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- Dacã dispar minciuna ºi
hoþia, ce fac, Popescule, poli-
ticienii noºtri?

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

Un vis mai vechi al agricultorilor din localitatea Cãlãraºi se va îm-
plini în aceastã varã, când va fi gata depozitul de legume ºi fructe, cu
temperaturã controlatã. Construcþia va permite pãstrarea produselor
pentru o perioadã mai îndelungatã de timp, fãrã ca acestea sã se alte-
reze. Totodatã, un investitor privat este interesat sã amenajeze ºi o
mini-fabricã de conserve, care va procesa
o parte din producþia adusã în depozit.
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Nici chiar JeanNici chiar JeanNici chiar JeanNici chiar JeanNici chiar Jean
Claude JunckerClaude JunckerClaude JunckerClaude JunckerClaude Juncker
n-are liniºte!n-are liniºte!n-are liniºte!n-are liniºte!n-are liniºte!

Preºedintele Comisiei Eu-
ropene, Jean Claude Juncker,
s-a arãtat îngrijorat de posi-
bilul deznodãmânt nefast, din
punctul sãu de vedere, al ale-
gerilor parlamentare din Ita-
lia, programate la 4 martie
a.c.. Tot la aceeaºi datã va cu-
noaºte ºi deznodãmântul vo-
tului online, la nivelul mili-
tanþilor social-democraþi ger-
mani (463.723 membri) asu-
pra „contractului de coaliþie”
convenit la 7 februarie a.c.
între Angela Merkel din par-
tea CDU-CSU ºi Martin Schulz
înainte de demisia din func-
þia de lider al SPD.
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Comuna Poiana Mare trãieºte în prezent, se gân-
deºte la viitor, având în spate un  trecut cât se poate
de glorios. Cel puþin pentru acest an, sunt proiecte care
duc la dezvoltarea localitãþii, însã planurile se întind ºi
pe mai departe. „Am definitivat lucrãrile la Cãminele
Culturale din Tunarii Vechi ºi din Poiana Mare, iniþi-
ind ºi lucrãrile de renovare la cel din Tunarii Noi. Par-
cul din centrul comunei este în plinã reabilitare, fiind
în construcþie spaþii de joacã, o scenã de spectacole.”,
a subliniat edilul localitãþii, Marin Vintilã.
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România conduce,

alãturi de Bulgaria

ºi Lituania, topul

celor mai mici

salarii brute

din Europa

În ianuarie 2018, Româ-

nia, cu 408 euro, conducea,

depãºitã doar de Bulgaria

(261 euro) ºi Lituania (400

euro), topul celor mai mici

salarii brute din Europa,

conform Eurostat, la polul

opus aflându-se Olanda

(1.578 euro), Irlanda

(1.614 euro) ºi Luxemburg

(1.999 euro). 22 dintre cele

28 de state ale uniunii au

un salariu minim naþional,

iar în Danemarca, Italia,

Cipru, Austria, Finlanda ºi

Suedia acesta nu existã. Pe

lângã Bulgaria, Lituania ºi

România, salarii de pânã la

circa 500 de euro mai au

Ungaria (445 euro), Croa-

þia (462 euro), Republica

Cehã (478 euro), Slovacia

(480 euro), Estonia (500

euro) ºi Polonia (503

euro). Alte cinci state au

salarii între 600 ºi 900

euro: Portugalia (677

euro), Grecia (684 euro),

Malta (748 euro), Slovenia

(843 euro) ºi Spania (859

de euro). Restul de ºapte

state au salarii minime

brute mai mari de 1.400 de

euro: Marea Britanie

(1.401 euro), Germania,

Franþa (1.498 euro), Belgia

(1.563 euro), Olanda,

Irlanda, Luxemburg. În

SUA salariul minim este

1.048 euro.
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“Este o procedurã care va
mai dura. M-am exprimat insti-
tuþional, cum au constatat ana-
liºtii. Nu am vãzut raportul, nu
a vãzut nimeni raportul, însã pre-
staþia sincer...nu mi-a plãcut. Ce
a prezentat (n.r.: ministrul Tu-
dorel Toader) nu ºtiu în ce mã-
surã reflectã raportul. Ce a pre-
zentat a fost lipsit de claritate ºi
de temeinicie. (...) Mult-promi-
sul raport nu a apãrut pe site sau
la Administraþia Prezidenþialã.
Când îl avem, probabil încercãm
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pe site-ul Ministerului Justiþieipe site-ul Ministerului Justiþieipe site-ul Ministerului Justiþieipe site-ul Ministerului Justiþieipe site-ul Ministerului Justiþiei
Ministrul Justiþiei, Tudorel Toader, a propus, joi, re-

vocarea procurorului ºef al DNA Codruþa Kovesi, dupã
ce a prezentat un raport privind activitatea manageria-
lã de la DNA care s-a bazat pe 20 de categorii ºi fapte.
Printre acuzaþii se aflã: comportament excesiv de auto-
ritar, discreþionar al procurorului ºef al DNA, implica-
rea în anchetele altor procurori, prioritizarea dosare-
lor în funcþie de impactul mediatic. Documentul a fost
blocat mai mult de 20 de ore, dupã ce site-ul instituþiei
a fost nefuncþional, ministrul promiþând cã va fi fãcut
public doar în formã online.

Raportul propriu-zis conþine
declaraþiile fãcute, joi seara, de
ministrul Justiþiei, Tudorel Toader,
în care a explicat care sunt moti-
vele care au stat la baza deciziei
sale de iniþiere a procedurilor de
revocare a Laurei Codruþa Kovesi.
Documentul conþine ºi 11 anexe,
decizii ale unor instituþii ºi regula-
mente. Documentul a fost publi-
cat pe site-ul ministerului dupã 21
de ore de la declaraþi

Raportul prezentat joi seara de
ministrul Justiþiei Tudorel Toader,
privind activitatea managerialã de
la DNA, a ajuns ieri dupã-amiazã
la Consiliul Superior al Magistra-
turii, acesta urmând sã transmitã
un aviz consultativ. “A fost înre-
gistratã ºi a intrat în circuitul ad-
ministrativ. Nu au fost dispuse alte
mãsuri, incluzând vreun calendar”,

a declarat Florin Encescu, purtã-
tor de cuvânt al CSM.

Secþia de procurori din cadrul
CSM va trebui sã dea un aviz con-
sultativ privind cererea de revoca-
re a procurorului ºef al DNA, La-
ura Codruþa Kovesi. ªedinþa va
avea loc, cel mai probabil, sãptã-
mâna viitoare. Avizul va fi trans-
mis preºedintelui, care va lua de-
cizia privind revocarea sau respin-
gerea cererii lui Tudorel Toader.

Alãturi de raport au fost ataºate
11 anexe. Acestea conþin articole
din Codul Deontologic al magis-
traþilor, trei decizii CCR (privind
conflictul juridic Guvern - Minis-
terul Public ºi persoanelor care
activeazã în instituþii ale statului
nesubordonate Parlamentului de a
se prezenta la o comisie de anche-
tã parlamentarã ), raportul de acti-

vitate al Ministerului Public pentru
anul 2016, un raport al Comisiei
de la Veneþia din anul 2010 ºi un alt
aviz al Comisiei, din anul 2012,
privind OUG de modificare a Legii
de funcþionare a Curþii Constituþi-
onale ºi la Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului de modificare ºi com-
pletare a Legii privind organizarea

ºi desfãºurarea referendumului.
De asemenea, în document se

regãsesc raportul Inspecþiei Ju-
diciare privind controlul de la
DNA ºi comunicatele Inspecþiei
privind demararea controlului la
DNA Ploieºti ºi cel referitor la
cercetarea disciplinarã a Laurei
Codruþa Kovesi.

Preºedintele Iohannis, despre solicitarea de revocare a ºefei
DNA: Ministrul Justiþiei nu a prezentat motive temeinice

Preºedintele Klaus Iohannis susþine cã ministrul
Justiþiei, Tudorel Toader, nu a prezentat motive temeini-
ce pentru revocarea ºefei DNA, Laura Codruþa Kovesi.

Preºedintele Iohannis a fãcut o declaraþie de presã
înainte de reuniunea informalã a Consiliului European,

la Bruxelles, pe agenda dezbaterilor fiind subiecte
legate de negocierile privind viitorul Cadru Financiar

Multianual post 2020, precum ºi viitoarea componenþã a
Parlamentului European pentru 2019-2024.

sã îl desluºim”, a declarat vineri
Klaus Iohannis, la Bruxelles.

ªeful statului a mai declarat cã
susþine în continuare activitatea
DNA. “Ce am auzit asearã nu a
fost de naturã sã îmi schimbe
opinia”, a afirmat Iohannis. În-
trebat dacã la discuþia pe care a
avut-o în urmã cu câteva zile cu
ministrul Tudorel Toader, aceas-
ta din urmã i-a spus de intenþia
de a demara procedura de revo-
care a Laurei Codruþa Kovesi,
Iohannis a negat. “Am avut o dis-

cuþie dar nu mi s-a pãrut corect
sã întreb, nici lui necesar sã mã
informeze”,a afirmat preºedinte-
le, care spune cã nu a discutat
cu ministrul Justiþiei dupã pre-
zentarea raportului.

ªeful statului a spus la Bru-
xelles, cã partenerii externi vor
fi nedumeriþi în privinþa demer-
sului ministrului Justiþiei, Tudor
Toader, de a cere revocarea din
funcþie a ºefei DNA, Laura Co-
druþa Kovesi, adãugând cã de-
mersul nu va îmbunãtãþi imagi-
nea României. „Este clar cã unii
vor fi nedumeriþi. Alþii, proba-
bil, îºi vor pune ºi alte întrebãri
ºi, cu siguranþã, acest demers nu
va duce spre îmbunãtãþirea ima-
ginii României”, a spus Iohan-
nis, întrebat ce va spune în ca-
zul în care va fi întrebat de par-
tenerii externi despre acest de-
mers, þinând cont cã în rapoar-

tele MCV este lãudatã activita-
tea DNA.

Preºedintele Iohannis partici-
pã la reuniunea informalã a Con-
siliului European, la Bruxelles, pe
agenda dezbaterilor fiind subiec-
te legate de negocierile privind
viitorul Cadru Financiar Multia-
nual post 2020, precum ºi viitoa-
rea componenþã a Parlamentului
European pentru 2019-2024. 

