chiºinãului. Universita-
tea transnistreanã nu se sub-
ordoneazã acestor reguli, dar
suntem egali din punct de ve-
dere a diplomelor,   acestea
echivalându-se. Se poate în-
tâmpla o situaþie confuzã ºi
anume, cu acei elevi care nu
reuºesc sã treacã Bac-ul, la noi
nu sunt înamatriculaþi în învã-
þãmântul superior, în timp ce
în Transnistria sunt înamatri-
culaþi. Gimnaziul la noi este
pânã în clasa a IX-a, liceul fi-
ind doar de trei ani. Nu este ca
în România, gimnaziu pânã în
clasa a VIII-a ºi liceul de patru
ani. Deci, pe de o parte, în
Transnistria nu se dã Bac-ul,
pe de altã parte vorbim ºi de
un alt stardard al exigenþelor.

“Politica din Transnistria
este destul de agresivã”
Dar  pr in  recunoaº terea

acestor diplome…mã refer la
cele eliberate de Universitatea
din Transnistria, nu existã ºi
un oarecare pericol. Absolven-
þii de acolo pot sã ajungã în
diverse funcþii publice, chiar
în  Parlamentul  Republ ic i i
Moldova…mã gândesc…

Politica din Transnistria este
destul de agresivã ºi ostilã faþã
de Republica Moldova. Absol-
ventul Universitãþii din Trans-
nistria se poate angaja oriune,

inclusiv în Parlamentul Repu-
blicii Moldova ºi acolo poate sã
facã legi pentru Republica Mol-
dova, acesta fiind educat într-
un spirit antiromânesc. Absol-
ventul din Transnistria poate sã
facã politicã, poate sã intre
într-un partid din Republica
Moldova, el desigur poate sã
abordeze problema prin prisma
sa. Noi deja avem o serie de
focare de instabilitate, regiuni
unde predominã alte etnii, fie
cã este sudul Basarabiei, unde
este autonomia Gãgãuziei, în
nord unde sunt ucrainieni, în
Bãlþi unde predonomiã popula-
þia rusofonã. Dar prin faptul cã
noi recunoaºtem instituþiile de
învãþãmânt superior din Trans-
nistria, crezând cã astfel va
exista un dialog, înseamnã cã
suntem naivi.

În 2012, potrivit unui co-
municat de presã Itas-Tass, se
anunþa  cã  abso lvenþ i i  d in
Transnistria urmau sã pri-
meascã diplome de studii de
tip rusesc. Agenþia cita spuse-
le noului reprezentant special
al  preºedintelui  Federaþiei
Ruse  pentru  Transnis t r ia ,
Dmitri  Rogozin.  S-a ajuns
aici…??!!

La Tiraspol au sistemul de
educaþie racordat la sistemul
Federaþiei Ruse ºi eu bãnuiesc
cã ei au pe anumite domenii di-
plome duble. Nu ºtiu cât este
de correct ca niºte diplome ne-
conforme cerinþelor UE sã fie
recunoscute. Materiile sunt di-
ferite. De exemplu ei nu învaþã
Istoria României. Ei învaþã Is-
toria Rusiei. Acolo trãiesc peste
30.000 de ofiþeri ruºi. În Ar-
mata Sovieticã exista un ritual,
când ofiþerul ieºea la pensie ºi
acest lucru se face destul de
devreme, pe la 45 de ani, aceº-
tia au posibilitatea sã-ºi aleagã
una din republicile sudice, de-
oarece în Rusia condiþiile sunt

mai ostile ºi ei îi alegeau de obi-
cei ori Caucazul, adicã Geor-
gia, Abhazia ori Republica Mol-
dova. Aici veneau cu familia.
Mulþi nu alegeau Chiºinãul,
gândirea ofiþerului era urmãtoa-
rea : dacã þara este atãcatã, Pru-
tul este primul hotar, dar Nis-
trul este cel de-al doilea ºi
atunci se opreau la Tiraspol.
Transnistria este o zonã unde
s-au stabilit mulþi ofiþeri ruºi ºi
urmaºi ai ofiþerilor ruºi. Ei nu
se vor schimba niciodatã, noi
credem asta, iar ceea ce fac
politicienii nostril este doar o
viitoare capcanã.

În 2014, se vorbea de coma-
sarea Universitãþii de Stat de
la Tiraspol cu Universitatea de
pe lângã Academia de ªtiinþe
a Republicii Moldova. Decizia
aparþ inea academicianului
Gheorghe Duca ºi  fostului
rector al Universitãþii de la Ti-
raspol, prof.univ.dr Laurenþiu
Calmuþchi. În ce stadiu mai
este acest proiect ?

A fost doar la nivel de idee.
Atunci ºi factorul politic era
nepregãtit, fiind ºi lupte acer-
be între forþele politice. A fost
o idea, dar o idea a vârfurilor,
mai puþin o idee pe care sã o
îmbrãþiºeze cadrele universi-
tare ºi nu a fost elaborate un
mecanism clar, nu s-a discu-
tat pe baza unui plan ºi atunci
proiectul s-a oprit ºi totul a
rãmas doar la nivel de discu-
þie, doar la nivel de idee. Nu a
fost o initiativã oficialã. Dis-
cuþii sunt ºi astãzi, pentru cã,
la fel ca ºi în România ºi în
Republica Moldova sunt dis-
cuþii despre scãderea natalitã-
þii, despre scãderea numãrului
de studenþi. Este în creºtere
exodul studenþilor, Scade flu-
xul de liceeni spre universitãþi
ca urmare a schimbãrilor de-
mografice.

“Noi discutãm acum cum sã-i
stimulãm financiar pe tineri”

Câþi studenþi are Universi-
tatea de Stat din Tiraspol?

În jur de 3000 de studenþi….
Vã simþiþi cumva dezavan-

tajaþi din punct de vedere al
costurilor, al departamentelor
sau eu ºtiu… chiar al materii-
lor faþã de celelalte universi-
tãþi subordonate Chiºinãului?

Universitatea din Tiraspol
este prima instituþie de învã-
þãmânt superior din Republica
Moldova. A fost fondatã la 1
octombrie 1930 ºi atunci am
început cu materiile de bazã :
matematicã, fizicã, chimie, is-
torie, biologie, georgrafie ºi
tot în felul acesta continuãm.
Alte universitãþi ºi-au diversi-
ficat paleta de domenii, mai
profitabile, însã noi am rãmas
pe acelaºi segment ºi acesta
poate sã fie desigur un deza-
vantaj, pentru cã nu ne permi-
te sã acumulum surse supli-
mentare. Dar, totodatã, este ºi

un avantaj, pentru cã vedem,
mulþi dintre colegii nostril care
s-au aruncat spre specialitãþi-
le profitabile au pierdut din
spec i f icu l  t randi þ iona l ,  i a r
acum când scade numãrul de
studenþi, au pierdut ºi nici ca-
drele didactice ºi din numãrul
studenþilor. Noi nu avem de-
cât  un singur dezavantaj  ºi
anume cã sunt mulþi tineri care
nu mai ºtiu exact contextual în
care au avut loc evenimentele
din 1992, deoarece ei s-au nãs-
cut dupã 1992, mulþi dintre ei,
cred cã Universitatea de Stat
din Tiraspol este o filialã a
Universitãþii de la Chiºinãu.
Dar Unversitatea de Stat din
Tiraspol a pregãtit în jur de
90.000 de specialist în diferi-
te domenii, dar cu preponde-
ren þã  pen t ru  învã þãmântu l
preuniversitar, în fiecare ºcoalã
din Republica Moldova avem
absolvenþii noºtri. Ei sunt am-
basadorii noºtri în fiecare lo-
calitate ºi ne mândrim cu asta,
ei ne recomandã peste tot. Unii
ne-au spus cã ar trebui sã ne
schimbãm numele la Universi-
tate, cã este un nume învechit.
Dar noi ce facem dacã schim-
bãm numele ?! Pãi înseamnã cã
cedem, cã ne resemnãm într-o
luptã care dureazã de 26 de ani.
Noi avem colegi la Universita-
te care au încã familile la Ti-
raspol. Noi mereu am fost hrã-
niþi cu aceastã speranþã, cã ne
vom întoarce…

Avem o problemã comunã
plecare tinerilor, fie cã vorbim
de Republica Moldova, fie cã
vorbim de România. Ce este
de fãcut ?

