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Vinovaþii pentru deszpezirea defectuoasã încep sã iasã la ivealã. ªi, culmea, nu sunt firmele care nu au asigurat maximum de utilaje, ci o parte din
personalul de intervenþie de la Salubritate. Primarul Craiovei a cerut
conducerii societãþii de salubritate sã
îi demitã pe toþi aceia care se fac rãspunzãtori de o „disfuncþionalitate”
care ar fi apãrut în timpul orelor de
vârf ale acþiunii de deszãpezire.

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Ce bine e cu zãpada asta, Popescule. Nu se mai vãd gropile,
nu se mai vãd bãlþile...

Frans
Ti m m e r m a n s
la Bucureºti!
Numãrul doi al Comisiei Europene, prim-vicepreºedintele Frans
Timmermans, s-a aflat, ieri, la Bucureºti, aºa cum anunþase, pentru discuþii lãmuritoare privind
„legile justiþiei”, dar ºi stadiul pregãtirilor premergãtoare preluãrii
preºedinþiei rotative a Consiliului European. A avut runde de dialog, dintre oficialitãþi, cu preºedintele þãrii, Klaus Iohannis, premierul Viorica Dãncilã, preºedintele
Senatului, Cãlin Popescu Tãriceanu, preºedintele Camerei Deputaþilor, Liviu Dragnea, procurorul
ºef DNA, Codruþa Koveºi, ministrul Justiþiei, Tudorel Toader, dar
ºi cu membrii Comisiei speciale
pe problema în discuþie.
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ªedinþã de lucru
prinvind
construirea
Spitalului
Regional

ªcolile rãmân închise pânã luni

Din cauza condiþiilor meteorologice, Comitetul Judeþean pentru
Situaþii de Urgenþã a stabilit, ieri, pe baza informãrilor primite din
teritoriu, menþinerea suspendãrii cursurilor în învãþãmântul preuniversitar ºi pentru data de 2 martie. Astfel, copii se vor întoarce
în ºcoli în ziua de 5 martie, iar orele vor fi recuperate conform
planurilor stabilite de cãtre fiecare unitate de învãþãmânt.
CRISTI PÃTRU
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Restituirea
donaþiilor pentru
“Cuminþenia
pãmântului”:
Proiect de HG care
stabileºte
condiþiile, etapele
ºi termenele
Un proiect de Hotãrâre
privind stabilirea mãsurilor
necesare pentru restituirea
donaþiilor pentru sculptura
“Cuminþenia pãmântului”, de
Constantin Brâncuºi, pânã la
31 decembrie 2018 este în
dezbatere publicã pânã pe 10
martie, potrivit site-ului
Ministerului Culturii ºi
Identitãþii Naþionale. “În
temeiul Legii nr. 52/2003
privind transparenþa decizionalã în administraþia publicã,
Ministerul Culturii ºi Identitãþii Naþionale supune dezbaterii publice proiectul de
Hotãrâre privind stabilirea
mãsurilor necesare pentru
restituirea sumelor de bani
încasate în vederea asigurãrii
resurselor financiare pentru
achiziþionarea unui bun
aparþinând patrimoniului
cultural naþional mobil clasat
în categoria tezaurul patrimoniului cultural naþional
mobil”, se aratã pe site-ul
cultura.ro. Proiectul de
Hotãrâre stabileºte condiþiile,
etapele ºi termenele pentru
procedura de restituire a
donaþiilor, precum ºi modelul
cererii de restituire. Astfel,
potrivit proiectului, sumele
colectate în condiþiile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 10/2016, respinsã prin
Legea nr. 19/2017 se restituie
donatorilor integral din
contul de disponibilitãþi
deschis la Trezoreria Statului
ºi/sau din conturile deschise
la instituþiile de credit, pânã
la data de 31 decembrie 2018.
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Timmermans, la întâlnirea cu Iohannis: Atacurile
la adresa justiþiei creeazã o imagine negativã României
Prim-vicepreºedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a precizat, la întâlnirea cu Klaus Iohannis, cã nu
existã niciun dubiu cã justiþia din þara noastrã este independentã, însã atacurile publice din ultima vreme la adresa
justiþiei creeazã o imagine negativã României. Totodatã,
numãrul 2 din Comisia Europeanã a subliniat cã, deºi existã
un angajament ferm de a finaliza MCV în mandatul actualei
Comisii Europene, acest obiectiv va putea fi realizat numai
dupã îndeplinirea integralã a tuturor condiþionalitãþilor.