În ceea ce priveºte viitorul
buget al Uniunii Europene post
2020, reuniunea liderilor euro-
peni îºi propune sã aducã o se-
rie de clarificãri în privinþa ca-
lendarului procesului de nego-
ciere, prioritãþile care vor fi fi-
nanþate cu precãdere, dar ºi
disponibilitatea statelor mem-
bre de a-ºi majora contribuþia
la bugetul Uniunii, potrivit unui
comunicat al Administraþiei Pre-
zidenþiale.
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Nici chiar Jean Claude Juncker n-are liniºte!Nici chiar Jean Claude Juncker n-are liniºte!Nici chiar Jean Claude Juncker n-are liniºte!Nici chiar Jean Claude Juncker n-are liniºte!Nici chiar Jean Claude Juncker n-are liniºte!
MIRCEA CANÞÃR

Preºedintele Comisiei Europene, Jean
Claude Juncker, s-a arãtat îngrijorat de
posibilul deznodãmânt nefast, din punc-
tul sãu de vedere, al alegerilor parlamen-
tare din Italia, programate la 4 martie
a.c.. Tot la aceeaºi datã va cunoaºte ºi
deznodãmântul votului online, la nive-
lul militanþilor social-democraþi germani
(463.723 membri) asupra „contractului
de coaliþie” convenit la 7 februarie a.c.
între Angela Merkel din partea CDU-
CSU ºi Martin Schulz înainte de demi-
sia din funcþia de lider al SPD. Situaþia
rãmâne oricum ambiguã, deºi cotidianul
„Bild” a pus în discuþie, în câteva nu-
mere consecutive, probitatea partidului
social-democrat, atacându-l vehement
pe Kevin Kushnert, liderul tinerilor so-
cial-democraþi („Jusos”), care militea-
zã cu frenezie contra „contractului de
coaliþie” prin care partidul sãu a obþi-
nut, prin negocieri prelungite, cele mai
importante portofolii, într-un posibil vi-
itor guvern. În tabãra social-democratã

nu este oricum pace ºi liniºte. Un gu-
vern minoritar nu este deloc dorit de
Angela Merkel, iar organizarea de ale-
geri anticipate ar fi exact ceea ce îºi do-
reºte Alternativa pentru Germania
(AfD), un partid de extremã-dreapta,
prezent deja în Bundestag. Deºi preºe-
dintele Comisiei Europene, Jean Clau-
de Juncker, pe ultima turnantã a man-
datului, considerã un iminent pericol
ceea ce s-ar putea petrece în Italia, unde
se prefigureazã revenirea în prim-plan
a lui Silvio Berlusconi, condamnat pen-
tru fraudã, împiedicat de justiþie sã ac-
ceadã în funcþia de prim-ministru, dar
lider al Forza Italia, partid creditat cu
18%. Coaliþia anunþatã, mai cuprinde
Liga de Nord (14%) ºi Fratelli d’Italia
(formaþiune anti-europeanã, creditatã
cu 4-5%). Cu 37-38%, cât estimeazã
analiºtii, cã ar putea obþine coaliþia de
centru-dreapta a lui Silvio Berlusconi,
scorul pare insuficient pentru a forma
viitorul guvern, dar oricum este mai

mare decât al forþelor de centru-stân-
ga, creditate cu 27%, procent în cadrul
cãruia Partidul Democrat, condus de
Matteo Renzi, ar avea 24-25%. Deocam-
datã, premierul italian, Paulo Gentiloni,
rãmâne calm, ceea ce nu înseamnã ca e
ºi sigur de „blocarea” adversarilor poli-
tici, prin votul popular. Partidul anti-sis-
tem „Miºcarea Cinci Stele” (M5S), con-
dus de vicepreºedintele Camerei Depu-
taþilor, Luigi di Maio, are 28% în son-
daje, însã refuzã orice coaliþie. Lucruri-
le par îngrijorãtoare: 10 milioane de ale-
gãtori, din cei 51 de milioane cu drept
de vot, sunt indeciºi. La 81 de ani, reve-
nirea lui Silvio Berlusconi în prim-pla-
nul vieþii politice italiene reprezintã un
come-back aiuritor, dar periculos pen-
tru Bruxelles. Fiindcã, atât alegerile in-
terne din SPD-ul german, cât ºi cam-
pania electoralã din Italia, au pe un-
deva un numitor comun: chestiunea
migranþilor. Pe acelaºi aliniament, Un-
garia, Cehia, Slovacia ºi Polonia, care

resping cotele de refugiaþi.  Italia a
primit pe teritoriul sãu peste 600.000
de migranþi, iar alte mii ºi-au pierdut
viaþa în apele Mãrii Mediterane venind
de pe coastele tunisiene ºi libiene. Un
viitor guvern italian, cu un premier
apropiat de Silvio Berlusconi, desem-
nat chiar de acesta, este un vis de coº-
mar, nu doar pentru Jean Claude Jun-
cker, dar pentru toatã conducerea UE
de la Bruxelles. Pe fondul „Brexit”, al
crizei catalane, care fragilizeazã guver-
nul Mariano Rajoy, ceea ce se prefigu-
reazã în Italia nu este de bun augur,
în condiþiile în care nici tandemul fran-
co-german nu pare a mai prinde tura-
þia avutã. În aceste circumstanþe, „eve-
nimentele de la Bucureºti” nu îl lasã
indiferent pe Jean Claude Juncker ºi
aparent îl impacienteazã, din moment
ce sãptãmâna viitoare vicepreºedinte-
le Comisiei Europene, Frans Timmer-
mans, va face o vizitã oficialã de douã
zile la Bucureºti.

”În momentul de faþã sunt în-
registrate în REVISAL doar 46%
dintre contractele de muncã.
Sunt situaþii în care patronii au
fost nevoiþi sã creascã brutul
pentru ca angajaþii sã primeascã
acelaºi net. În alte societãþi au
venit cu soluþii complementare
cum ar fi anexe la contracte, dar

PNL ia atitudine faþã de salarizarea cadrelor didactice
Ieri, la sediul PNL Dolj a avut loc o con-

ferinþã de presã susþinutã de Nicolae Giu-
gea, deputat liberal de Dolj.  Parlamen-
tarul doljean a vorbit despre moþiunea
împotriva ministrului Muncii, dar ºi de-

spre o altã moþiune, de data asta împo-
triva Ministrului Educaþiei. PNL ia ati-
tudine faþã de salarizarea cadrelor didac-
tice, de creºterea normelor didactice ºi
de desfiinþarea unor ºcoli.

sub condiþie rezolutorie”, a de-
clarat Nicolae Giugea. El a mai
explicat faptul cã, în momentul
de faþã, ordonanþa de urgenþã
care a modificat Codul Fiscal a
trecut doar de Senat, nu ºi de
Camera Deputaþilor. ”Dacã ea nu
va fi votatã în Camerã? Sau dacã
este atacatã la Curtea Constituþi-

onalã ºi acolo este respinsã? În-
seamnã cã se revine la situaþia di-
nainte, dar cu salariile crescute cu
22%, pentru cã un salariu odatã
crescut nu mai poate fi scãzut. Îºi
permit angajatorii sã creascã sa-
lariile cu 22%?”, a subliniat par-
lamentarul doljean.

Proiect de lege
privind industriile creative

Deputatul Nicolae Giugea a
prezentat ideea unui proiect de
lege pe care îl va iniþia privind
industriile creative. ”În Româ-
nia acest domeniu nu este regle-
mentat prin lege, deºi la nivelul
Uniunii Europene aceste indus-
trii genereazã 3,3% din PIB. În
România nu existã reglementare
pentru acest sector. Ideea aces-
tei iniþiative legislative se leagã
ºi de rezultatele concursului pe
care l-am iniþiat de 1 decembrie
2017 ºi l-am încheiat la 24 ia-

nuarie 2018, privind idei pentru
a marca Centenarul Marii Uniri
în Craiova. Câºtigãtorul a fost
domnul Marius Dobrin care a
lansat ideea construirii unui spa-
þiu cultural amplu care sã reu-
neascã galerii de artã, spaþii ex-
poziþionale, ateliere, într-un cu-
vânt un centru al artelor ºi in-
dustrilor creative”. Nicolae Giu-

gea a precizat cã un astfel de
spaþiu a fost identificat la foste-
le Bãi Comunale, clãdire retro-
cedatã ºi lãsatã în paraginã
acum. ”Propunem ca administra-
þia sã cumpere acest imobil ºi sã
facã acolo un astfel de centru
care sã stimuleze artele creati-
ve”, a spus deputatul liberal.

MARGA BULUGEAN

Deputatul Ion Cupã, preºedintele
ALDE Dolj, susþine într-un comunicat
de presã cã declanºarea  procedurii de
revocare a procurorului ºef al DNA  de
cãtre Ministrul Justiþiei, pe deplin
justificatã din perspectiva legalã ºi
constituþionalã, riscã sã accentueze
faliile din societatea româneascã.
“Acest lucru trebuie evitat ºi stã în
responsabilitatea partidelor ºi mai cu
seamã a ºefului statului de a acþiona în
acest sens. ALDE a considerat întot-
deauna cã argumentele obiectivate de
lege ºi nu sloganurile sau subiectivis-
mele trebuie sã domine dezbaterea
publicã mai cu seamã în acest domeniu
al drepturilor ºi libertãþilor cetãþeneºti.

Aici nu este vorba de o competiþiei
electoralã  ci de o bãtãlie naþionalã
pentru ca justiþia sã însemne domnia
legii iar nu domnia bunului plac a unei
persoane sau a unui  grup de persoane,
indiferent de funcþiile acestora. De
aceea facem un apel la toþi cetãþenii din
judeþul nostru, la toþi românii de a
cãuta sã se informeze corect în legãtu-
rã cu decizia Ministrului Justiþiei, un
reputat profesionist recunoscut în
egalã mãsurã în þarã ºi în strãinãtate,
membru respectat al Comisiei de la
Veneþia, comisie care se ocupã de
democraþie, de drepturile ºi libertãþile
cetãþenilor la nivel european….”, a
subliniat Ion Cupã.

ALDE Dolj : Apel la informare corectãALDE Dolj : Apel la informare corectãALDE Dolj : Apel la informare corectãALDE Dolj : Apel la informare corectãALDE Dolj : Apel la informare corectãALDE Dolj : Apel la informare corectãALDE Dolj : Apel la informare corectãALDE Dolj : Apel la informare corectãALDE Dolj : Apel la informare corectã
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Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj au
anunþat cã fapta a fost comisã anul
trecut, în luna septembrie. Admi-
nistratorul unei societãþi comercia-
le, un craiovean de 41 de ani, i-a
sesizat pe poliþiºti, pe 18 septem-
brie 2017, cã persoane necunos-
cute au pãtruns prin efracþie într-
o halã închiriatã de societate, prin
dislocarea unei porþiuni din pere-
tele de tablã al halei, amplasatã pe
Aleea Depoului din municipiul Cra-
iova, iar din interior au sustras
unelte ºi scule electrice în valoare
de circa 20.000 lei. Poliþiºti de in-
vestigaþii criminale din cadrul Sec-
þiei 4 au demarat cercetãrile ºi, cu
sprijinul colegilor din cadrul Sec-

Reamintim cã, pe 17 mai, anul
trecut, se înregistra la Tribunalul
Dolj dosarul în care opt persoane,
administratori de firme ºi angajaþi
ai acestora, au fost trimise în ju-
decatã de procurorii Direcþiei Na-
þionale Anticorupþie
(DNA) Serviciul Teritorial
Craiova pentru folosirea
sau prezentarea cu rea-cre-
dinþã de documente ori
declaraþii false, inexacte
sau incomplete, dacã fap-
ta are ca rezultat obþine-
rea pe nedrept de fonduri
europene în formã conti-
nuatã, instigare la infrac-
þiunea de folosirea sau pre-
zentarea cu rea-credinþã de
documente ori declaraþii
false, inexacte sau incom-
plete, dacã fapta are ca
rezultat obþinerea pe ne-
drept de fonduri europe-
ne, fals în înscrisuri sub semnãtu-
rã privatã, respectiv complicitate
la aceste infracþiuni. Este vorba
despre Daniel Cojocãreanu, Virgil
Petrescu, Marius Dorin Muntea-

În cadrul acestor activitãþi, oa-
menii legii au controlat 4 societãþi
comerciale ºi 6 persoane fizice care
efectueazã acte de comerþ în do-
meniul “morãrit - panificaþie”. De
asemenea, oamenii legii au verifi-
cat ºi 6 mijloace folosite la trans-
portul produselor de panificaþie. Ca
urmare a neregulilor constatate,
poliþiºtii de la ,,Economic” au apli-
cat 6 sancþiuni contravenþionale în
conformitate cu prevederile Legii
12/1990 (privind protejarea popu-