Eu cred cã universi tã þ i le
trebuie sã contribuie la opri-
rea exodului. Viitorul unei so-
cietãþi depinde de tânãrul care
iese astãzi de pe bãncile uni-
versitãþii, de calitatea pregãti-
rii profesionale a lui. Cred cã
înfiinþarea unor centre de cer-
cetare sunt niºte paºi concreþi
pentru a le da speranþã tineri-
lor. În centrele de cercetare,
se completeazã instruirea, cu
cercetarea, transferul tehnoloc
cu inovaþia, iar studentul în-
þelege cã toate cunoºtiinþele
teoret ice  pot  f i  apl icate  în
practicã. În cadrul cursurilor
majoritatea primesc aceeaºi
cantitate de informaþie, dar în
procesul de cercetare vorbim
deja de o activitate individua-
lã. Atunci când fiecare absol-
vent va conºtientiza unicitatea
competenþelor sale, atunci el
îºi va gãsi un domeniu distinct
de  anga ja re .  Noi  d i scu tãm
acum în Republica Moldova
cum sã-i stimulãm financiar pe
tineri, mai ales pe posture de
cadre didactice. În primul rând
noi considerãm cã începãtori-
lor trebuie sã li se majoreze în
primul rând salariu ºi asta ca
sã-i determinãm pe tineri sã se
stabileascã undeva.
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Reamintim cã, pe 8 august 2017
s-a înregistrat la Tribunalul Dolj
dosarul în care procurorii Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj i-
au trimis în judecatã pe Gigi Vadik
Zavera zis Gigioc, Ioneluº Cimpo-
eru zis Ion Luptãtoru; Florinel
Barbu zis Skialã; Sorin Stelian
Flutur zis Bobo; Cãtãlin Viorel
Tudor zis Fluture; Marian Irinel
Coandã zis Charlie; Cristian Ma-
rian Vlãdescu zis Ventura; Alexan-
dru Grigore Bãloiu zis Gore; Can-
temir ªtefan Mitre zis Fane Vita-
minã; Gigel Roºianu; Ion Ilie zis
Ilie Puºcãrie; Fãnel Trandafir zis
Cimino, între infracþiunile reþinute
în sarcina acestora fiind constitui-
re a unui grup infracþional organi-
zat, tulburarea ordinii ºi liniºtii pu-
blice, portul sau folosirea fãrã drept
de obiecte periculoase, tentativã de
omor, lovire sau alte violenþe, ºan-
taj, respectiv complicitate la aceste
infracþiuni, ºi agentul IPJ Dolj Ma-
rian Gabriel Gîrniþã, preºedinte al
Sindicatului Poliþiºtilor Europol Dolj,
acuzat de favorizarea fãptuitorului.

Dupã o investigaþie de amploa-
re, demaratã în urma conflictului
de la barul ON/OFF din Craiova,
din noaptea de 4 spre 5 noiembrie
2016, procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj au precizat în
rechizitoriu cã au probat 16 con-
flicte stradale de amploare, produ-
se de membrii grupãrii „Frãþia” de-
a lungul timpului, tocmai pentru a
arãta cã este vorba despre un grup
infracþional organizat. «Privite în
mod conjugat, aceste conflicte de-
notã preocuparea membrilor gru-
pãrii „Frãþia” de a-ºi rezolva prin
violenþã aspectele rezultate din ac-
tivitatea lor, de a-ºi regla conturile
prin aceeaºi modalitate cu membrii
grupãrii rivale („Mândria”) ºi de
a-ºi impune dominaþia la nivelul

Rechizitoriul din dosarul „Frãþiei”Rechizitoriul din dosarul „Frãþiei”Rechizitoriul din dosarul „Frãþiei”Rechizitoriul din dosarul „Frãþiei”Rechizitoriul din dosarul „Frãþiei”
trimis la Parchet pentru completãritrimis la Parchet pentru completãritrimis la Parchet pentru completãritrimis la Parchet pentru completãritrimis la Parchet pentru completãri

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

În urma scandalului de la barul ON/OFF, Gigi Vadik Zavera zis
“Gigioc”, Ioneluº Cimpoeru, Alexandru Bãloiu, Florinel Barbu, Sorin
Stelian Flutur, Cantemir ªtefan Mitre ºi Cristian Vlãdescu au fost ares-
taþi preventiv pe 17 noiembrie 2016, însã doar primii doi au rãmas în
spatele gratiilor pânã în martie 2017, când au fost plasaþi în arest la
domiciliu, ulterior fiind revocate mãsurile preventive faþã de ei.

Dosarul în care craioveanul Gigi Vadik Za-
vera zis Gigioc ºi alþi 12 inculpaþi, o parte din-
tre ei membri ai grupãrii infracþionale „Frãþia”
au fost trimiºi în judecatã a ieºit din camera pre-
liminarã... doar pentru a ajunge înapoi la Par-
chetul de pe lângã Tribunalul Dolj. Judecãtorii
de la Tribunalul Dolj au admis, luni, 20 februa-
rie a.c., o parte din excepþiile invocate de opt

dintre inculpaþi, care solicitã detalierea fapte-
lor pentru care li s-a reþinut infracþiunea de con-
stituire, aderare sau sprijinire a unui grup in-
fracþional organizat ºi au cerut completarea re-
chizitoriului. Procurorii spun cã aºteaptã moti-
varea instanþei pentru a rãspunde punctual la
fiecare solicitare ºi vor menþine dispoziþia de
trimitere în judecatã a celor 13 inculpaþi.

municipiului Craiova. De aseme-
nea, modul de manifestare al gru-
pãrii „Frãþia” prin producerea ce-
lor 16 scandaluri denotã caracte-
rul sãu reactiv, coordonat ºi de con-
tinuitate», spun anchetatorii.

Conflictul de la barul ON OFF,
pentru ruperea de „Frãþia”
Majoritatea inculpaþilor au fost

implicaþi într-un scandal de propor-
þii, petrecut în noaptea de 4 spre 5
noiembrie 2016, în barul ON/OFF
din centrul Craiovei. Procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj
au reþinut faptul cã, «în cursul anu-
lui 2014, inculpatul Mitre Cante-
mir ªtefan, fiind în executarea unei
pedepse privative de libertate de 2
ani în Penitenciarul Craiova, l-a
cunoscut pe liderul unui clan de
interlopi din Dâmboviþa ºi, dupã
ce a fost pus în libertate, chiar a
participat, împreunã cu alþi craio-
veni, membri ai grupului „Frãþia”,
la o petrecere organizatã de acesta.
În acest context, inculpatul Mitre
Cantemir ªtefan a decis alãturi de
inculpaþii Vlãdescu Cristian Mari-
an, Amorãriþei Chenea Petru Adri-
an, Amza Paul Dãnuþ, Bãloiu Ale-
xandru Grigore desprinderea din
grupul „Frãþia” ºi impunerea prin
forþe proprii ca lideri ai acestuia
cu scopul de a îl înlãtura pe incul-
patul Zavera Gigi Vadik din pozi-
þia de „lider”. Pe acest fond deci-
zional ºi al ameninþãrilor primite
de la inculpatul Zavera Gigi Va-
dik, în cursul lunii octombrie 2016
ºi începutul lunii noiembrie 2016,
grupul condus de Mitre Cantemir
ªtefan ºi având ca membri pe Vlã-
descu Cristian Marian, Amorãriþei
Chenea Petru Adrian, Amza Paul
Dãnuþ, Bãloiu Alexandru Grigore
a planificat exercitarea unor acte
de violenþã asupra grupãrii rãma-

se fidelã inculpatului Zavera Gigi
Vadik. Astfel, potrivit procurorilor,
vineri, 4 noiembrie 2016, Gigi Va-
dik Zavera, care aflase de intenþii-
le celorlalþi, l-a chemat pe un apro-
piat al lui Mitre la barul „ON
OFF” din Craiova ºi i-a cerut sã
le transmitã lui Mitre ºi lui Cris-
tian Marian Vlãdescu cã le este
interzis accesul în cluburile ºi lo-
calurile cunoscute drept teritoriu de
„dominaþie” al grupãrii „Frãþia”,
nesupunerea având drept consecin-
þã exercitarea unor acte de violen-
þã. În cursul aceleiaºi seri, în jurul
orei 23.30, Vlãdescu s-a dus la ba-
rul ON OFF, unde se aflau Gigioc,
Ioneluº Cimpoieru, Florinel Bar-
bu, Cãtãlin Viorel Tudor ºi alþi apro-
piaþi ai acestora», se mai aratã în
rechizitoriu. Dupã discuþii care au
degenerat, grupul condus de Zave-
ra Gigi-Vadik l-a agresat pe Cris-
tian Marian Vlãdescu, care a fost
lovit în cap cu o sabie (macetã) ºi
o þeavã metalicã. Acesta a reuºit sã
fugã, i-a contactat pe Mitre Cante-
mir ºi pe Bãloiu, care au venit ime-
diat la faþa locului ºi a pornit o luptã
generalizatã între cele douã grupuri,

în afara localului, în stradã, în tim-
pul cãreia a fost lovit ºi Giogioc,
surprinsã de sistemul de suprave-
ghere amplasat în exteriorul baru-
lui, dupã cum au mai reþinut pro-
curorii în rechizitoriu. Conflictul s-
a stins dupã ce s-au împrãºtiat cei
implicaþi, iar anchetatorilor le-a luat
ceva timp sã punã cap la cap toate
detaliile ºi sã stabileascã gradul de
participaþie al fiecãrui inculpat, îna-
inte sã dispunã mãsuri preventive
în cauzã.