Grupare de opt persoane la judecatã pentru fraudeGrupare de opt persoane la judecatã pentru fraudeGrupare de opt persoane la judecatã pentru fraudeGrupare de opt persoane la judecatã pentru fraudeGrupare de opt persoane la judecatã pentru fraude
cu fonduri europene de peste 2,5 milioane leicu fonduri europene de peste 2,5 milioane leicu fonduri europene de peste 2,5 milioane leicu fonduri europene de peste 2,5 milioane leicu fonduri europene de peste 2,5 milioane lei

Curtea de Apel Craiova a decis, ieri, cã
poate începe procesul grupãrii formate din ad-
ministratori de firme ºi angajaþi ai acestora,
trimiºi în judecatã în luna mai a anului trecut
de procurorii din cadrul Direcþiei Naþionale
Anticorupþie (DNA) – Serviciul Teritorial Cra-

iova pentru fraude cu fonduri europene. Cei
opt, folosindu-se de tranzacþii fictive între fir-
mele ce le aparþineau sau pe care le contro-
lau, ºi de documente false, au obþinut peste
2,5 milioane lei de la Ministerul Dezvoltãrii.
Dosarul se va judeca la Tribunalul Dolj.

nu, Vasile Cioroiu, Virgil Sorin Po-
pan, Gheorghe Radu Dorobanþu,
Liviu Bogdan Stoica ºi Florin Grã-
dinaru. În rechizitoriul întocmit la
finalizarea cercetãrilor, procurorii
anticorupþie au reþinut urmãtoarea

stare de fapt: „În cursul anului
2008, în contextul implementãrii
a patru proiecte finanþate din fon-
duri europene, inculpatul Cojocã-
reanu Daniel a iniþiat constituirea

unui grup infracþional organizat la
care au aderat ulterior ºi inculpa-
þii Grãdinaru Florin, Stoica Liviu
Bogdan ºi Petrescu Virgil, anga-
jaþi la societãþile administrate de
primul, grup al cãrui unic scop a

fost dobândirea în mod ne-
legal a fondurilor neram-
bursabile. Concret, aceºtia,
beneficiind ºi de ajutorul
celorlalþi inculpaþi, au de-
pus la autoritatea con-
tractantã mai multe docu-
mente false, inexacte sau
incomplete, în urma cãro-
ra au primit fonduri ne-
rambursabile în valoare
totalã de 2.557.080 lei,
sumã cu care Ministerul
Dezvoltãrii Regionale, Ad-
ministraþiei Publice ºi Fon-
durilor Europene a comu-
nicat cã se constituie parte
civilã în procesul penal.

Anterior, în acelaºi context, prin
tranzacþii succesive între societãþi
comerciale interpuse, proceduri de
achiziþii derulate doar scriptic, in-
culpaþii au urmãrit creºterea arti-

ficialã a valorii utilajelor achizi-
þionate (marea majoritate fiind
second-hand ºi erau deþinute de
societãþi din cadrul grupului de
firme controlat de aceeaºi persoa-
nã, respectiv Cojocãreanu Daniel).
În cursul anului 2011, inculpatul
Grãdinaru Florin, în calitate de
administrator în drept al unei so-
cietãþi comerciale (controlatã de
cãtre inculpatul Cojocãreanu Da-
niel), a depus la Autoritatea con-
tractantã o cerere de rambursare,
în scopul achiziþionãrii unui imo-
bil, a terenului aferent ºi a unor
echipamente, document care nu a
fost avizat, întrucât existau suspi-
ciuni cã înscrisurile depuse sunt ine-
xacte sau cã au fost falsificate”,

dupã au anunþat reprezentanþii
DNA Craiova.

Dosarul a fost analizat în came-
ra preliminarã, iar pe 12 octom-
brie anul trecut instanþa a dispus
începerea procesului. O parte din-
tre inculpaþi au fost nemulþumiþi ºi
au contestat hotãrârea Tribunalu-
lui, însã ieri, 23 februarie a.c.,
Curtea de Apel Craiova le-a respins
contestaþiile: „Respinge contesta-
þiile formulate de inculpaþii Cojo-
cãreanu Daniel, Munteanu Marius
Dorin ºi Cioroiu Vasile, ca nefon-
date. Definitivã. Pronunþatã în
camera de consiliu”, se aratã în
încheierea de ºedinþã a instanþei.
Urmeazã acum stabilirea primului
termen de judecatã.

Comercianþii de pâine ºi produseComercianþii de pâine ºi produseComercianþii de pâine ºi produseComercianþii de pâine ºi produseComercianþii de pâine ºi produse
de panificaþie verificaþi de poliþiºtide panificaþie verificaþi de poliþiºtide panificaþie verificaþi de poliþiºtide panificaþie verificaþi de poliþiºtide panificaþie verificaþi de poliþiºti

Reprezentanþii IPJ Dolj au anunþat cã, poliþiºti din cadrul
Serviciului de Investigare a Criminalitãþii Economice au

organizat, ieri, în judeþul Dolj, o acþiune pe linia prevenirii ºi
combaterii activitãþilor ilicite de comerþ din domeniul „morãrit
– panificaþie”, aplicând amenzi în valoare de peste 80.000 lei.

laþiei împotriva unor activitãþi de
producþie, comerþ sau prestãri de
servicii ilicite) ºi H.G. 984/2005
(privind stabilirea ºi sancþionarea
contravenþiilor la normele sanitar-
veterinare ºi pentru siguranþa ali-
mentelor). Sancþiunile aplicate de
poliþiºti se ridicã la valoarea
de 84.000 lei. În plus, au fost con-
fiscate mãrfuri în valoare de 3.300
lei, reprezentând 1300 de pâini ºi
2000 kg de fãinã, dupã cum au mai
precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Craioveni dupã gratii pentru furt calificatCraioveni dupã gratii pentru furt calificatCraioveni dupã gratii pentru furt calificatCraioveni dupã gratii pentru furt calificatCraioveni dupã gratii pentru furt calificat
Trei tineri cu vârste

cuprinse între 17 ºi 31 de
ani, din Craiova, au fost
reþinuþi joi, 22 februarie
a.c., dupã ce, poliþiºtii
Secþiei 4 Craiova au
stabilit cã ei sunt autori
ai unui furt de unelte
electrice, în valoare de
20.000 lei, din hala unei
societãþi comerciale din
Craiova. Fapta a fost
comisã în septembrie,
anul trecut, inculpaþii
valorificând bunurile
sustrase în judeþul Olt.

þiei 3 Poliþie Craiova, au reuºit iden-
tificarea autorilor faptei, respectiv
Aurel Bîcã, de 28 de ani, Cristian
Bîcã, de 31 de ani, Ionuþ Iordache,
de 17 ani ºi Hercule Bîcã, de 27 de
ani, toþi din municipiul Craiova, cel
din urmã fiind încarcerat între
timp, întrucât a fost arestat pre-
ventiv în altã cauzã. Mai mult, în
urma verificãrilor efectuate, s-a
stabilit cã bunurile sustrase au fost
comercializate în comuna Osica de
Sus, judeþul Olt, poliþiºtii craioveni
apelând  sprijinul lucrãtorilor
Postului de Poliþie Osica de Sus,
reuºind în acest mod sã recupere-
ze 90% din prejudiciul cauzat de
infractori, bunurile recuperate fi-
ind restituite persoanei vãtãmate.
În cursul zilei de joi, 22 februarie
a.c., poliþiºtii Secþiei 4 Craiova au

organizat o acþiune pe linia preve-
nirii ºi combaterii furturilor din
societãþi comerciale la care au par-
ticipat ºi lucrãtori din cadrul Sec-
þiei 3 Poliþie Craiova, fiind depis-
taþi ºi ridicaþi pentru cercetãri Au-
rel ºi Cristian Bîcã, precum ºi Io-
nuþ Iordache. În urma analizãrii
materialului probator administrat în
cauzã s-a dispus efectuarea în con-
tinuare a urmãririi penale  ºi pune-
rea în miºcare a acþiunii penale faþã
de autori pentru comiterea infrac-
þiunii de furt calificat, cei trei fiind
introduºi în arestul IPJ Dolj pe
bazã de ordonanþã de reþinere. Ur-
meazã sã fie prezentaþi instanþei de
judecatã cu propunere de arestare
preventivã, împreunã cu Hercule
Bîcã, dupã cum au mai precizat
reprezentanþii IPJ Dolj.
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Proiectului Grupului CEZ:

Coordonarea celui mai mare parcCoordonarea celui mai mare parcCoordonarea celui mai mare parcCoordonarea celui mai mare parcCoordonarea celui mai mare parc
eolian de pe uscat din Europaeolian de pe uscat din Europaeolian de pe uscat din Europaeolian de pe uscat din Europaeolian de pe uscat din Europa

Rezultate cheie atinse în 2016:
 Energia electricã ºi gazele naturale furnizate au ajuns cãtre

mai mult de 3.500.000 de persoane din 7 judeþe din sudul României;
 A operat cel mai mare parc eolian de pe uscat din Europa,

situat în Dobrogea, ãn zona localitãþilor Fântânele, Cogealac ºi Gra-
dina ºi un sistem hidroenergetic în judeþul Caraº Severin, cu centrale
electrice amplasate pe 4 lacuri (Secu, Gozna, Valiug ºi Timiº Trei
Ape); împreunã, parcul eolian si hidrocentralele au produs 1.235 GWh,
ceea ce reprezintã mai mult de jumãtate din targetul de minim 20% al
energiei totale care trebuia sã fie produs din surse regenerabile la
nivel naþional;
 Investiþiile fãcute în modernizarea reþelelor de distribuþie ºi a

staþiilor de transformare în 2016 au fost de peste 166 milioane lei;
 Pierderile de energie au atins cel mai mic nivel din istoria

companiei;
 Peste 45.000 ore de training au fost alocate pentru dezvol-

tarea angajaþilor;
 Au fost investiþi peste 1.479.000 lei în programe de CSR,

în beneficiul comunitãþilor locale;
 90% dintre achiziþiile de produse/servicii sunt fãcute la nivel

local, lucrând cu aproximativ 400 de furnizori locali;
 Au fost introduse douã staþii de încãrcare a vehiculelor elec-

trice în Piteºti ºi Craiova ºi s-au achiziþionat douã maºini electrice
pentru parcul auto CEZ.

Dupã 12 ani de dezoltare durabilã con-
stantã, Grupul CEZ în România publicã pen-
tru prima datã în istoria companiei rezulta-
tele non-financiare înregistrate în 2016, în
trei domenii: economic, social ºi mediu, fo-
losind un cadru internaþional de referinþã –

Global Reporting Initiative, opþiunea Core.
CEZ Vânzare este principalul furnizor de
energie electricã din sud-vestul României,
dar ºi furnizor de gaze naturale, cu un porto-
foliu de clienþi casnici ºi industriali care
depãºeºte 1,4 milioane de clienþi.

Dupã o consultare a grupurilor
þintã privind temele care le-ar pu-
tea interesa, precum ºi dupã un lung
proces de colectare ºi interpretare

Recunoaºterea oferitã de Global
Initiative Reporting rapoartelor
noastre de sustenabilitate este o
confirmare a faptului cã suntem
pe drumul cel bun în îndeplinirea
misiunii noastre”, a declarat Mar-
tin Zmelik, Country Manager al
Grupului CEZ în România.