„Gigioc” prins încercând sã
plece din þarã

«Numai cã, luând la cunoºtinþã
pe „canale neoficiale” despre mã-
surile procesuale ce urmau a fi dis-

puse de procuror, inculpatul Zave-
ra Gigi Vadik a hotãrât sã plece
din þarã în noaptea de 16/17. 11.
2016, pentru a se sustrage de la
cercetãri. Inculpatul Zavera Gigi
Vadik a fost sprijinit în punerea în
practicã a acestei hotãrâri de cãtre
inculpaþii Ion Ilie ºi Roºianu Gi-
gel. Astfel, în noaptea de 16/17.
11. 2016, la orele 02:33, inculpa-
tul Zavera Gigi Vadik a fost de-
pistat la punctul de trecere a fron-
tierei Porþile de Fier, pe sensul de
ieºire din þarã, conducând autotu-

rismul marca Toyota, proprietatea
inculpatului Ion Ilie, fiind însoþit
de cãtre inculpatul Roºianu Gigel»,
au mai reþinut procurorii în rechizi-
toriu. Anchetatorii l-au inculpat pe
Gîrniþã Marian Gabriel, subofiþer în
cadrul I PJ Dolj, de la Centrul de
Reþinere ºi Arest Preventiv, pentru
favorizarea fãptuitorului, acesta fi-
ind acuzat cã le-ar fi furnizat incul-
paþilor detaliile legate de mãsurile ce
urmau a fi dispuse.

Excepþiile admise vizeazã
constituirea grupului infracþional

organizat
Din august ºi pânã acum, dosa-

rul a fost analizat în camera preli-
minarã a Tribunalului Dolj, iar luni,

20 februarie a.c., instanþa a admis
o parte din excepþiile invocate de
opt dintre inculpaþi, toate vizând lã-
muriri cu privire la infracþiunea pre-
vãzutã de art. 387 Cod Penal, res-
pectiv constituirea unui grup infrac-
þional organizat: „Admite în parte
excepþiile formulate de inculpaþii
Zavera Gigi Vadik, Cimpoeru Io-
neluº, Barbu Florinel, Coandã
Marian Irinel, Mitre Cantemir ªte-
fan, Roºianu Gigel, Ion Ilie ºi Tran-
dafir Fãnel. Constatã neregulari-
tatea rechizitoriului nr. 805/P/2016
al Parchetului de pe lângã Tribu-
nalul Dolj, în ceea ce priveºte: de-
scrierea faptelor reþinute prin actul
de sesizare a instanþei în sarcina
inculpaþilor Zavera Gigi Vadik,
Roºianu Gigel, Ion Ilie ºi Tranda-
fir Fãnel în ceea ce priveºte infrac-
þiunea prev. de art. 367 alin 1 ºi 3
din C. p.( ...). Va respinge celelalte
cereri ºi excepþii privind legalita-
tea sesizãrii instanþei ºi a adminis-
trãrii probelor formulate de incul-
paþii: Coanda Marian Irinel, Cim-
poeru Ioneluº, Barbu Florinel,
Zavera Gigi Vadik , Ion Ilie, Tran-
dafir Fanel, Roºianu Gigel, Vlã-
descu Cristian Marian ºi Mitre
Cantemir ªtefan. Dispune comuni-
carea prezentei încheieri cãtre Par-
chetul de pe lângã Tribunalul Dolj
în vederea remedierii neregularitã-
þilor constatate în actul de sesiza-
re, în termen de 5 zile de la data
comunicãrii încheierii motivate,
urmând ca parchetul sã comunice
dacã menþine dispoziþia de trimite-
re în judecatã ori dacã solicitã re-
stituirea cauzei”, se aratã în înche-
ierea de ºedinþã a instanþei.

Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj spun cã au luat
act de încheierea de ºedinþã, dar
aºteaptã motivarea instanþei cu
excepþiile admise, toate vizând in-
fracþiunea de constituirea grupu-
lui infracþional organizat, pentru a
rãspunde punctual ºi îºi menþin tri-
miterea în judecatã a tuturor incul-
paþilor din dosar.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

- Au trecut doi ani de la ultima dvs.
expoziþie personalã… Ce aþi mai fãcut în
acest timp?

- Mai multe experimente… Am încercat niºte
lucrãri abstracte. Eu oricum aveam o predilecþie
spre asta, dar acum am zis sã încerc… Bineîn-
þeles cã am plecat tot de la realitate. Am reluat ºi
teme mai vechi – am câteva lucrãri cu sperie-
tori, ºi asta pentru cã sunt vreo nouã aºezate
chiar în faþa atelierului meu, puse prin curte,
agãþate în pomi sau pe garduri, toate fãcute de
mine.

- Surprindeþi publicul nu numai îndrep-
tându-vã atenþia spre abstract, ci ºi cu
lucrãri de mari dimensiuni, în care puneþi
mai multã culoare…

- Eu sunt cunoscut ca un pictor mai melan-
colic. De data aceasta însã nu am mai mers pe
griuri, ci am început sã lucrez pe culorile
primare, roºu galben ºi albastru ºi derivatele lor.
Aºa am gãsit de cuviinþã, ca pe suprafeþele mari
sã pun culori mai puternice. Fiind suprafaþa
mare, trebuie sã lucrezi un pic mai decorativ…
Da, un lucru îmbucurãtor pentru mine este cã
am lucrat pe suprafeþe foarte mari. Cea mai
mare lucrare are 200x90 cm. Restul au cam
130x100 cm, iar altele sunt ºi mai mici. Am ºi
alte lucrãri mai mari, dar nu am reuºit sã le
expun, pentru cã nu e spaþiu la Galeria „ARTA”.

Explorãri picturale ºi fotografice, la Galeria „ARExplorãri picturale ºi fotografice, la Galeria „ARExplorãri picturale ºi fotografice, la Galeria „ARExplorãri picturale ºi fotografice, la Galeria „ARExplorãri picturale ºi fotografice, la Galeria „ARTTTTTA”:A”:A”:A”:A”:
Iulian Segãrceanu ºi Mihnea FronieIulian Segãrceanu ºi Mihnea FronieIulian Segãrceanu ºi Mihnea FronieIulian Segãrceanu ºi Mihnea FronieIulian Segãrceanu ºi Mihnea Fronie

Dublu vernisaj, duminicã la prânz, la Galeria „ARTA” a Uni-
unii Artiºtilor Plastici din România – Filiala Craiova: deºi îi des-
part 45 de ani, un pictor consacrat ºi un fotograf debutant au
împãrþit simezele, prezentându-ºi cele mai recente explorãri
artistice, picturale ºi fotografice.

Primul este Iulian Segãrceanu, care ºi-a surprins publicul cu
30 de picturi non-figurative, unele de mari dimensiuni, în care
tonalitãþilor gri-cenuºii ce îi caracterizau creaþia le-a luat locul
cromatica vie, aprinsã - în armonie cu starea de spirit, recunoaº-
te autorul. „Pe pictorul Iulian Segãrceanu sunt convins cã toatã
lumea îl cunoaºte. Expune de 40 de ani… A transformat într-o
profesiune de credinþã dragostea pentru picturã - una care reþine
atenþia ºi este apreciatã”, a afirmat la vernisaj Paul Rezeanu, is-
toric de artã, fost director al Muzeului de Artã Craiova.

Celalalt este Mihnea ªerban Fronie, un tânãr elev de liceu,
care studiazã în prezent în Franþa, unde ºi-a ºi descoperit pasi-
unea pentru fotografie. În aceste locuri a surprins uimitoare
peisaje, pe care le redau cele 25 de lucrãri din expoziþia de la
Craiova. Fiu de medic fiind, îºi doreºte sã urmeze apoi Medici-
na, tot în aceastã þarã, rezervând Craiovei – unde a copilãrit
pânã la vârsta de 14 ani – doar bucuria de a-i admira lucrãrile.
„Nu ºtiu exact când ºi-a descoperit aceastã vocaþie, dar remarc
faptul cã fotografia pe care o practicã este una de calitate”, a
mai spus Paul Rezeanu.

Expoziþiile celor doi artiºti – ambele cu vânzare – vor rãmâ-
ne deschise la Galeria „ARTA” pânã la sfârºitul lunii, accesul
publicului spre a le vizita fiind liber. De la 1 martie, simeze vor
gãzdui expoziþia de picturã a artistului Florin Constantinescu.

Iulian Segãrceanu s-a nãscut la 31 au-
gust 1955, în comuna doljeanã Podari, sat
Braniºte, ºi a urmat cursurile Liceului de Artã
din Craiova, studiind cu regretatul prof. Ilie
Marineanu. Este membru al Uniunii Artiºti-
lor Plastici din România. Din 1986 pânã în
prezent a deschis numeroase expoziþii per-
sonale (Muzeul de Artã Craiova, Galeria
„ARTA” Craiova, Muzeul de Artã Calafat,
Muzeul Judeþean Olt, Galeria „Artis” Slatina
etc.) ºi a participat cu lucrãri la saloane ale
artiºtilor. Are lucrãri în colecþii de stat ºi par-
ticulare din România, Serbia, Belgia, Bulga-
ria, Franþa, Italia, Elveþia, Danemarca, Aus-
tralia, Liban, Coreea de Sud, S.U.A., Cana-
da, Grecia, Israel, Africa de Sud etc.

Mihnea ªerban Fronie s-a nãscut pe 23 noiembrie 2000, la Bucureºti,
ºi a copilãrit la Craiova pânã la vârsta de 14 ani. A urmat clasele I-VIII la
ªcoala nr. 22 ºi, deºi a fost admis la clasa de Matematicã-Informaticã a
Colegiului Naþional „Fraþii Buzeºti” cu media 9,81, a ales sã urmeze cursu-
rile liceale în Franþa, la Liceul Cordouan din Royan, departamentul Charen-
te-Maritime, pe coasta Oceanului Atlantic.