Totodatã, începând cu 2011,
Grupul CEZ în România deþine în
portofoliul sau sistemul hidroener-
getic de lângã Reºiþa, judeþul Ca-

ras Severin, format din 4 micro-
hidrocentrale (Grebla, Crainicel 1,
Crainicel 2 ºi Breazova) ºi ame-
najarile hidro aferente de la Trei
Ape, Gozna, Valiug si Secu. Gru-
pul CEZ a investit în reabilitarea
complexului de hidrocentrale de
la Reºiþa în scopul creºterii efi-
cienþei, capacitatea de producþie
ridicându-se de la 18 MW la cir-
ca 22 MW dupã finalizarea pro-
cesului de modernizare.

a datelor, compania lanseazã pri-
mele sale Rapoarte de Sustenabili-
tate pentru anul 2016, pentru Gru-
pul CEZ în România, respectiv,

pentru Distribuþie Oltenia. Ambele
rapoarte confirmã complexitatea
eforturilor noastre pentru a asigu-
ra sustenabilitatea operaþiunilor ºi

serviciilor Grupului CEZ în
România în 2016. În plus,
acestea au primit recunoaº-
terea Global Reporting Iniþia-
tive (GRI) pentru modul în
care rãspund aºteptãrilor gru-
purilor þintã ale companiei.
Certificarea din partea GRI
este o dovadã clarã a riguro-
zitãþii modului în care s-a re-
alizat raportarea, existând ºi
o perioadã de consultãri cu
grupurilor þintã ale compa-
niei. Grupul CEZ deþine în
România ºi cel mai mare parc
eolian pe uscat din Europa,
în zona Dobrogea, la Fântã-
nele, Cogealac ºi Gradina.
Parcul Eolian a însemnat o
investitie de 1,1 miliarde euro
ºi conþine 240 de turbine eo-
liene cu o putere totalã insta-
latã de 600 MW. Întreaga
capacitate a Parcurilor Eolie-

ne CEZ a fost pusã în funcþiune
la sfârºitul anului 2012.

Recunoaºterea oferitã de
Global Initiative Reporting

Grupul CEZ în România este
reprezentat prin 8 companii – Dis-
tribuþie Oltenia, CEZ România,
CEZ Vânzare, CEZ Trade, Tomis
Team, MW Invest, Ovidiu Deve-
lopment ºi TMK Hydroenergy Po-
wer. Grupul CEZ este prezent pe
piaþa româneascã încã din anul
2005, odatã cu preluarea compa-
niei de distribuþie a energiei elec-
trice Electrica Oltenia SA. Dupã
procesul de separare a activitãþilor
(unbundling) încheiat cu succes în
anul 2007, Distribuþie Energie Ol-
tenia (fosta CEZ Distribuþie) asi-
gurã alimentarea cu energie elec-
tricã a ºapte judeþe: Argeº, Dolj,
Gorj, Mehedinþi, Olt, Teleorman
ºi Vâlcea. „În aceºti 12 ani în Ro-
mânia am lucrat ca un partener
stabil ºi demn de încredere pen-
tru toþi actorii noºtri interni ºi ex-
terni ºi am dat importanþã egalã
responsabilitãþilor noastre sociale
ºi de mediu, precum ºi celor eco-
nomice. Misiunea pe care ne-am
asumat-o nu a fost una simplã: sã
aducem energie electricã în case-
le a peste 3,5 milioane de români,
sã coordonam cel mai mare parc
eolian de pe uscat din Europa ºi
sã avem grija de mai mult de 1800
de angajaþi. În plus, am dorit sã
fim un partener de încredere pen-
tru autoritãþile române ºi un exem-
plu de bunã practicã în sector.
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De mai mulþi ani, agricultorii din
Cãlãraºi, dar ºi autoritãþile locale
îºi doreau sã aibã un spaþiu ame-
najat corespunzãtor în care sã poa-
tã depozita, pentru câteva zile sau
sãptãmâni, tonele de produse, în
special lubeniþã, pe care o produc
nisipurile de acolo. În repetate rân-
duri, s-au fãcut solicotãri la minis-
terul Agriculturii, cãtre preºedinþie
ºi alte instituþii ale statului, dar, din
pãcate, demersurile au fãrã ecou.
Anul acesta, însã, Primãria ºi Con-
siliul Local Cãlãraºi au hotãrât sã
includã în planurile de investiþii
pentru acest an ºi mult doritul de-
pozit cu temperaturã controlatã. O
sumã de 600.000 de lei a fost alo-
catã din bugetul local pentru a ri-
dica acest obiectiv. ”Este cea mai
importantã investiþie a noastrã din
acest an. Depozitul se va întinde
pe o suprafaþã de 3,5 hectare, pe
un teren de la marginea localitãþii,
ºi va avea o capacitate de înmaga-
zinare pentru 200-250 de tone de
legume ºi fructe. Va fi dotat ºi cu
o basculã de 50 de tone pentru cân-
tãrirea mãrfii ºi, cel mai important,
va avea temperaturã controlatã”,

Primãria Cãlãraºi construieºtePrimãria Cãlãraºi construieºtePrimãria Cãlãraºi construieºtePrimãria Cãlãraºi construieºtePrimãria Cãlãraºi construieºte
un depozit pentru legume ºi fructeun depozit pentru legume ºi fructeun depozit pentru legume ºi fructeun depozit pentru legume ºi fructeun depozit pentru legume ºi fructe
Un vis mai vechi al agricultorilor din lo-

calitatea Cãlãraºi se va împlini în aceastã
varã, când va fi gata depozitul de legume ºi
fructe, cu temperaturã controlatã. Construc-
þia va permite pãstrarea produselor pentru
o perioadã mai îndelungatã de timp, fãrã ca
acestea sã se altereze. Totodatã, un inves-
titor privat este interesat sã amenajeze ºi o

Paginã realizatã de RADU ILICEANU ºi LAURA MOÞÎRLICHE

mini-fabricã de conserve, care va procesa
o parte din producþia adusã în depozit. Prin-
cipalul motor al agriculturii din zonã, una
foarte productivã, tinde sã devinã coopera-
tiva Horticola Cãlãraºi, care zilele acestea
urmeazã sã semneze cel de-al doilea mare
contract de livrare a pepenilor ºi cartofilor
cu un lanþ de supermarketuri.

a precizat primarul localitãþii Cãlã-
raºi, Vergicã ªovãilã.

Fabricã pentru conserve
din legume ºi fructe

În imediata apropiere, va func-
þiona ºi o fabricã de conserve din
legume ºi fructe, în care vor lucra
aproximativ 60 de persoane. Po-
trivit primarului Vergicã ªovãilã,
aceasta va prelua o parte din re-
coltele localnicilor ºi va fi dezvol-
tatã de la zero de un investitor pri-
vat. Se rezolvã astfel una din  pro-
blemele majore ale agricultorilor din
zonã, care s-au plâns în dese rân-
duri de lipsa oportunitãþilor de des-
facere, în condiþiile în care pro-
ducþiile au fost ºi anul trecut des-
tul de mari. ”De multe ori, s-a în-
tâmplat ca agricultorii noºtri sã
munceascã ºi sã investeascã bani,
iar rezultatele au fost pe mãsura
eforturilor, adicã au scos produc-
þii foarte bune. Însã, când a fost
vorba sã valorifice recolta, au con-
statat cã nu au unde sã facã acest
lucru sau trebuie sã meargã în alte
zone îndepãrtate ale þãrii, supor-
tând niºte cheltuieli suplimentare.

Prezenþa unei infrastructuri de
acest tip îi ajutã foarte mult pe oa-
meni, fiindcã marfa nu li se mai
stricã pe câmp”, este convins pri-
marul din Cãlãraºi.

80 de agricultori s-au înscris
în Horticola Cãlãraºi

Paºi importanþi s-au fãcut ºi prin
înfiinþarea unei cooperative agrico-
le, Horticola Cãlãraºi, prima de acest
gen dupã Revoluþie, care se spriji-
nã, deja, pe 80 de agricultori. Aceº-
tia deþin împreunã o suprafaþã de
134 de hectare de teren, pe care
sunt cultivate diverse legume, pe-
peni, cartofi ºi varzã. S-au încheiat
contracte de livrare a produselor,
în special pepeni ºi cartofi timpurii,
cu douã mari lanþuri de supermar-
keturi din Bucureºti, care deja au
întocmit graficele de predare a mãr-
fii cu cooperativa.

Gelu Firan, din satul Sãrata, a
luat startul în cultivarea cartofului
extra-timpuriu, deocamdatã în spa-
þii protejate, chiar de la începutul
acestei luni. Mai precis, pe 2 fe-
bruarie, cultivatorul a intrat cu o
echipã formatã din opt persoane
în cele 8 solarii pe care ºi le-a ame-
najat în decursul celor câþiva ani
de când se ocupã de agriculturã.
I-a trebuit o sãptãmânã ca sã plan-
teze o suprafaþã de 90 de ari, des-
pãrþiþi în douã loturi. Acum, are
grijã ca temperatura din interiorul
spaþiilor acoperite cu folie sã nu
coboare foarte mult, astfel încât
tuberculii de cartofi sã poatã sã în-
colþeascã. Ieri, chiar ne-a arãtat cã
plantele de cartof deja înmuguri-
serã, , la nici un centimetru  sub
pãmântul fãrâmicios. ”Mi-am pro-
pus sã încep recoltarea cartofilor
pe data de 20 aprilie, mai devreme
decât anul trecut, când am cules
în prima zi a lunii mai. Cartofii sunt

prima culturã pe care o muncim
în aceste solarii, urmeazã apoi pe-
penii galbeni, iar toamna plantãm
varzã. O mare parte din profit, am
ales sã îl investim în aceste spaþii,
crescând de la un an la altul su-
prafeþele cultivate”, ne-a explicat
agricultorul Gelu Firan.

Cadastru gratuit, executat
pentru 2.200 de gospodãrii
Anul trecut, Primãria Cãlãraºi a

reuºit finalizarea reþelei de alimen-
tare cu apã în satele Cãlãraºi ºi
Sãrata. Totodatã, a fost încheiatã
ºi prima etapã a reþelei de canali-
zare Cãlãraºi, lucrarea întinzându-
se pe 19,1 kilometri. S-au execu-
tat gratuit branºamente ºi racor-
duri: 554 de branºamente la reþea-
ua publicã de alimentare cu apã ºi
un numãr de 556 racorduri la re-
þeaua publicã de canalizare. Tot
anul trecut, s-au realizat lucrãri
topografice de înregistrare siste-
maticã în sistemul naþional de ca-
dastru ºi carte funciarã pentru te-
renurile din extravilanul comunei.
Pânã în prezent, s-au efectuat do-
cumentaþii pentru 2.200 de gospo-
dãrii. Tot din bugetul local, au fost
amenajate trotuarele ºi parcãrile, s-
au pus la punct podeþele ºi rigolele
ºi a fost recondiþionat monumen-
tul dedicat ostaºilor cãzuþi în Pri-
mul Rãzboi Mondial.

O listã de investiþii generoasã
Sãptãmâna trecutã, a fost dez-

bãtut ºi aprobat bugetul comunei
Cãlãraºi pentru anul 2018. Pe lân-
gã amenajarea depozitului de le-
gume ºi fructe, se vor investi bani
ºi în multe alte obiective. La
ªcoala generalã nr. 1, se vor ame-
naja grupuri sanitare moderne,
investiþia fiind realizatã cu fonduri
din Programul Naþional de Dez-
voltare Localã (PNDL II), în va-
loare de 385.188 de lei, dintre care
65.000 de lei vin din bugetul lo-
cal. Reparaþii se vor realiza ºi la
sediul Poliþiei Locale, în valoare
de 100.000 de lei. Apoi, pentru
prevenirea eficientã a inundaþiilor
în zona transfrontalierã România
– Bulgaria, se vor investi 470.000
de euro, dintre care 399.500 de
euro (85%) din Fondul European
de Dezvoltare Regionalã, 61.100
de euro (13%) de la bugetul de
stat ºi 9.400 de euro (2%) de la
bugetul local. Autoritãþile au tre-
cut pe lista obiectivelor de inves-
tiþii ºi amenajarea de la Vadu Ber-
cii, care costã 50.000 de lei, Bal-
ta Nisipeanu – 30.000 de lei ºi
amenajarea bazelor sportive la
ºcoli – 100.000 de lei. Pentru
amenajarea trotuarelor sunt alo-
caþi 350.000 de lei, iar pentru
modernizarea strãzilor – 50.000
de lei. Pe lista de investiþii se mai
regãsesc achiziþionarea de utilaje
agricole, amenajarea pãrculeþelor
ºi a ciºmelelor, dar ºi moderniza-
rea iluminatului public.
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Conform cercetãrilor efectuate
de-a lungul anilor, la Poiana Mare
au fost descoperite dovezi ale vieþii
pe aceste meleaguri, încã din Neo-
litic, apoi trecând prin „Epoca bron-
zului”. Prima atestare documenta-
rã este din 8 martie 1525, atunci
când Radu de la Afumaþi, Domni-
torul Þãrii Româneºti, îi dãruieºte
moºii Spãtarului Dragu, în aceastã
zonã. În anul 1902, se dã actuala
denumire, pentru a se face deose-
birea faþã de alte comunitãþi de ...
„Poiana”, din toatã þara, în cuprin-

La Poiana Mare, semne bune anul areLa Poiana Mare, semne bune anul areLa Poiana Mare, semne bune anul areLa Poiana Mare, semne bune anul areLa Poiana Mare, semne bune anul are
Comuna Poiana Mare trãieºte în prezent, se gândeºte

la viitor, având în spate un  trecut cât se poate de glorios.
Cel puþin pentru acest an, sunt proiecte care duc la dezvol-
tarea localitãþii, însã planurile se întind ºi pe mai departe.

sul comunei fiind ºi satele Tunarii
Noi, respectiv Tunarii Vechi. Primul
apare în timpul lui  Vodã Cuza, cel
de-al doilea în anii domniei lui Mihai
Viteazul. Dar, poate cel mai impor-
tant, aici a fost, în 1877, Sediul
Marelui Cartier General al Armatei
Române, în Timpului Rãzboiului de
Independenþã, locul unde s-au pe-
rindat mari personalitãþi instorice ale
României,de la prim-ministrul I.C.
Brãtianu, ministrul de Externe, Mi-
hail Kogãlniceanu, medicul Carol
Davilla, pictorul Nicolar Grigorescu

pâna la ofiþeri ai Armatei Române .
Tot în aceste locuri, Principele Ca-
rol al Principatelor Unite, viitorul
Rege Carol I, primeºte telegrama
Marelui Duce Nicolae, comandan-
tul trupelor ruseºti din Bulgaria, prin
care cel din urmã îi solicitã trecerea
Dunãrii a trupelor, Plevna fiind greu
de cucerit în faþa armatelor coman-
date de cãtre Osman Paºa.

Proiecte în derulare
Anii au trecut, viaþa a mers, ºi

cu bune ºi cu rele, ºi s-a ajuns în
prezent. „Avem o istorie veche, pe
care vrem sã o onorãm aºa cum se
cuvine ºi ne gândim la viaþa locui-
torilor comunei.  Astfel, sunt în
derulare proiecte de pietruire a strã-
zilor din comunã, iar, prin fonduri
europene, vom asfalta ºi câteva
strãzi din localitatea de centru. Am
definitivat lucrãrile la Cãminele Cul-
turale din Tunarii Vechi ºi din Poia-
na Mare, iniþiind ºi lucrãrile de re-
novare la cel din Tunarii Noi. Par-
cul din centrul comunei este în pli-
nã reabilitare, fiind în construcþie
spaþii de joacã, o scenã de specta-
cole. Prin GAL (Grupul de Acþiune
Localã), am reabilitat ºi modernizat
unitãþile ºcolare, am fãcut o mini-
bazã sportivã, fiind în curs de fina-
lizarea a clãdirii dispensarului. Dar,
mai avem ºi alte proiecte: construi-

rea unei baze sportive în parc, mo-
dernizarea Centrului civic, amena-
jarea aleilor pietonale ºi a locurilor
de parcare, realizarea sistemului de
preluare a aplelor pluviale, moder-
nizarea dispensarului din Tunarii
Vechi, iar monitorizarea video se aflã
în plinã dezvoltare, fiind montate
mai mult de 40 de camere care în-
registreazã ceea ce se întâmplã pe
strãzi”, a precizat Marin Vintilã,
primar al comunei Poiana Mare.

Semne bune în agriculturã
Poiana Mare este arhicunoscutã

prin hãrnicia oamenilor sãi, iar lu-

crurile nu stau altfel nici în prezent.
„Suntem bine puºi la punct cu tot
ceea ce înseamnã agricultura, tere-
nurile fiind deja pregãtite. Legumi-
cultorii deja îºi pregãtesc strategia,
iar, la tomate, dacã, anul trecut ,
am avut înregistrate în jur de 100
de dosare depuse pentru primirea
ajutorului de minimis, acum s-a de-
pãºit cu mult numãrul. ªi la ovine
ºi caprine stãm bine, fiind înregis-
trate câteva mii de capete, ca sã nu
mai vorbesc de proiectele individua-
le de dezvoltare pe fonduri europe-
ne aflate în derulare”, a mai menþi-
onat Marin Vintilã.



8 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 24 februarie 2018culturãculturãculturãculturãculturã

În campania „Artiºtii pentru ar-
tiºti” s-au înscris 18 teatre din
Bucureºti ºi 31 din þarã, acestea
programând pe parcursul lunii
martie spectacole de teatru, ºi nu
numai, ale cãror încasãri vor ali-
menta Fondul de Solidaritate Tea-
tralã, special constituit pentru spri-
jinirea artiºtilor cu probleme de
sãnãtate ºi existenþã.

În Bucureºti, seria acestor spec-
tacole va fi deschisã pe 1 martie
cu „Scufiþa roºie”, adaptare de
Felix Alexa dupã Charles Perrault,
la Teatrul de Animaþie Þãndãricã.
În program au intrat ºi TNB, Tea-
trul Odeon, Teatrul Mic, Bulandra,
Nottara, Teatrul Evreiesc de Stat,
Teatrul de Comedie, Teatrul Mas-
ca, Metropolis, Excelsior, UNTEA-
TRU, Teatrul ACT, Creart-Tea-
trelli, Teatrul Arte dell’Anima, Te-
atrul „Ion Creangã”, Teatrul de re-
vistã „Constantin Tãnase”, AR-

Uniunea Teatralã din România - UNITER des-
fãºoarã, în luna martie, cea de-a 17-a ediþie a cam-
paniei naþionale „Artiºtii pentru artiºti”, realizatã
în parteneriat cu instituþii de teatru din Bucureºti
ºi din þarã. „Campania vine în sprijinul oamenilor
de teatru care au nevoie de ajutor, prin spectaco-
le oferite în numele cauzei artiºtilor noºtri pentru
care scena rãmâne o frumoasã amintire”, se aratã

CUB - Centrul Cultural al Munici-
piului Bucureºti.

Din þarã, în campanie s-au în-
scris Teatrul Municipal Baia Mare,
Teatrul „Szigligeti Szinhaz” Ora-
dea, Teatrul pentru Copii ºi Tine-
ret „Ariel” din Târgu-Mureº - sec-
þia românã, teatre din Miercurea-
Ciuc, Suceava, Brãila, Galaþi, Ti-
miºoara, Botoºani, Cluj-Napoca,
Sfântu Gheorghe, Piatra-Neamþ,
Arad, Giurgiu, Iaºi, Sibiu, Ploieºti,
Râmnicu Vâlcea, Satu Mare, Târ-
goviºte, Târgu Jiu.

Alãturã-te campaniei,
cumpãrã bilete, bucurã-te
de teatru ºi fã o faptã bunã!
ªi Craiova susþine campania „Ar-

tiºtii pentru artiºti”. Sumele obþinu-
te din vânzarea a 250 de bilete, la
preþul de 20 lei, vor fi donate de
Teatrul Naþional „Marin Sorescu”

dupã prezentarea spectacolului „O
lunã la þarã”, de Turgheniev, în
regia lui Cristian Juncu, cu deco-
ruri de Cosmin Ardeleanu. Repre-
zentaþia va avea loc vineri, 16 mar-
tie, de la ora 19.00. În distribuþie:
Claudiu Bleonþ, Iulia Colan, Clau-
diu Mihali, Ioana Manciu, Costine-
la Ungureanu, Cãtãlin Vieru, Alex
Calangiu, Iulia Lazãr, Valentin Mi-
hali, Adrian Andone, Tamara Popes-
cu, Dragoº Mãceºanu, Alina Man-
gra ºi copilul Alexandru Dragomir.
Biletele sunt disponibile doar la Agen-
þia teatralã (tel. 0251.413.677).

De asemenea, Teatrul pentru
Copii ºi Tineret „Colibri” va pre-
zenta marþi, 27 martie, „Prinþul
Broascã”, un spectacol de Veselin
Boidev dupã Fraþii Grimm, în regia
lui Todor Valov, scenografia ºi cos-
tumele Stefka Kyuvlieva, cu pãpuºi
realizate de Peter Cekunov, Ganka
Kirilova ºi Aurelia Sadovska. Viaþã
personajelor dau actorii Cosmin
Dolea, Geo Dinescu, Adriana Ion-
cu ºi Alis Ianoº. Spectacolul a fost
distins, în 2013, cu Premiul pentru
cea mai bunã interpretare, acordat
actriþei Adriana Ioncu, ºi cu Pre-
miul pentru scenografie, oferit Stef-
kãi Kyuvlieva, la cea de-a XII-a
ediþie a Festivalului Internaþional al
Teatrelor de Pãpuºi ºi Marionete

„Puck” de la Cluj-Napoca. În anul
2014, spectacolul a luat Premiul
special al juriului la Festivalul In-
ternaþional de Animaþie „Gulliver” de
la Galaþi, organizat de Teatrul Dra-
matic „Fani Tardini” – Secþia Pã-
puºi „Gulliver”. Toate cele 200 de
bilete vândute în cadrul campaniei,
la preþul de 5 lei/buc., s-au epuizat.

***
Sumele strânse în Bucureºti ºi

în þarã din vânzarea de bilete, dona-
þii ºi sponsorizãri se pot vira în con-
tul RO40RZBR0000060007801286
deschis la Raiffeisen Bank, Agenþia
Piaþa Amzei, Fondul de Solidaritate
Teatralã.

 MAGDA BRATU

într-un comunicat al UNITER. Susþin campania ºi
Teatrul Naþional „Marin Sorescu” din Craiova,
prin prezentarea, pe data de 16 martie, a specta-
colului „O lunã la þarã”, de Turgheniev, în regia -
lui Cristian Juncu, ºi Teatrul pentru Copii ºi Tine-
ret „Colibri”, care, chiar de Ziua Mondialã a Tea-
trului, pe 27 martie, îºi primeºte publicul la repre-
zentaþia cu „Prinþul Broascã”.

Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj ia ºi
în acest an urma obiceiurilor din prima sâm-
bãtã a Postului Mare al Paºtelui ºi vã propu-
ne un popas în comuna Desa, unde este îm-
plinit, pe 24 februarie, ritualul cunoscut sub
denumirea de Încuratul cailor sau Caii lui
Sântoader. Potrivit tradiþiei, la primele ore ale
dimineþii, tineri din Desa, dar ºi din localitãþi
învecinate ca Poiana Mare sau Ciupercenii
Noi, organizeazã o întrecere hipicã menitã
sã le punã în valoare calitatea de buni gospo-
dari, care îºi îngrijesc atent ºi îºi respectã
caii. Obiceiul are ºi rol ritualic, gonirea cai-
lor având drept scop  alungarea spiritelor rele
cuibãrite în vatra satului pe timp de iarnã.
Cei mai iscusiþi cãlãreþi sunt ºi premiaþi de
autoritãþile locale.