- Aduci pe simezele craiovene 25
de fotografii, îndeosebi peisaje. De
unde sunt ele?

- Unul singur este din România,
restul sunt din Franþa, din diferite lo-
curi din regiunea Charente-Maritime,
de pe coasta Atlanticului, din Breta-
nia ºi din Alpii Francezi – Chamonix,
Mont Blanc.

- Aici þi-ai descoperit pasiunea
pentru fotografie?

- Da, în acest colþ de lume, printre
luminile cerului oglindite în imensita-
tea mãrii ºi filtrate de voalul norilor. Pe
plajele  de acolo nici un rãsãrit ºi nici
un apus nu seamãnã cu precedentul,
iar acest lucru m-a îndemnat la con-
templaþie, iar mai apoi la captarea ima-
ginilor. Am reuºit sã surprind lumini
pe care nu le-am mai întâlnit decât în
pânzele pictorilor impresioniºti ºi
atunci am înþeles cã numai sub lumina
cerului reflectatã de ocean curentul
impresionist putea sã îºi facã apariþia…

- Mergi special în astfel de locuri
pentru fotografii sau ele sunt reali-

- IULIAN SEGÃRCEANU - - MIHNEA ªERBAN FRONIE -

Iar acest gen de picturã nu trebuie aglomeratã –
trebuie sã aibã spaþiu în jur, ca sã o vezi bine.

- Este cromatica aceasta în concordanþã
cu stare dvs. de spirit?

- Bineînþeles! Arta este starea spiritului!

- Este o expoziþie cu vânzare. Îºi permit
craiovenii sã vã achiziþioneze lucrãrile?

- Da, unii îºi mai permit. Sunt câþiva „bolnavi
de artã”, vin tot timpul la vernisaje ºi e imposibil
sã nu le placã ceva.

- Obiºnuiþi sã ºi pãstraþi lucrãri pe care le
realizaþi?

- Da, foarte multe. În afarã de colecþia mea,
care cuprinde vreo 80 de lucrãri, am foarte
multe lucrãri cumpãrate sau primite de la alþi
colegi pictori. Sunt 208 cu totul, aºezate în cinci
camere. Înainte de fiecare expoziþie, împreunã
cu regretatul meu prieten ºi coleg Victor Pârlac,
alegeam trei-patru lucrãri pe care sã le pãstrez,
pentru cã ele sunt relevante pentru o etapã din
creaþia mea. E un drum al meu… Mã mai uit la
ele ºi mã gândesc: ce fac în continuare?

- ªi ce o sã faceþi dupã vernisajul de la
Craiova?

- O sã deschid o expoziþie la Slatina, la
Muzeul de Artã, cred cã în luna august. Va
cuprinde ºi câteva lucrãri prezentate în expoziþia
aceasta de la Craiova.

zate cu prilejul cãlãtoriilor tale?

- De obicei ies special sã fotogra-
fiez ºi profit cu atât mai mult când
sunt într-o excursie sã merg în dife-
rite locuri sã fac poze.

- Nu expui pentru prima datã…

- E adevãrat. Am început sã ex-
pun în holurile liceului ºi apoi la con-
cursul fotografic între licee. Am mai
expus într-un oraº din apropiere de
locul în care locuiesc, la un con-
cert rock. Concomitent mi s-a pu-
blicat o fotografie într-o revistã in-
ternaþionalã de specialitate, „Digital
Photo” (nr. 26, august-septembrie
2017), iar câteva dintre fotografiile
mele s-au situat în topurile interna-
þionale pe internet.

- În prezent locuieºti în Franþa.
Vei reveni în România dupã ce în-
chei studiile?

- Deocamdatã sunt la liceu, urmea-
zã sã absolv anul acesta. Dupã liceu
sigur nu voi reveni, pentru cã vreau
sã urmez Medicina, tot în Franþa. Nu
ºtiu ce va fi dupã aceea…
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Sindicatul Unimedical Craiova a
solicitat majorarea salariului de bazã
cu 15% pentru întreg personalul
contractual, începând cu data de
1 ianuarie a.c, conform punctului
24 din OUG nr. 91/2017, ce vine
în completarea Legii 153/2017.

În cadrul Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Dolj existã douã categorii
de salariaþi: personal contractual ºi
funcþionari publici. Iar sindicaliºtii
acuzã faptul cã majorarea de 15%
s-a aplicat discriminatoriu, în sen-
sul cã la unii dintre angajaþi au pri-
mit mai mulþi bani, iar la alþii, nu.

„Aceastã majorarea de 15% nu
s-a acordat decât la o parte din
funcþionarii publici ºi personalul

Protest spontan în faþa Direcþiei de SãnãtateProtest spontan în faþa Direcþiei de SãnãtateProtest spontan în faþa Direcþiei de SãnãtateProtest spontan în faþa Direcþiei de SãnãtateProtest spontan în faþa Direcþiei de Sãnãtate
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În jur de 40 de angajaþi ai Direcþiei de Sãnãtate Pu-
blicã Dolj – medici, asistenþi medicali, chimiºti, bio-

logi, fizicieni cât ºi personal contractual administrativ
– au protestat, ieri, pentru a doua oarã în aceastã sãptã-
mânã, solicitând punerea în aplicare a Legii 153/2017

ºi a dispoziþiei comitetului director al DSP Dolj ce
prevãd o majorare cu 15% a salariului de bazã.

contractual. S-a aplicat discrimi-
natoriu. Spre exemplu, la aceeaºi
masã de lucru un chimist a primit
majorarea, în timp ce biologul, nu.
ªi în cazul unora dintre funcþiona-
rii publici am sesizat aceeaºi pro-
blemã”, a precizat Adi Bãnici, pre-
ºedinte al Cartel Alfa, filiala Dolj.

Se solicitã acordarea unei
majorãri de 15% a salariului de
bazã pentru întreg personalul
Sindicaliºtii aduc în sprijinul

celor afirmate O.U.G. nr.91/2017
care prevede cã „Legea-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea per-
sonalului plãtit din fonduri publi-
ce, publicatã în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 492 din
28 iunie 2017, se modificã ºi se
completeazã astfel. Personalul con-
tractual din cadrul aparatului Mi-
nisterului Finanþelor Publice, Mi-
nisterului Muncii ºi Justiþiei Socia-
le, Ministerului Mediului, Ministe-
rului Dezvoltãrii Regionale, Admi-
nistraþiei Publice ºi Fondurilor Eu-

ropene, Ministerului Sãnãtãþii, Ca-
sei Naþionale de Asigurãri de Sã-
nãtate ºi din instituþiile aflate în
subordinea, coordonarea sau sub
autoritatea acestora, din cadrul
aparatului Ministerului Apelor ºi
Pãdurilor ºi Ministerului Justiþiei,
precum ºi din serviciile Parlamen-
tului, cu excepþia celor prevãzuþi
la pct. 2, precum ºi din serviciile
Parlamentului, cu excepþia perso-
nalului prevãzut la cap. II lit. A pct.
I subpct. 2.4 din prezenta anexã,
beneficiazã, pentru complexitatea
muncii, de o majorare a salariului
de bazã de 15%.

Conform art.5, alin (3) din
Ord. MS nr.1078/2010: „persona-
lul direcþiei de sãnãtate publicã ju-
deþene ºi a municipiului Bucureºti
este constituit din funcþionari pu-
blici, precum ºi alte categorii de
personal medico-sanitar ºi auxili-
ar sanitar care nu exercitã prero-
gative de putere publicã, respec-
tiv personalul departamentului de
supraveghere în sãnãtate publicã
(serviciile de supraveghere ºi con-
trol boli transmisibile, evaluarea
factorilor de risc din mediul de
viaþã ºi muncã, evaluarea ºi pro-
movarea sãnãtãþii, respectiv labo-

ratorul de diagnostic ºi investiga-
re în sãnãtate publicã) ºi perso-
nalul compartimentului adminis-
trativ ºi mentenanþã sunt perso-
nal contractual.”

Cum argumenteazã sindicaliºtii
Având în vedere dispoziþiile le-

gale referitoare la Direcþiile de Sã-
nãtate Publicã, instituþii deconcen-
trate ale Ministerului Sãnãtãþii, fap-
tul cã legea nu distinge între cate-
goriile de personal contractual din
Direcþiile de Sãnãtate Publicã, ori
unde legea nu distinge, „nici inter-
pretul nu trebuie sã distingã, insti-
tuirea majorãrii pentru spor de
complexitate unitar pentru toate
categoriile de personal contractual
(principiul nediscriminãrii), pre-
cum ºi scopul actului în întregul
lui (eliminarea unor interpretãri care
sã excludã o categorie de personal
de la aplicarea unui drept), consi-
derãm cã prevederea se referã la
întregul personal contractual din
cadrul Direcþiilor de Sãnãtate Pu-
blicã ºi majorarea de 15% trebuie
aplicã pentru toate funcþiile con-
tractuale”, se aratã într-o adresã a
sindicatului Unimedical.