Tot astãzi, o echipã a Centrului Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Dolj se va afla în oraºul Bãileºti,
unde, sub îndemnul „Iubiþi-vã pe-ndelete,
în ziua de Dragobete”, Casa de Culturã
„Amza Pellea” organizeazã o serie de mani-
festãri legate de sãrbãtoarea Dragobetelui.
Începând cu ora 9.30, elevi ai Liceului Teh-
nologic „ªtefan Anghel” din localitate vor
împânzi centrul oraºului oferind flori ºi ba-
loane doamnelor ºi domniºoarelor. De la ora
10.00, Ansamblul Folcloric „Bobocica” va
prezenta un spectacol de jocuri ºi cântece
populare, în Piaþa Civicã.

Teatrul Naþional „Marin So-
rescu” va organiza miercuri 28
februarie, de la ora 18.00, la Sala
„Ion D. Sîrbu”, spectacolul de
poezie „Marin Sorescu – de la
Ecuatori la Poli”, prilejuit de
împlinirea a 82 de ani de la naº-
terea poetului.

Vor interpreta actorii Anca
Dinu, Haricleea Nicolau, Petro-
nela Zurba, Gabriela Baciu, An-
gel Rababoc ºi Nicolae Vicol.
Poemele, selectate de Nicolae
Coande, fac parte din volumele
de versuri „Ecuatorul ºi polii”,
„Tuºiþi”, „La Lilieci”, „Poezii
alese de cenzurã” ºi vor fi înso-
þite de douã scrisori din volu-
mul „Marin Sorescu în scrisori
de familie” (Ed. Autograf MJM,
2008), îngrijit de fratele poetu-
lui, George Sorescu. Intrare la
spectacol este liberã, în limita lo-
curilor disponibile.

«Cum ar fi fost dacã ar fi trãit
încã? Ar fi împlinit, anul acesta, 82
de ani ºi l-am fi sãrbãtorit la Tea-
trul Naþional care îi poartã nume-
le, Academia Românã ar fi convo-
cat o sesiune extraordinarã, Pre-
ºedinþia i-ar fi trimis un coº de flori,

Spectacol pe versuri
de Marin Sorescu

Academia suedezã i-ar fi conferit
de mult Nobelul, televiziunile ar fi
spus prostii, iar poeþii mai tineri ar
fi fost împãrþiþi în tabere extremis-
te: unii l-ar fi recunoscut drept pre-
cursor, alþii l-ar fi atacat ca „expi-
rat”», se menþioneazã într-un co-
municat de presã al teatrului.

MAGDA BRATU

Tradiþii doljene, în Sâmbãta lui Sântoader ºi
în zi de Dragobete
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DUMINICÃ - 25 februarie

07:00 Teleenciclopedia (R)
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
12:55 Jocurile Olimpice de iarnã

Pyeongchang 2018
15:00 Telejurnal
15:30 Politicã ºi delicateþuri
16:30 Handbal feminin: SCM

Craiova - Universitatea Cluj
18:10 Lozul cel mare
18:45 #eusuntromnia
19:00 Secrete de rãzboi (R)
1998, SUA, Documentar
19:50 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
21:00 Teaser Eurovision 2018
21:10 Eurovision 2018
00:50 Jocurile Olimpice de iarnã

Pyeongchang 2018 (R)
03:00 Vorbeºte corect! (R)
03:05 Telejurnal (R)
03:55 Universul credinþei (R)
05:10 Recurs la moralã
06:00 Imnul României
06:05 Starea naþiei (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:10 Visul canadian (R)
2016, Germania, Dramã
08:00 Sid, micul savant
2008, SUA, Animaþie, Comedie,

Familie
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Naturã ºi aventurã
11:00 Destine ca-n filme (R)
12:00 New York
12:40 Furtunã în Pacific
1985, România, Aventuri
14:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:30 Jocurile Olimpice de iarnã

Pyeongchang 2018 (R)
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Visul canadian
2016, Germania, Dramã
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Jocurile Olimpice de iarnã

Pyeongchang 2018
22:10 ªi caii se împuºcã, nu-i

aºa?
1969, SUA, Dramã
00:20 Furtunã în Pacific (R)
1985, România, Aventuri
01:55 Ieri-Azi-Mâine (R)
03:40 D'ale lu' Miticã (R)
04:30 New York (R)
05:00 Ferma (R)
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai
06:15 Teleshopping

TVR 2

07:35 Monºtri pe roþi
09:20 The Boss Baby: Cine-i ºef

acasã?
11:00 Dragostea mea
12:35 John Carter
14:45 Bambi
15:55 Întoarcerea lui Jedi: Ediþie

specialã
18:10 De ce el?
20:00 Baywatch
21:55 Aici, acum
23:00 Aliatul
01:05 Hostel - Cãminul ororilor
02:40 Echipa de tâlhari
04:00 Aici, acum

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ce se întâmplã doctore ?
10:30 Arena bucãtarilor
11:00 Dansul dragostei: Bãtãlia

starurilor
2014, SUA, Dramã, Muzical,

Romantic, Dragoste
13:15 Apropo Tv
14:15 Ferma vedetelor (R)
16:15 Paul, mare poliþist la mall
2009, SUA, Comedie
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Planeta Maimuþelor:

Revoluþie
2014, SUA, Acþiune, Dramã, SF,

Thriller
23:00 Omul cu pumni de fier
2012, SUA, Acþiune, Aventuri
01:00 Apropo Tv (R)
01:45 Planeta Maimuþelor:

Revoluþie (R)
2014, SUA, Acþiune, Dramã, SF,

Thriller
03:45 Omul cu pumni de fier (R)
2012, SUA, Acþiune, Aventuri
05:15 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

PRO 2
08:45 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
19:30 Ferma dupa perdea
20:30 Camera 309
21:30 Regina nopþii
22:30 Iubirea ascunsã
23:30 Trandafirul negru
00:30 Iubire ca în filme
01:30 La Dona (R)
03:00 Camera 309  (R)
03:45 Regina nopþii (R)

07:15 La Mãruþã (R)
09:15 Frankenweenie
10:45 La bloc (R)
13:00 Inelul Muschetarilor (R)
14:45 Damna din viaþa mea (R)
16:15 Unul nu aude, celãlalt nu

vede
18:15 La bloc
20:30 Pearl Harbor
00:15 Nimfomana Vol. II
02:45 Cine A.M.
06:30 Ultima vacanþã (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
10:00 Guess My Age – Ghiceºte

vârsta (R)
11:15 Crãiasa Zãpezii: Foc ºi

Gheaþã
2016, Rusia, Animaþie
13:00 Observator
14:00 101 Dalmaþieni (R)
1996, SUA, Comedie
16:00 Observator
17:00 Fructul oprit (R)
2017, România, Dramã
19:00 Observator
20:00 În puii mei
21:00 iUmor
23:00 Asia Express (R)
02:00 Merlin (R)
1998, SUA, Aventuri, Dramã,

Fantastic
03:30 Guess My Age – Ghiceºte

vârsta (R)
04:30 Crãiasa Zãpezii: Foc ºi

Gheaþã (R)
2016, Rusia, Animaþie
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
07:30 Sport, dietã ºi o vedetã
08:00 Teleshopping
08:45 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Buletin de Bucureºti (R)
1982, România, Comedie
15:00 Asta-i România! (R)
16:30 Bravo, ai stil! All Stars (R)
18:45 ªtirile Kanal D
19:45 Exatlon
23:15 Ochii din umbrã
01:15 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Ziua în care mi s-a scris

destinul (R)
2014, Turcia, Dramã
04:15 Ochii din umbrã (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Cu lumea-n cap
07:45 Focus Magazin
08:45 Casa: construcþie ºi design
09:20 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai bine

(R)
11:00 Omul pãdurilor
2011, Italia, Dramã, Familie
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
13:30 Super Cireaºa de pe tort

(R)
15:30 Chef Dezbrãcatu’
16:00 Paradisul în direct (R)
1994, România, Comedie
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai bine
20:30 Schimb de mame
22:30 Big Man: Paºaport pentru

infern
1989, Italia, Germania, Franta,

Austria, Norvegia, Acþiune, Crimã
00:30 Omul pãdurilor (R)
2011, Italia, Dramã, Familie
01:30 Mama mea gãteºte mai bine

(R)
02:30 Uraganul (R)
1996, SUA, Aventuri
04:30 Chef Dezbrãcatu’ (R)
05:00 Vacanþa cea mare (R)
1988, România, Comedie
06:45 Teleshopping (R)07:00 ªtiri Sport.ro

09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
11:15 Superspeed la PRO TV
11:45 I like IT
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Rezumate UEFA Champions

League
15:00 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
21:00 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Marea Þãcãnealã
22:30 Marea Þãcãnealã
23:00 “Faceti jocurile“ - Poker ep. 9
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)

PRO X

SÂMBÃTÃ - 24 februarie

07:00 Întrebãri ºi rãspunderi (R)
08:00 Vreau sã fiu sãnãtos
08:30 Lumea azi (R)
09:00 Oameni ca noi
09:30 M.A.I. aproape de tine
10:00 Zon@ IT
10:30 Making of Eurovision
11:00 Cooltura (R)
12:00 Starea naþiei
13:00 #Creativ (R)
13:30 Poveste dupã poveste
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Eurovision 2018 (R)
16:00 Eurovision 2018 (R)
17:00 Eurovision 2018 (R)
18:00 Discover Romania
18:15 Exclusiv în România
19:00 Teleenciclopedia
20:00 Telejurnal
21:00 Dosar România
22:00 Culisele Eurovision 2018
23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
00:10 Jocurile Olimpice de iarnã

Pyeongchang 2018
01:10 Tezaur folcloric (R)
02:00 Zon@ IT (R)
02:25 În grãdina Danei (R)
02:50 Vorbeºte corect! (R)
03:00 Telejurnal (R)
03:50 Viaþa satului (R)

TVR 1

07:00 Destinul unui om: Ivo
Andric (R)

2015, Serbia, Documentar
08:00 Sid, micul savant
2008, SUA, Animaþie, Comedie,

Familie
09:00 Cireºarii
1972, România, Aventuri,

Comedie
09:50 Poate nu ºtiai
10:00 Mic dejun cu un campion
10:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
11:00 Handbal masculin: CSA

Steaua - CS Minaur Baia Mare
12:30 Gala Umorului (R)
13:30 MotorVlog
14:00 Memorialul Durerii
15:00 Cap compas
15:30 Plimbaþi ºi mâncaþi
16:00 Handbal feminin: HCM

Rm Vâlcea - HC Dunãrea Brãila
17:30 E vremea ta!
18:00 Visul canadian
2016, Germania, Dramã
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Punct ochit, punct...iubit!
2010, Marea Britanie, Franta,

Acþiune, Comedie, Dramã
21:55 Poate nu ºtiai
22:10 1612: cronica unor

vremuri tulburi
2007, Rusia, Dramã, Fantastic,

Istoric
00:45 Captivi fãrã scãpare (R)
2012, Australia, Acþiune, Horror,

Thriller
02:20 Poate nu ºtiai
02:30 Jocurile Olimpice de iarnã

Pyeongchang 2018
05:00 Mic dejun cu un campion (R)

TVR 2

07:25 Pasagerii
09:25 6,9 pe scara Richter
11:25 Misterul din florãrie: nimeni

nu suflã o vorbã
12:50 Concurentul
14:25 Maºini 3
16:10 Rãzboiul Stelelor: Imperiul

Contraatacã
18:20 The Boss Baby: Cine-i ºef

acasã?
20:00 Dragostea mea
21:40 Lebãda neagrã
23:25 Omul din întuneric
00:55 Sin City
03:00 Jurnalul unui scandal

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Superspeed la Pro TV
11:00 Al ºaselea jucãtor
1997, SUA, Comedie, Dramã,

Fantastic, Sport
13:00 Mã însoarã mama (R)
15:30 Românii au talent (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Mecanicul
2011, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
22:15 Ziua Z: Apocalipsa 3D
2013, SUA, Malta, Acþiune,

Dramã, Horror, SF, Thriller
00:30 Mecanicul (R)
2011, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
02:00 Ziua Z: Apocalipsa 3D (R)
2013, SUA, Malta, Acþiune,

Dramã, Horror, SF, Thriller
04:00 Al ºaselea jucãtor (R)
1997, SUA, Comedie, Dramã,

Fantastic, Sport
06:00 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

PRO 2
08:45 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
19:30 Ferma dupa perdea
20:30 Camera 309
21:30 Regina nopþii
22:30 Iubirea ascunsã
23:30 Trandafirul negru
00:30 Iubire ca în filme
01:30 La Dona (R)
03:00 Camera 309  (R)
03:45 Regina nopþii (R)
04:30 Trandafirul negru (R)
05:15 Cum m-am îndrãgostit (R)

07:30 Trucurile pasiunii (R)
09:30 La bloc (R)
11:45 Doamna din viaþa mea (R)
14:15 Gunoierii (R)
16:30 Inelul Muschetarilor
18:15 La bloc
20:30 Ultima vacanþã
22:45 12 ani de sclavie
01:30 Profã rea, dar buuunã

(R)
03:15 Cine A.M
06:15 La bloc (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
10:00 Guess My Age – Ghiceºte

vârsta (R)
11:00 Bãrbatul Perfect (R)
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
13:00 Observator
14:00 Partenerul meu tãcut
1999, SUA, Acþiune, Comedie
16:00 Observator
17:00 Dragoste fãrã preaviz (R)
2009, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
19:00 Observator
20:00 101 Dalmaþieni
1996, SUA, Comedie
22:00 Asia Express (R)
01:00 Partenerul meu tãcut (R)
1999, SUA, Acþiune, Comedie
03:00 Observator (R)
04:00 Merlin
1998, SUA, Aventuri, Dramã,

Fantastic
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:00 Teleshopping
08:45 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
11:00 Sport, dietã ºi o vedetã
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:15 Buletin de Bucureºti
1982, România, Comedie
17:15 Asta-i România!
18:45 ªtirile Kanal D
19:45 Exatlon
23:15 Bravo, ai stil! All Stars
01:30 ªtirile Kanal D (R)
02:30 Ziua în care mi s-a scris

destinul (R)
2014, Turcia, Dramã
04:30 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping
07:15 Pasiune Toscanã (R)
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
08:20 Elisa (R)
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Secrete de stil
10:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:30 Cu lumea-n cap
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
14:00 Vacanþa cea mare
1988, România, Comedie
16:00 Toate pânzele sus!
1977, România, Aventuri
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Super Cireaºa de pe tort
22:30 Uraganul
1996, SUA, Aventuri
00:30 Pentru patrie (R)
2017, Acþiune, Crimã, Rãzboi
03:00 Abelar: Povestea unui

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

Aventuri
05:00 Toate pânzele sus! (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
11:15 Apropo TV
12:15 ªtiri Sport.ro
13:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
15:00 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

ep. 8
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)

PRO X
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OFERTE DE SERVICIU
Societate comer-
cialã angajeazã
electricieni pentru
reparaþii instalaþii
de ridicat. Telefon:
0722/376.755.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto vi-
deo de calitate
superioarã la
preþuri avanta-
joase. Telefon:
0766/359.513.
Efectuãm trans-
port mãrfuri, 3,5
tone. Relaþii la
telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

CASE

Vând casã str. Pã-
rului nr. 33. Telefon:
0755/074.742.

Vând 10 ha pãdu-
re, 100-110 ani-
Gorj. Telefon:
0722/943.220.
Vând teren comu-
na Podari – Dolj.
Telefon: 0722/
943.220.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile insta-
late, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0744/563.640,
0351/402.056.
Vând sau colabo-
rez cu un teren în
vatra satului, pen-
tru înfiinþarea unei
pepiniere pomico-
le, viticole, crescã-
torie de fazani, gîº-
te ºi curci. Telefon:
0768/661.401.
Vând 4200 mp te-
ren intravilan, ca-
dastru fãcut la 10
km de Craiova sau
schimb cu garso-
nierã plus diferen-
þa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
Vând Volkswagen
Polo. Telefon:
0723/328.336.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr dicþionar
enciclopedic volu-
mul I – 1962. Tele-
fon: 0251/548.870.
CUMPÃRÃRI AUTO

Cumpãr MATIZ,
an fabricaþie 2004-
2008, cu GPL.
Ofer maxim 3000
lei. Telefon: 0727/
700.411.


Colectivul Parchetului

de pe lângã Curtea de Apel
Craiova regretã decesul
tatãlui doamnei procuror
general adjunct TENA
TULITU ºi transmit since-
re condoleanþe familiei în-
doliate. Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!


Vând (schimb)
casã locuibilã
comuna Periºor
+ anexe, apã
curentã, canali-
zare la poartã,
teren 4500 mp,
livadã cu pruni,
vie. Telefon:
0765/291.623.
D+P, 6 camere, 2
holuri, 2 bãi, piv-
niþã, utilitãþi, gard
beton, teren
1300 mp, str. Bu-
covãþ. Telefon:
0769/360.741.
Vând casã 5 ca-
mere 2400 mp
teren satul Ghiz-
dãveºti - Celaru,
cadastru, carte
funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând casã Cra-
iova, 5 camere,
încãlzire centra-
lã, izolatã termic,
570 mp. 73.000
Euro. Telefon:
0746/498.818.

Vând casã sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere
parter sau etaj 1.
Telefon: 0730/
504.515.
Proprietar vând
casã nouã zona
Bordei+ 500 mp
curte. Telefon:
0752/641.487.
Vând casã neter-
minatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.
Vând sau schimb
cu apartament
Craiova, casã
mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan cadastru, vie,
pomi fructiferi, 60
cuiburi bujori, supra-
faþa 4200 mp, douã
fântâni cu apã, stra-
dale. Telefon: 0727/
884.205.
Vând pãdure de
salcâm 7800 mp
în comuna Albeni-
Gorj în Coasta
Câlnicului. Preþ
7000 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând teren arabil
2,5 ha spatele Me-
tro ºi teren arabil
Gara Plaiul Vulcã-
neºti. Telefon:
0251/548.870.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi pro-
ductiv cu fructe de
lãmâi în el, preþ
1000 lei. Telefon:
0765/261.910.
Vând scoarþã olte-
neascã, din lânã
(2,50 m x 3,50 m),
covoare þesute
manual. Telefon:
0764/779.702.
Vând loc de veci,
cimitirul Ungureni.
Telefon: 0725/
610.239
Vând baloþi lu-
cernã ºi coceni,
comuna Pieleºti.
Telefon: 0724/
053.806.
Vînd plãci ondula-
te azbociment
1,20x 1,40 m re-
folosibile 6 lei /
buc. Telefon:
0771/518.063;
0351/437.955.
Vând scaun
scoicã bebeluº.
Telefon: 0724/
065.756.
Vând loc de veci
cimitirul Ungureni.
Telefon: 0749/
320.335.
Vând 2 canape-
le 2/3 locuri fixe,
piele ecologicã
(noi) fabricate
D.K. Telefon:
0766/589.695;
0770/245.610.
Vând iapã, blân-
dã, fãrã nãrav.
Telefon: 0744/
100.000.

Vând transfor-
mator 24V ºi
12V, calorifere
fontã aproape
noi, piese Dacia
noi, bocanci ºi
ghete negre pie-
le noi, damigea-
nã 50 litri cu coº -
40 lei. Telefon:
0735/445.339.
Vând uºi de dor-
mitor sau maga-
zie vopsite cu
geamuri ºi broas-
cã de închidere,
Giurgiuvele vop-
site ºi cu geamuri
cu douã, trei ca-
nate. Telefon:
0767/153.551.
Vând chituci fra-
sân pentru resta-
urante. Telefon:
0768/661.401.
Vând televizor mic
– 100 lei, televizor
mare 100 lei, ma-
ºinã de cusut Ilea-
na, 4 gropi supra-
puse Romaneºti.
Telefon: 0729/
977.036.
Vând frigider Za-
nussi urgent ºi ief-
tin. Telefon: 0351/
459.314; 0770/
354.549.
Vând 5 calorifere
din fontã ºi frigi-
der. Informaþii la
telefon: 0251/
510.300.
Vând combinã fri-
gorificã. Telefon:
0748/408.819.
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TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Sâmbãtã, 24 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 douã
chioºcuri noi,

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

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

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.

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 þuicã (fãcu-
tã din vin), triploc,
motoare 380 V,
arbore motor 1,6.
Telefon: 0745/
589.825.
Vând garniþã de
unturã cu capac
15 kg – 20 lei, fri-
gider 2 uºi defect
- 100 lei, televizor
color -100 lei, sã-
pun de casã - 5
lei kg. Telefon:
0770/303.445.
Vând saltea de
pat 190 x 160,
Gin –Gin –Flex în
stare bunã - 120
lei, cuverturã plu-
satã grena pt pat
ºi 2 pt. fotolii ne-
folosite – 120 lei,
covor persan
220x 210, 2 apo-
metre 15 lei bu-
cata. Telefon:
0770/303.445.
Vând cutie meta-
licã pentru pãstrat
arma de vânã-
toare. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 electro-
motoare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295;
0767/052.639.

Vând frigider „ZIL”
puþin folosit, maºi-
nã de cusut „Ilea-
na” stare bunã de
funcþionare, maºi-
nã 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 þea-
vã D 20 mm, pen-
tru fum. Telefon:
0767/153.551.
Vând maºinã de
cusut Casnica, în
funcþiune. Preþ
250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor un-
ghiular, (flex)
D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600,
alternator 12V
nou, pick-up Tesla
cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã
Cenaclul Flacãra.
Telefon: 0251/
427.583.

Vând maºinã de
cusut - 250 lei, as-
pirator - 70 lei, sal-
tea copil - 100 lei,
masã extensibilã
- 100 lei, scoarþã
– 100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând convenabil
1(un) calorifer ta-
blã 1,20/0,60
foarte puþin folosit,
sau la schimb cu
un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând calorifer
din fontã cu 5
elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/
416.166.
Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cãrã-
midã din demolãri.
Telefon: 0722/
943.220.
OFERTE ÎNCHIRIERI

Închiriez camerã
la casã  în Craiova
la eleve sau  stu-
dente. Telefon:
0758/131.341.

Spaþiu ultracentral,
excepþional pentru
înfrumuseþare sa-
loane cabinete me-
dicale. Telefon:
0722/956.600.