RADU ILICEANU

Pentru al cincilea an, Colegiul
Naþional al Asistenþilor Sociali va
organiza Gala Naþionalã a Exce-
lenþei în Asistenþa Socialã, pe 20
martie, la Ateneul Român, de
Ziua Mondialã a Asistenþei So-
ciale. Judeþul Dolj este nomina-
lizat ºi în acest an la mai multe
secþiuni (16 din totalul de 17).
Votarea poate fi fãcutã on-line,
pânã pe 26 februarie, la http://
poll.cnasr.ro, iar jurizarea se va
încheia pe 12 martie. Astfel, pen-
tru premiul „Asistentul social din
domeniul protecþiei copilului”
este nominalizatã Mihaela Emi-
lia Chiran, iar pentru „Asisten-
tul social din domeniul persoa-
nelor cu dizabilitãþi” sunt pe lis-
tã  Florin Mojoiu ºi Ramona
Nicoleta Voinea . La „Asisten-
tul social din domeniul Sãnãta-
te/Servicii medicale”, ºi  „Asis-

tentul social din domeniul rein-
tegrãrii sociale a persoanei pri-
vate de libertate” , fac parte
Aurelia Eleonora Druþu, res-
pectiv  Andreea Maria Mora.
Pentru „Asistentul social din do-
meniul persoanelor fãrã adã-
post”, candidatã este  Tamara
Piele, iar la „Asistent social în
domeniul persoanelor vârstnice
ºi îngrijirii la domiciliu”, este no-
minalizatã  Gabriela Goiceanu.
Ionela Groza sperã sã obþinã
premiul pentru „Asistent social
în domeniul combaterii discrimi-
nãrii/minoritãþi”, în timp ce  ªte-
fania Carmen Constantin este
în lista pentru „Asistent social
în domeniul incluziunii sociale/
economie socialã”.  Marius
Cristian Cernuºcã are ºanse la
„Asistentul social din domeniul
asistenþei socialã comunitarã”,

Claudia Mihaela Diaconu-Flo-
rea ºi  Claudiu Lãzeanu
(„Asistent social din domeniul
prevenirii/reducerii riscurilor
asociate infecþiei cu HIV, con-
sumului de droguri ºi exploatã-
rii sexuale”) sunt ºi ele înscrise
pe tabelul care va desemna câºti-
gãtorii. Pentru jurnalism este
amintitã  Daniela Preda-Pãun
(TVR Craiova), iar la „Instituþia
anului” sunt nominalizate  Direc-
þia Publicã Comunitarã de
Asistenþã Socialã a Municipiu-
lui Craiova, respectiv Organi-
zaþia „Salvaþi copiii!” – Filiala
Dolj.  Pentru „Personalitatea anu-
lui în promovarea educaþiei ºi
formãrii în asistenþa socialã”,
ºanse de câºtig are conf.univ.dr.
Mihaela Alexandrina Popescu
(director al Departamentului pen-
tru pregãtirea personalului didac-

tic, din cadrul Universitãþii din
Craiova), în timp ce  Cristina
Bãlãnescu  (Director Operaþio-
nal la Fundaþia „World Vision”
Dolj) ºi Luminiþa Popescu  (fost
director al Direcþiei Judeþene pen-
tru Protecþia Copilului Dolj, în

prezent pensionarã) luptã pentru
„Premiul de Excelenþã pentru pro-
movarea profesiei liberale de
asistent social”, respectiv „Pre-
miul pentru întreaga carierã în
asistenþa socialã”.

CRISTI PÃTRU
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JOI - 22 februarie

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 Akzente
16:00 Telejurnal
16:05 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Lozul cel mare
18:00 Banii tãi
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
21:55 România 9
22:30 Starea naþiei
22:55 Starea zilei
22:59 Starea naþiei
23:30 Telejurnal
00:10 Jocurile Olimpice de iarnã

Pyeongchang 2018
01:10 Banii tãi (R)
01:35 România 9 (R)
02:50 Discover Romania
03:00 Telejurnal (R)

TVR 1

08:30 Cap compas
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
11:00 Euromaxx
11:30 Teleshopping
11:50 Destinul unui om: Ivo

Andric
2015, Serbia, Documentar
12:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Jocurile Olimpice de iarnã

Pyeongchang 2018 (R)
16:10 MotorVlog (R)
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Pe tãrâmul fãgãduinþei
1994, SUA, Dramã
21:55 Poate nu ºtiai
22:10 Managerul nopþii
2016, Marea Britanie, SUA,

Crimã, Dramã, Mister, Thriller
23:00 Managerul nopþii
2016, Marea Britanie, SUA,

Crimã, Dramã, Mister, Thriller
23:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
00:00 Destine ca-n filme
01:00 D'ale lu' Miticã (R)
02:00 Poate nu ºtiai

TVR 2

08:10 Maºini 3
09:55 Dupã realitate
11:25 Hailey Dean Mystery:

Deadly Estate
12:55 Cidru cu Rosie
14:30 Un fenomen colosal
16:25 Perfect sãnãtos
18:05 Grãdina de bronz
19:10 Lumea de dincolo
20:00 Totul pentru a fi fericit
21:40 Revista Rolling Stone
23:45 Naºterea unei naþiuni
01:45 Bãrbatul cu o cãmaºã

portocalie
03:50 Domniºoara Sloane

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
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
20:00 Lazio - FCSB
22:00 Ferma vedetelor
00:00 ªtirile Pro Tv
00:30 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
01:30 Ferma vedetelor (R)
03:15 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

PRO 2
07:00 La Dona (R)
09:00 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 Camera 309  (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Regina nopþii (R)
14:30 Cum m-am îndrãgostit
15:30 La Dona
17:30 E scris în stele
19:00 Camera 309
21:00 Regina nopþii
22:00 Iubirea ascunsã
23:00 Trandafirul negru
00:00 Iubire ca în filme
01:00 La Dona (R)
02:30 Regina nopþii (R)

07:15 Nãzdrãvanii din pãdure 3

(R)

08:45 Ce spun românii (R)

09:45 La bloc (R)

12:15 Sejur cu surprize (R)

14:15 Mã scoþi din minþi! (R)

16:15 Trucurile pasiunii

18:15 La bloc

20:30 Regula tãcerii

23:00 22 de gloante

01:15 Regula tãcerii (R)

03:30 Cine A.M.

05:30 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Dragoste pe note
2013, SUA, Familie, Muzical,

Romantic
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Guess My Age – Ghiceºte

vârsta
21:00 Dragoste fãrã preaviz
2009, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
23:15 Xtra Night Show
01:00 Dragoste pe note (R)
2013, SUA, Familie, Muzical,

Romantic
02:45 Prietenii de la 11 (R)
04:15 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:30 Pastila de râs
09:15 Teleshopping
09:45 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil! All Stars
18:45 ªtirile Kanal D
19:45 Dragoste ºi urã
2016, Turcia, Dramã
23:00 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Ziua în care mi s-a scris

destinul (R)
2014, Turcia, Dramã
04:15 Te vreau lângã mine (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Pasiune Toscanã (R)
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
08:00 Elisa (R)
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Chef Dezbrãcatu’ (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Benny Hill Show
1969, Marea Britanie, Comedie
16:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
17:00 Elisa
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Pentru patrie
2017, Acþiune, Crimã, Rãzboi
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Benny Hill Show
1969, Marea Britanie, Comedie
01:00 Cronica cârcotaºilor (R)
03:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
04:00 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:00 Focus Magazin (R)
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
08:30 UEFA Futsal Euro 2018,

Franta – Azerbaijan
10:00 ªtiri Sport.ro
10:15 Ora exactã în sport
11:15 Apropo TV
12:15 ªtiri Sport.ro
13:00 UEFA Futsal Euro 2018,

Romania – Ucraina
14:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Marea Þãcãnealã
17:00 Familia Bundy
18:00 M.A.S.H.
19:00 UEFA Futsal Euro 2018,

Kazakhstan - Rusia
20:30 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
21:45 UEFA Futsal Euro 2018,

Italia - Slovenia
23:00 “ Faceþi jocurile “ Poker

ep.14
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc

PRO X

VINERI - 23 februarie

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 Telejurnal
16:05 EURO polis
17:00 Telejurnal
17:30 Cooltura
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Lumea azi
21:35 Secrete de rãzboi
1998, SUA, Documentar
22:30 #Creativ
23:00 Drumul spre Rusia
23:30 Telejurnal
00:10 Jocurile Olimpice de iarnã

Pyeongchang 2018
01:10 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
02:00 Politicã ºi delicateþuri (R)
02:50 Exclusiv în România (R)
03:30 Telejurnal (R)
04:20 Discover Romania

TVR 1

07:20 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:30 Sãnãtate cu de toate (R)
08:00 Memorialul Durerii (R)
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de

10 (R)
11:00 Azi despre mâine
11:30 Teleshopping
11:50 Destinul unui om: Ivo

Andric
2015, Serbia, Documentar
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Euromaxx (R)
14:40 Starea naþiei (R)
15:05 Starea zilei (R)
15:10 Starea naþiei (R)
15:40 Poate nu ºtiai
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 Jocurile Olimpice de iarnã

Pyeongchang 2018 (R)
22:10 Gala Umorului
23:10 Captivi fãrã scãpare
2012, Australia, Acþiune, Horror,

Thriller
00:50 Poate nu ºtiai
00:55 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
01:10 Ieri-Azi-Mâine (R)
03:00 Gala Umorului (R)

TVR 2

07:35 Un fenomen colosal
09:25 Perfect sãnãtos
11:00 Cold Mountain
13:40 Pasagerii
15:40 Urzeala tronurilor
16:35 Urzeala tronurilor
17:50 Filme ºi vedete
18:20 Wilson
20:00 O dimensiune paralelã
21:00 Rellik
22:00 Spiritul din cochilie
23:45 127 de ore
01:20 Pe cãi ocolite
02:55 Nimic ramas nespus: Gloria

Vanderbilt ºi Anderson Cooper

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
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
23:30 Profã rea, dar buuunã
2011, SUA, Comedie
01:30 Pe bune?! (R)
02:30 La Mãruþã (R)
04:00 Vorbeºte lumea (R)
06:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:30 Arena bucãtarilor (R)

PRO TV

PRO 2
09:00 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 Camera 309  (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Regina nopþii (R)
14:30 Cum m-am îndrãgostit
15:30 La Dona
17:30 E scris în stele
19:00 Camera 309
21:00 Regina nopþii
22:00 Iubirea ascunsã
23:00 Trandafirul negru
00:00 Iubire ca în filme
01:00 La Dona (R)
02:30 Regina nopþii (R)
03:30 Camera 309  (R)
05:00 Trandafirul negru (R)

08:30 Doamna din viaþa mea
09:00 Ce spun românii (R)
10:15 La bloc (R)
12:30 Nãzdrãvanii din pãdure 3

(R)
14:00 Trucurile pasiunii (R)
16:00 Gunoierii
18:15 La bloc
20:30 Moneyball: Arta de a

învinge
23:15 The Runaways
01:15 Moneyball: Arta de a

învinge (R)
03:30 Cine A.M.
05:30 La Maruþã (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Bãrbatul Perfect
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Riddick - Bãtãlia începe
2004, SUA, Acþiune, SF, Thriller
22:30 King Kong
2005, SUA, Aventuri
02:30 Acces direct (R)
04:00 Riddick - Bãtãlia începe

(R)
2004, SUA, Acþiune, SF, Thriller
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:30 Pastila de râs
09:15 Teleshopping
09:45 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil! All Stars
18:45 ªtirile Kanal D
19:45 Dragoste ºi urã
2016, Turcia, Dramã
23:00 In bataia inimii
2015, Turcia
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:00 Ziua în care mi s-a scris

destinul (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Pasiune Toscanã (R)
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
08:00 Elisa (R)
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Happy News
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Benny Hill Show
1969, Marea Britanie, Comedie
16:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
17:00 Elisa
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Paradisul în direct
1994, România, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
02:00 Benny Hill Show (R)
1969, Marea Britanie, Comedie
02:30 Abelar: Povestea unui

imperiu strãvechi (R)
2010, SUA, Argentina, Acþiune,

Aventuri
04:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:45 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:45 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Marea Þãcãnealã
16:30 Marea Þãcãnealã
17:00 Familia Bundy
17:30 Familia Bundy
18:00 M.A.S.H.
18:30 M.A.S.H.
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Familia Bundy
20:30 Familia Bundy
21:00 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Marea Þãcãnealã
22:30 Marea Þãcãnealã
23:00 “Faceþi jocurile“ - Poker
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)

PRO X
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Vând douã
chioºcuri noi,

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

Anunþul tãu!
ANUNÞ PUBLIC ORGANIZAÞIA

UTILIZATORILOR DE APÃ PENTRU
IRIGAÞII (OUAI) Bârca anunþã publi-
cul interest asupra depunerii soli-
citãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectele “MODER-
NIZAREA ªI RETEHNOLOGIZAREA
INFRASTRUCTURII DE IRIGATII DIN
PLOTUL SPP 7  APARÞINÂND OUAI
BÂRCA, JUDEÞUL DOLJ” ºi “MO-
DERNIZAREA ªI RETEHNOLOGIZA-
REA INFRASTRUCTURII DE IRIGA-
ÞII DIN PLOTUL SPP 8 APARÞINÂND
OUAI BÂRCA, JUDEÞUL DOLJ” pro-
puse a fi amplasate în extravilanul
comunelor Bârca, Goicea, Mãceºu
de Sus ºi extravilanul oraºului Se-
garcea, judeþul Dolj. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, strada
Petru Rareº, nr.1 ºi la sediul ORGA-
NIZAÞIEI UTILIZATORILOR DE APÃ
PENTRU IRIGAÞII (OUAI) BÂRCA  din
strada Republicii nr.3, oraº Segar-
cea, judeþul Dolj, în zilele de luni
pânã joi între orele 8,00 – 16,00 ºi
vineri între orele 8,00 – 14,00. Ob-
servaþiile se primesc zilnic la sediul
APM Dolj, strada Petru Rareº, nr.1.

PFA Pirvoaica Alin-Marian
anunþã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul
“Construire pensiune agroturisticã
în comuna Malu Mare, Sat Preajba,
judeþul Dolj”, propus a fi amplasat
în comuna Malu Mare, sat Preajba,
str.Lalelelor, nr.19, judeþul Dolj. In-
formaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº, nr. 1 ºi la sediul PFA
Pirvoaica Alin-Marian, comuna Vâr-
voru de Jos, sat Vârvor, nr. 614, ju-
deþul Dolj, în zilele luni pânã joi, în-
tre orele 8.00-16.00 ºi vineri între
orele 8.00-14.00. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1.

Vând casã Craiova, 5
camere, încãlzire centra-
lã, izolatã termic, 570
mp. 73.000 Euro. Tele-
fon: 0746/498.818.

Vând casã sau schimb
cu apartament 3 came-
re parter sau etaj 1. Te-
lefon: 0730/504.515.
Vând casã neterminatã
în Cârcea, Aleea Podu-
lui nr. 12. Telefon: 0721/
995.405.

Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate utili-
tãþile super-îmbunãtãþitã
în comuna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan ca-
dastru, vie, pomi fructi-
feri, 60 cuiburi bujori, su-
prafaþa 4200 mp, douã
fântâni cu apã, stradale.
Telefon: 0727/884.205.
Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni- Gorj în Coasta Câl-
nicului. Preþ 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând teren arabil 2,5 ha
spatele Metro ºi teren
arabil Gara Plaiul Vulcã-
neºti. Telefon:  0251/
548.870.
Vând 10 ha pãdure, 100-
110 ani- Gorj. Telefon:
0722/943.220.
Vând teren comuna Po-
dari – Dolj. Telefon: 0722/
943.220.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile instalate, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0744/563.640, 0351/
402.056.

Anunþul tãu!

OFERTE DE SERVICIU
Societate comercialã
angajeazã electricieni
pentru reparaþii instalaþii
de ridicat. Telefon: 0722/
376.755.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

Efectuãm transport mãr-
furi, 3,5 tone. Relaþii la
telefon: 0763/869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4 ca-
mere, cartier 1 Mai,
zona Târg - Kaufland, 2
bãi, 2 balcoane 97 mp.
Telefon: 0762/622.136.

CASE
Vând casã str. Pãrului
nr. 33. Telefon: 0755/
074.742.

Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.

D+P, 6 camere, 2 holuri,
2 bãi, pivniþã, utilitãþi, gard
beton, teren 1300 mp,
str. Bucovãþ. Telefon:
0769/360.741.

Proprietar vând casã
nouã zona Bordei+ 500
mp curte. Telefon: 0752/
641.487.

Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funciarã,
unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.

Comuna Cetate, titular al proiec-
tului MODERNIZARE STRÃZI IN COMU-
NA CETATE, JUDEÞUL DOLJ3 ,anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre Agentia
pentru Protectia Mediului Dolj: proiec-
tul nu se supune evaluãrii impactului
asupra mediului ºi evaluãrii adecvate
în cadrul procedurilor de evaluare a im-
pactului asupra mediului ºi de evalua-
re adecvatã, proiect propus a fi ampla-
sat înîn intravilanul comunei Cetate -
Strazile Alunului, Sperantei, Ana Ipates-
cu, Imparatul Traian, Tismana, Eterni-
tãþii, Jiului, Fundãtura Eternitaþii, Geor-
ge Coºbuc, Stadionului, Dunãrii, Prelun-
girea Dunãrii. Proiectul deciziei de în-
cadrare ºi motivele care o fundamen-
teazã pot fi consultate la sediul autori-
tãþii competente pentru protecþia me-
diului APM Dolj din Craiova, str. Petru
Rares, nr. 1, în zilele luni-joi între orele
800-1630 ºi vineri orele 800-1400, precum
ºi la urmãtoarea adresã de internet of-
fice@apmdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare în termen
de 5 zile de la data publicãrii prezentu-
lui anunþ, pânã la data de 26.02.2018.

ANUNÞ PUBLIC. ORGANIZAÞIA UTI-
LIZATORILOR DE APÃ PENTRU IRIGAÞII
SEGARCEA anunþã publicul interest asu-
pra depunerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul  “MODER-
NIZAREA ªI RETEHNOLOGIZAREA IN-
FRASTRUCTURII DE IRIGAÞII DIN PLO-
TUL SPP 17 DIN AMENAJAREA NEDEIA
– MÂCEªU, APARÞINÂND OUAI SEGAR-
CEA, JUDETUL DOLJ” propus a fi am-
plasat în extravilanul comunei Bârca, ju-
deþul Dolj. Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr.1 ºi la sediul OR-
GANIZAÞIEI UTILIZATORILOR DE APÃ
PENTRU IRIGAÞII SEGARCEA din strada
Republicii nr.3, oraº Segarcea, judeþul Dolj,
în zilele de luni pânã joi între orele 8,00 –
16,00 ºi vineri între orele 8,00 – 14,00. Ob-
servaþiile se primesc zilnic la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1.
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TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Joi, 22 februarie 2018

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

Subsemnatul.................................................................................