CERERI ÎNCHIRIERI
Familie serioasã
cautã sã închirie-
ze apartament 2
camere sau gar-
sonierã Craioviþa
Nouã. Telefon:
0767/042.261.
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Meciul „U” Craiova – ACS Poli s-a jucat asearã.
FC Botoºani – Gaz Metan, astãzi, ora 14
CSMP Iaºi – Viitorul, astãzi, ora 19.45

Astra – Dinamo, astãzi, ora 19.45
Juventus  CFR Cluj, duminicã, ora 18

FCSB – Sepsi, duminicã, ora 20.45
Chiajna – Voluntari, luni, ora 17.30

1. CFR Cluj 25 17 5 3 40-13 56
2. FCSB 25 15 7 3 50-18 52
3. Craiova 25 14 8 3 40-25 50
4. Viitorul 25 12 5 8 33-21 41
5. Astra 25 11 8 6 36-27 41
6. CSMP Iaºi 25 11 6 8 34-30 39
7. Dinamo 25 11 6 8 39-29 39
8. Botoºani 25 10 6 9 27-26 36
9. Voluntari 25 7 7 11 23-32 28
10. ACS Poli 25 6 8 11 21-36 26
11. Chiajna 25 7 4 14 33-36 25
12. Sepsi 25 5 4 16 15-42 19
13. Mediaº 25 2 10 13 14-38 16
14. Juventus 25 1 8 16 12-45 11

 CLASAMENT   Liga I                M    V                  E                  Î       G       P

Echipa femininã de handbal a
Craiovei îºi continuã parcursul
bun din Liga Florilor, unde care
ca scop ocuparea locului secund
la finalul competiþiei. Joi seara,
fetele lui Bogdan Burcea au avut
o deplasare facilã, la Slatina, con-
tra formaþiei locale, ocupanta ul-

Echipa satelit a Universitãþii
Craiova a pierdut ieri amicalul
disputat pe terenul artificial de la
Aeroport, scor 2-4 cu Voinþa
Turnu Mãgurele, ocupanta locu-

lui secund în seria C3. Pentru
gazde a înscris Baicu, iar celãlalt
punct a fost un autogol. Cornel
Papurã a început cu: Preduþ –
Ion, Enache, Puþaru – Borþa, ªer-

ban, Buzan, Trocan – Constan-
tin, Baicu, Mihãilã. Au mai intrat:
Manea, Vlãdulescu, Constanti-
nescu, Trancã, Frãsineanu, Dinu,
Vadasis ºi Albãstroiu.

Puºtii lui Papurã, învinºi de TPuºtii lui Papurã, învinºi de TPuºtii lui Papurã, învinºi de TPuºtii lui Papurã, învinºi de TPuºtii lui Papurã, învinºi de Turnu Mãgureleurnu Mãgureleurnu Mãgureleurnu Mãgureleurnu Mãgurele

Voleibaliºtii de la SCMU Craio-
va vor disputa ultimul meci din
sezonul regulat al Diviziei A1, con-
tra formaþiei CSM Bucureºti, as-
tãzi, de la ora 18, în Sala Poliva-
lentã. Cele douã echipe s-au mai
întâlnit în Cupa României, când
Craiova s-a impus dupã cele douã
manºe, iar în campionat s-au im-
pus bucureºtenii. Craiovenii au
pierdut ultimele douã meciuri pe
teren propriu, cu Steaua ºi Arca-
da Galaþi, ambele dupã seturi ex-
trem de disputate, iar Dan Pascu
spune cã are nevoie de un lider în
teren, care sã fie decisiv pe fina-
lurile de set. „Se simte nevoia unui

lider. Pe aceste finaluri de set, pe
care le-am pierdut ºi ne-au costat
puncte, aveam nevoie de un lider
care sã-ºi asume rãspunderea ºi
sã rezolve mingile grele. Nu îl
avem, trebuie sã continãm sã gã-
sim soluþii în aºa fel încât sã câº-
tigãm meciuri. Îmi amintesc cã
acum trei ani am avut o perioadã
similarã în care toatã lumea ne
felicita pentru jocul prestat, dar
nu câºtigam. Acum suntem la fel.
Punctãm la impresia artisticã“, a
declarat antrenorul Craiovei.
„Este frustrant sã pierzi meciuri
la limitã, dar acum totul este isto-
rie ºi trebuie sã ne concentrãm pe

partidele viitoare. În ultimele jo-
curi am fost destul de aproape,
dar nu am reuºit sã câºtigãm punc-
tele importante. Într-o echipã pro-
fesionistã cu jucãtori buni, dacã
lipseºte cineva se cunoaºte. Avem
mai multe ºanse în faþa echipei
CSM, decât în faþa celor de la
Galaþi, trebuie doar sã finalizãm
ºi sã ne facem treaba. Sper sã
avem jucãtorii valizi, toatã lumea
sã fie sãnãtoasã”, a spus neamþul
Bjorn Höhne. Indiferent de rezul-
tatul meciului de astãzi, SCMU
Craiova va termina sezonul regu-
lat pe locul 6, ultimul care asigurã
intrarea în play-off.

VVVVVoleibaliºtii de la SCMUoleibaliºtii de la SCMUoleibaliºtii de la SCMUoleibaliºtii de la SCMUoleibaliºtii de la SCMU
încheie astãzi sezonul regulatîncheie astãzi sezonul regulatîncheie astãzi sezonul regulatîncheie astãzi sezonul regulatîncheie astãzi sezonul regulat

Antrenorul israelian al echipei de baschet a Craiovei
a revenit în Bãnie, dupã ce a primit permisul de ºedere
în România, dar elevii sãi au ºanse mici sã mai prindã Top 6

În pauza de o lunã prilejuitã de
meciurile echipei naþionale, de
Cupa României ºi de All Star Game,
la echipa de baschet a Craiovei a
reapãrut antrenorul cu care s-a
început sezonul, Rami Hadar. Is-
raelianul nu avea vizã de ºedere în
România ºi dupã ce a primit-o a
revenit sã se ocupe de Martinic ºi
compania. Aceºtia au avut rezul-
tate mai bune în perioada în care a
lipsit Hadar ºi pe bancã a stat bul-
garul Todorov, dar eºecul de pe
teren propriu cu Oradea practic a
compromis ºansele de a prinde
Top 6 la jumãtatea campionatului.
Practic, aceasta era miza pentru
acest sezon, intrarea în sextetul de
frunte, fiindcã accederea în play-
off, respectiv ocuparea unuia din-
tre locurile 7 sau 8, este asiguratã
de la începutul campionatului, þi-
nând cont cã restul echipelor din
7-12 nu au pretenþii. De asemenea,
prezenþa în play-off de pe locurile

7 sau 8 înseamnã doar prelungirea
sezonului cu 3 meciuri, Craiova
fiind sparring partner pentru Cluj,
Sibiu sau Oradea în play-off, aºa
cum s-a întâmplat în fiecare an în
care formaþia din Bãnie a evoluat
în aceastã fazã a competiþiei.

Rami Hadar a spus cã a avut alte
oferte în perioada în care a lipsit
din Bãnie, dar nu le-a dat curs ºi cã
este optimist cã echipa poate obþi-
ne locul 7 sau 8, de parcã ar mai
concura cu alte echipe pentru aces-
te poziþii. La valoarea lotului, nu ar
fi nevoie de un antrenor pentru ca
SCMU sã se claseze în acea zonã.
„Sunt fericit cã am revenit aici, mã
simt acasã, chiar dacã sunt departe
de casã. Am gãsit echipa în condiþii
bune. În toatã aceastã perioadã am
þinut legãtura cu staff-ul tehnic, cu
Todorov, ºi tot ce s-a fãcut la echi-
pã, mã refer la plecãri ºi sosiri de
jucãtori, a fost cu ºtiinþa mea. Am
avut oferte în aceastã perioadã, dar

nu le-am dat curs, pentru cã atâta
timp cât clubul din Craiova a fost
loial faþã de mine ºi eu trebuia sã
fiu la fel. Chiar dacã va fi foarte
greu, vom lupta pentru calificarea
în Top 6, iar dacã nu vom reuºi,
sunt încrezãtor cã putem obþine lo-
cul 7 sau 8“, a spus tehnicianul is-
raelian. SCMU va disputa urmãto-
rul meci oficial pe 3 martie, în de-
plasare, cu Dinamo Bucureºti. Pânã
atunci, alb-albaºtrii vor disputa douã
partide amicale în Bulgaria, contra
fostei adversare din Liga Balcani-
cã, Balkan Botevgrad.

Au transferat un craiovean,
în vârstã de 20 de ani

În perioada de pauzã competiþi-
onalã, SCMU Craiova a transferat
un baschetbalist, originar din Bã-
nie, Sebastian Ionescu, în vârstã
de 20 de ani, care a jucat pe la di-
verse echipe din þarã, ultima datã
la Oradea, fãrã a se impune ca un
jucãtor de bazã. Acesta are gân-
duri îndrãzneþe: „Sunt foarte feri-
cit sã joc la Craiova, este o bucu-
rie foarte mare pentru mine sã joc
pentru echipa din oraºul natal. Pot

spune cã îmi stã foarte bine în al-
bastru. De câte ori veneam la Cra-
iova, ca adversar, ºi auzeam imnul
mi se fãcea piele de gãinã, abia
aºtept sã joc. Dacã totul decurge
cum trebuie, chiar aº vrea sã iau
banderola de cãpitan în urmãtorii
ani ºi sã punem Craiova undeva mai
sus în clasament“.

Managaerul Craiovei, Marius
Toma, l-a lãudat pe Ionescu ºi spu-
ne cã vor mai pleca jucãtori: „Sebi
e un copil pe care îmi doresc de
doi ani sã îl aduc acasã. A fost în
pribegie o lungã perioadã, vrem sã
îi dãm încredere ºi are o ºansã.
Este unul din liderii noii generaþii,
este în echipa care a câºtigat CE
U20 anul trecut, la Oradea. Este
craiovean, dar la juniori a evoluat
la alte echipe pentru a disputa fi-

nale de campionate naþionale. Nu
pot spune cã Sebastian e ultimul
transfer, noi credem cã vor mai
pleca jucãtori. Au apãrut LaMar-
cus Reed, Sebastian Ionescu la
echipã, iar ceilalþi jucãtori simt cã
aceste veniri sunt cu un anumit
scop. Unii vor suferi, nu vor avea
minute în teren ºi s-ar putea sã fie
nefericiþi cu acest statut ºi vor vrea
sã plece“, a spus Marius Toma.
Acesta a discutat ºi despre obiec-
tivele rãmase: „Sã nu punem o
greutate prea mare pe umerii echi-
pei ºi sã vorbim de Top 6. S-ar
putea ca datoritã acestei presiuni
sã avem anumite rateuri din punct
de vedere ale programãrii ºi stra-
tegiei. Noi tot timpul am discutat
de Play-off. Lipsa lui Rami a cau-
zat probleme directe ºi indirecte”.

SCM Craiova îºi consolideazãSCM Craiova îºi consolideazãSCM Craiova îºi consolideazãSCM Craiova îºi consolideazãSCM Craiova îºi consolideazã
locul secund în Liga Florilorlocul secund în Liga Florilorlocul secund în Liga Florilorlocul secund în Liga Florilorlocul secund în Liga Florilor

timei poziþii, ºi s-au impus cu 31-
28 (17-14), în meciul etapa a 16-
a. Dupã acest succes, handba-
listele din Bãnie au pus trei punc-
te între ele ºi HCM Vâlcea, echi-
pa de pe locul trei, ºi 5 puncte
faþã de Mãgura Cisnãdie, echipa
de pe locul 4. Pentru SCM au

evoluat: Dumanska, Stanciu
(portari), Florianu 8, Elisei 7,
Þicu 4, Nikolic 4, Pricopi 3, Rã-
doi 2, Trifunovic 1, Tudor 1,
Stoican 1, Colac. În etapa a 17-
a, SCM Craiova va juca acasã cu
U Cluj, meci programat dumini-
cã, de la ora 16.30 (TVR 1).

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