Domiciliat în ............................................................................

Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

la rubrica ...................................... la data de ....................

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând sau colaborez cu
un teren în vatra satului,
pentru înfiinþarea unei
pepiniere pomicole, viti-
cole, crescãtorie de fa-
zani, gîºte ºi curci. Tele-
fon: 0768/661.401.

Vând 4200 mp teren in-
travilan, cadastru fãcut la
10 km de Craiova sau
schimb cu garsonierã
plus diferenþa. Telefon:
0727/884.205.

AUTO
Vând Volkswagen Polo.
Telefon: 0723/328.336.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr dicþionar enciclo-
pedic volumul I – 1962.
Telefon: 0251/548.870.

CUMPÃRÃRI AUTO
Cumpãr MATIZ, an fabri-
caþie 2004-2008, cu GPL.
Ofer maxim 3000 lei. Te-
lefon: 0727/700.411.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi productiv cu
fructe de lãmâi în el, preþ
1000 lei. Telefon: 0765/
261.910.
Vând scoarþã olteneascã,
din lânã (2,50 m x 3,50 m),
covoare þesute manual.
Telefon: 0764/779.702.
Vând baloþi lucernã ºi
coceni, comuna Pieleºti.
Telefon: 0724/053.806.
Vând frigider Zanussi
urgent ºi ieftin. Telefon:
0351/459.314; 0770/
354.549.

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.

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 loc de veci cimi-
tirul Ungureni. Telefon:
0749/320.335.
Vînd plãci ondulate az-
bociment 1,20x 1,40 m
refolosibile 6 lei / buc.
Telefon: 0771/518.063;
0351/437.955.
Vând scaun scoicã bebe-
luº. Telefon: 0724/065.756.
Vând 2 canapele 2/3 lo-
curi fixe, piele ecologicã
(noi) fabricate D.K. Tele-
fon: 0766/589.695; 0770/
245.610.
Vând iapã, blândã, fãrã
nãrav. Telefon: 0744/
100.000.
Vând transformator 24V
ºi 12V, calorifere fontã
aproape noi, piese Dacia
noi, bocanci ºi ghete ne-
gre piele noi, damigeanã
50 litri cu coº - 40 lei. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând uºi de dormitor sau
magazie vopsite cu gea-
muri ºi broascã de închi-
dere, Giurgiuvele vopsi-
te ºi cu geamuri cu douã,
trei canate. Telefon:
0767/153.551.
Vând chituci frasân pen-
tru restaurante. Telefon:
0768/661.401.
Vând televizor mic – 100
lei, televizor mare 100 lei,
maºinã de cusut Ileana, 4
gropi suprapuse Romaneºti.
Telefon: 0729/977.036.

Vând 5 calorifere din fon-
tã ºi frigider. Informaþii la
telefon: 0251/510.300.

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”!

Vând combinã frigorificã.
Telefon: 0748/408.819.
Vând þuicã (fãcutã din
vin), triploc, motoare 380
V, arbore motor 1,6. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând garniþã de unturã
cu capac 15 kg – 20 lei,
frigider 2 uºi defect - 100
lei, televizor color -100 lei,
sãpun de casã - 5 lei kg.
Telefon: 0770/303.445.
Vând saltea de pat 190
x 160, Gin –Gin –Flex în
stare bunã - 120 lei, cu-
verturã plusatã grena pt
pat ºi 2 pt. fotolii nefolo-
site – 120 lei, covor per-
san 220x 210, 2 apome-
tre 15 lei bucata. Telefon:
0770/303.445.
Vând cutie metalicã pen-
tru pãstrat arma de vâ-
nãtoare. Telefon: 0721/
995.405.
Vând frigider „ZIL” puþin
folosit, maºinã de cusut
„Ileana” stare bunã de
funcþionare, maºinã de
spãlat rufe ”Alba Lux”,
Pick-up cu boxe. Telefon:
0351/464.563.
Vând apometru de apã,
butoi de vin 10 vedre,
presã hidraulicã mase
plastice, coº din þeavã D
20 mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând 2 electromotoare
trifazate 3 KW750. Tele-
fon: 0251/353.295; 0767/
052.639.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator
12V nou, pick-up Tesla cu
boxe ºi dozã de rezervã
nouã, discuri cu muzicã
Cenaclul Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
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 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 calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Te-
lefon: 0351/416.166.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez camerã la casã
în Craiova la eleve sau
studente. Telefon: 0758/
131.341.
Spaþiu ultracentral, ex-
cepþional pentru înfru-
museþare saloane cabi-
nete medicale. Telefon:
0722/956.600.

CERERI ÎNCHIRIERI
Familie serioasã cautã
sã închirieze apartament
2 camere sau garsonie-
rã Craioviþa. Telefon:
0767/042.261.

PIERDERI
Pierdut legitimaþie trans-
port interurban eliberatã
de DGASPC Dolj pe nu-
mele NEÞOIU GHEOR-
GHE. Se declarã nulã.
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Mitrovic – A luat un gol, dar din
ofsaid ºi a produs un penalty, dar
asupra cãruia s-a revenit, la inter-
venþia asistentului. Realist, nu prea
a avut ce apãra la Voluntari, doar
un ºut pe mijlocul porþii al lui Bã-
lan, în finalul primei pãrþi. Se pune
problema dacã a reacþionat prea
târziu la faza din final de meci.
Oricum, parcã era mai indicat sã
stea pe picioare ºi sã-l scoatã în
margine pe Benzar.

R. Popa – A închis destul de
bine, a faultat când era cazul, ºi
pentru o astfel de intervenþie s-a
ales ºi cu un galben. În general, nu
prea riscã, deºi în prima reprizã a
apãrut bine cu o centrare în careul
advers, când colegul din defensi-
vã, Kelic, a reluat pe lângã poartã.

Kelic – Dupã un tackling bun în
debut de meci, au urmat câteva
dueluri aeriene pierdute cu Bãlan,
atât în zone neutre, dar ºi una pe
16 metri, în finalul primei reprize.
Destul de lent. A avut ºi o loviturã
de cap în careul advers, în prima
reprizã, dar pe lângã poartã.

Tiago Ferreira – S-a descurcat
destul de bine, ºi-a fãcut treaba ºi la
construcþie ºi pe tranziþia negativã.

Martic – A apãrut de câteva ori
bine în jumãtatea adversã, pasând
util, dar a fost eclipsat de colegul
de pe banda stângã, Bancu. Pe fi-
nal, trebuia sã gestioneze altfel faza
în care a pasat spre Mitrovic, a dat
o pasã „la risc”, trebuia sã degaje-
ze în tribune. Eroarea sa putea sã
coste douã puncte.

Împrumutat la Timiºoara, Mihai Roman nu va juca
mâine searã împotriva Universitãþii, conform unui

gentlemen’s agreement

Ultimul adversar al Universitã-
þii Craiova în sezonul regulat este
ACS Poli Timiºoara, formaþie pre-
luatã recent de Leo Grozavu, ºi
care vine dupã douã eºecuri con-
secutive pe teren propriu, cu Vo-
luntari ºi Iaºi. În meciul progra-
mat mâine searã, de la ora 20.45,
pe arena „Ion Oblemenco”, nu va
juca pentru bãnãþeni atacantul Mi-
hai Roman, împrumutat de la Uni-
versitatea pânã la finalul acestui
sezon, conform unui gentlemen’s
agreement între cele douã cluburi.
La debutul în tricoul alb-violet,
contra Iaºiului, vârful de 25 de ani
a obþinut un penalty, pe final de
joc, transformat de Vaºvari.

Tehnicianul Timiºoarei, Leo
Grozavu, crede cã Universitatea
va avea o formulã schimbatã, cu
jucãtori care au evoluat mai puþin
pânã acum, iar echipa sa trebuie
sã profite de acest lucru ºi sã ob-
þinã un rezultat pozitiv, pentru a
avea o stare de spirit bunã în play-
out. ” Este ultima etapã din cam-
pionatul regulat ºi ne dorim cu
ardoare sã lãsãm o impresie pozi-
tivã. Se joacã pe un stadion fru-
mos, într-o atmosferã extraordi-
narã, vor fi probabil 18-20.000 de

spectatori. Trebuie ca noi, ca ºi
oponenþi ai Craiovei, sã dãm o
replicã sãnãtoasã. Pentru noi,
miza este, cred, mult mai mare
decât cea a punctelor. O victorie
ne-ar da o altã stare cum sã abor-
dãm play-out-ul. Un rezultat po-
zitiv ar avea un alt impact asupra
jucãtorilor. Îmi doresc ca de la
meci la meci sã cunosc mai bine
jucãtorii, sã avem progres în jo-
cul ºi calitatea echipei. Îmi doresc
sã pot transmite jucãtorilor starea
mea, ambiþia mea. Vreau sã avem
starea corespunzãtoare ºi sã eli-
minãm greºelile individuale. Mai
mult ca sigur, Craiova va utiliza
jucãtori care au jucat mai puþin.
ªeroni se pregãteºte cu echipa, am
avut o discuþie cu el ºi i-am spus
ce aºtept de la el. Din nefericire,
avem pe listã vechii jucãtori acci-
dentaþi, Cânu ºi Munteanu. Ulti-
mul a jucat, în ultima etapã, dar
mai mult am încercat sã-l câºti-
gãm pentru urmãtoarele meciuri.
În plus, a fost plecat la Bucureºti
sã-ºi definitiveze tratamentul pen-
tru leziunea ce a avut-o. Nu-l pu-
tem utiliza pe Haruþ, e în perioada
de examene, dupã ce a fost ple-
cat douã sãptãmâni la echipa na-

þionalã. Nu va juca nici Roman,
avem o înþelegere cu cei de la
Craiova sã nu joace. Trebuie sã
ne respectãm cuvântul. Absent
este ºi Þigãnaºu, accidentat din
toamnã” a spus Grozavu în con-
ferinþa de presã înaintea plecãrii
spre Bãnie.

Nu-i convine nimic pe Bega
Fostul tehnician al Botoºaniu-

lui nu este deloc mulþumit de ce a
gãsit la Timiºoara: „Sunt nemul-
þumit de tot, de lot, de pregãtire,
de tribune, de baza de antrena-
mente. Sã nu credeþi cã a venit
Mesia. Lucrurile acestea trebuie
fãcute cu rãbdare. Toþi ne cântã
prohodul, dar din pãcate suntem
în situaþia în care nu putem decât
sã-i contrazicem prin ceea ce vom
arãta în teren. Nu trecem prin cea
mai fastã perioadã. Ultimele rezul-
tate au fost în totalã contradicþie
cu ce ne-am propus. Din pãcate,
trebuie sã acceptãm realitatea, sã
avem orgoliu ºi sã demonstrãm cã
valoarea Timiºoarei este cu totul
alta. Dar, degeaba vorbim dacã pe
teren nu demonstrãm asta, dacã
în joc facem greºeli individuale,
de interpretare”.

Pe ultima sutã de metri, Timi-
ºoara i-a adus pe Ciaccheri, un
atacant argentinian de la Botoºani,
ºi pe Carabela, ultima datã la Ju-
ventus Bucureºti. „Am încercat sã

dublãm anumite posturi, în spe-
cial pe partea stângã, acolo unde
suntem descoperiþi. A venit astfel
Carabela, care este ºi jucãtor eli-
gibil U21. Þinând cont cã avem
probleme în linia de atac, l-am þi-
nut pe Ciaccheri, dacã tot s-a pre-
gãtit alãturi de noi în ultima sãp-
tãmânã. Îi aºtept sã se integreze
cât mai rapid. Ca ºi toþi ceilalþi,
intrã într-o competiþie de titulari-
zare. Sperãm sã ne ajute sã obþi-
nem rezultatele pozitive pe care ni
le propunem. Va fi un play-out
foarte disputat, toatã lumea vrea
sã se îndepãrteze de cele douã 
locuri retrogradabile, plus cel de
baraj” a spus Grozavu.

Straton: „Nu ne predãm”

Portarul Cãtãlin Straton va fi pro-
babil titular mâine, contra fostei sale
echipe. „Craiova este o echipã bunã,
care se bate la campionat, dar asta
nu înseamnã cã trebuie sã mergem
acolo sã ne predãm, trebuie sã de-
monstrãm cã suntem jucãtori pro-
fesioniºti. Sã nu uitãm cã suntem
echipa care anul trecut ne-am salvat
de la minus 14 puncte în sezonul
precedent. Din punctul meu de ve-
dere, situaþia nu este aºa de drama-
ticã precum crede lumea. Veþi vedea
cã va veni timpul sã câºtigãm, când
ne vom pune e picioare, sigur vor
veni victoriile”, a precizat Straton.

Dupã eliminarea din Cupa Ro-
mâniei, handbalistele de la SCM
Craiova revin la competiþia prin
care mai pot sã-ºi asigure prezen-
þa în cupele europene ºi la anul,
respectiv Liga Florilor. Dupã 15
etape disputate, Florianu ºi com-
pania sunt pe locul 2 în clasament,
la egalitate de puncte cu Vâlcea,
dar cu un joc în minus. Douã me-
ciuri la 72 de ore distanþã le aº-
teaptã pe fetele lui Bogdan Burcea,
primul fiind programat astãzi, de
la ora 16.10, în deplasare, cu CSM
Slatina, în sala LPS din localitate,
iar al doilea, duminicã, de la ora
16.30, în Sala Polivalentã, cu U
Cluj. Ambele adversare sunt din
subsolul ierarhiei, Slatina ocupând

Deplasare facilãDeplasare facilãDeplasare facilãDeplasare facilãDeplasare facilã
pentru SCM Craiovapentru SCM Craiovapentru SCM Craiovapentru SCM Craiovapentru SCM Craiova

ultimul loc, iar Clujul, poziþia a ze-
cea. Craiovencele anunþã cã vor
trata cu maximã seriozitate dispu-
tele. „Chiar dacã suntem cotate cu
prima ºansã la victorie, asta nu în-
seamnã nimic, fiindcã ºi adversa-
rele noastre îºi doresc victoria
foarte mult. Sper sã ne facem trea-
ba cât mai bine ºi sã nu mai pier-
dem niciun meci pânã la finalul
campionatului” spus Andreea Pri-
copi, centrul care a împlinit sãptã-
mâna aceasta 24 de ani. Dupã aces-
te partide din competiþia internã,
SCM Craiova va disputa manºa tur
a sferturilor de finalã din Cupa
EHF, cu rusoaicele de la Lada To-
gliatti, sâmbãtã, 3 martie, de la ora
17, în Sala Polivalentã.

Alb-albaºtrii sub lupã

Mateiu – A jucat în nota lui, bine,
cu travaliu deosebit, dar pe final
oboseala s-a vãzut în douã faze în
care gazdele au plecat pe contraa-
tac din cauza erorilor sale.

Zlatinski – Un meci destul de
bun al bulgarului, în prima repri-
zã a pasat de douã ori inteligent în
careul advers, apoi a avut un ºut
de la distanþã care a trecut aproa-
pe de vinclu. Nu pare sã aibã însã
resurse pentru tot meciul, fapt
constatat la mai mulþi jucãtori.

Bancu – De departe cel mai bun
jucãtor de pe teren la Voluntari.
Incredibil modul cum a confiscat
banda, a rezolvat cu inteligenþã ºi
situaþiile din defensivã, iar în atac
a fost un permanent pericol. A ini-
þiat faza golului ºi a urmãrit exce-
lent ºutul ratat al lui Bãluþã, iar re-
luarea a fost impecabilã.

Gustavo – N-a mai marcat, deºi
a avut patru ºanse sã o facã: în
prima reprizã, la o centrare a lui
Bancu a fost „prea scund” sã reia
periculos cu capul, apoi a tras un
ºut de la marginea careului, pla-
sat, dar nu foarte puternic, iar
portarul a prins ºi fiindcã niciun
alb-albastru nu a urmãrit pe res-
pingere, în partea a doua a brazi-
lianul a ºutat la prima barã, dar
Petrariu a respins, iar pe final de
joc s-a vãzut ºi la el oboseala, la o
pasã idealã a lui Burlacu, a reluat
modest, deºi era fazã de 2-0.

Mitriþã – Se zbate mult, coboa-
rã sã-ºi ia mingi, dar nu-i iese
mare lucru ºi în ultimele douã

meciuri a ieºit înjurând de pe te-
ren, supãrat pe el sau pe antre-
nor. N-a avut vreo ocazie de a
marca, fiindcã loviura liberã din
prima reprizã a executat-o mo-
dest. Arbitrul Bârsan i-a acordat
aiurea cartonaº galben, practic
dupã un duel umãr la umãr cu
adversarul.

Bãluþã – Are un început de an
sub aºteptãri. Nu se poate spune
cã joacã slab, dar nici la nivelul
cu care ne-a obiºnuit anul trecut.
Unii spun cã este încã sum im-
presia transferului ratat la FCSB.
A avut douã ocazii mari de gol în
repriza secundã, dar n-a avut no-
roc la finalizare.

Bãrbuþ – Ca ºi în meciul cu
Sepsi, n-a arãtat mare lucru dupã
ce a intrat. S-a angajat în câteva
combinaþii „la trecerea timpului”,
a avut o fazã „unu la unu” pe care
n-a rezolvat-o, iar pe final a fost
superficial în a-l bloca pe Benzar
la ºutul din marginea careului care
a ajuns în plasa lateralã.

Burlacu – A avut prea puþin
timp la dispoziþie, dar a apucat sã
creeze o ocazie de gol, irositã de
Gustavo. Mangia a început sã-l co-
pieze pe Mulþescu la schimbãri, în
sensul cã le face târziu ºi nu le
epuizeazã. La câte înlocuiri efec-
tueazã, lotul este mult prea nume-
ros pentru el, se pare. Dacã în
meciuri cu Sepsi ºi Voluntari nu
faci toate schimbãrile ºi nu dai
ºansa unor tineri sã joace, atunci
ce va fi în „finalele” din play-off?

ucv1948.ro
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