Principalul subiect abordat în
cadrul întâlnirii a fost cel referitor
la modificarea legilor justiþiei din
România ºi continuarea luptei anticorupþie, informeazã Administraþia Prezidenþialã. “Preºedintele României a subliniat cã rãmâne puternic angajat în respectarea statului de drept, în garantarea independenþei sistemului judiciar ºi în
sprijinirea luptei împotriva corup-

þiei. În ceea ce priveºte legile justiþiei, Preºedintele Klaus Iohannis a
menþionat cã îºi doreºte îmbunãtãþirea acestora, întrucât cetãþenii
români au nevoie de legi bune, care
sã consolideze independenþa justiþiei ºi sã garanteze funcþionarea
statului de drept. De asemenea,
Preºedintele României a precizat cã
eficienþa activitãþii Direcþiei Naþionale Anticorupþie în domeniul lup-

tei împotriva corupþiei este de necontestat”, se aratã într-un comunicat de presã al Administraþiei Prezidenþiale, remis iero MEDIAFAX.
Prim-vicepreºedintele Comisiei
Europene a afirmat cã efectueazã
vizita în România în contextul evaluãrilor pe care le face Comisia Europeanã cu privire la Mecanismul
de Cooperare ºi Verificare (MCV)
în domeniul justiþiei ºi luptei împotriva corupþiei. În opinia acestuia,
România a fãcut în ultimii ani paºi
importanþi în domeniu. Frans Timmermans a subliniat cã, chiar dacã
existã un angajament ferm de a finaliza MCV în mandatul actualei
Comisii Europene, acest obiectiv va

putea fi realizat numai dupã îndeplinirea integralã a tuturor condiþionalitãþilor. “Prim-vicepreºedintele
Comisiei Europene a exprimat apreciere pentru faptul cã societatea
româneascã aratã o susþinere tot mai
mare pentru valorile statului de
drept, ceea ce demonstreazã cã
cetãþenii îºi doresc o Românie modernã, europeanã, o justiþie dreaptã
ºi o societate echilibratã. De asemenea, a menþionat cã nu existã niciun dubiu cã justiþia din þara noastrã
este independentã, însã atacurile
publice din ultima vreme la adresa
justiþiei creeazã o imagine negativã
României”, se mai aratã în comunicatul Administraþiei Prezidenþiale.

Sfatul oficialului CE: Alergaþi în continuare, dar nu în direcþia greºitã
Prim-vicepreºedintele Comisiei
mai pentru cã se depun eforturi inPrim-vicepreºedintele Comisiei Europene Frans
Europene, Frans Timmermans, a
tense mari, suntem bine informaþi,
Timmermans a fost ieri, în România, unde a avut pro- putem fi mai bine informaþi dar nu
declarat ieri, la Bucureºti cã verificarea activitãþii magistraþilor trebu- gramate întâlniri cu preºedintele României, ºefii celor
am avut impresia cã nu am fost indouã Camere ale Parlamentului, premierul dar ºi cu
ie fãcutã de magistraþi, nu de politiformaþi. (...) Motivul pentru care
Laura Codruþa Kovesi sau Tudorel Toader.
cieni, iar din punctul de vedere al
suntem în contact direct, ca preºeComsiei nu este nimic în neregulã
dintii Camerelor sã mã sune direct
cu justiþia. “Mesajul meu este urmãtorul: în
când au impresia cã nu am înþeles . Sã mearnevoie de urmãtoarele lucruri: cel mai imporultimii 20 de ani aþi obþinut atât de multe lugã în presã dacã vor, dar sã mã sune pentru
tant, ca toþi cei implicaþi sã munceascã îmcruri în ceea ce priveºte independenþa justiþie
cã merge mai bine dacã vorbim direct”, a depreunã, nu unul împotriva celorlalþi”, a spus
din România, s-au obþinut de asemenea multe
clarat Frans Timmermans.
numãrul doi din Comisia Europeanã
lucruri în ultimii 11 ani de la aderarea UE,
Acesta a mai spus cã existã o echipã bunã a
Oficialul european a spus cã instituþia pe
datoritã ºi MCV. E ca ºi cum aþi fi alergat un
Comisiei Europene la Bucureºti ºi mereu va
care o reprezintã este foarte bine informatã,
mataron, iar acum sunteþi pe ultima sutã de
informa corect. Declaraþiile vin în contextul
iar scuza cã nu ar exista o bunã informare nu
metri Mesajul meu: alergaþi în continuare, dar
în care Liviu Dragnea a acuzat reprezentanþa
va mai exista pe viitor, deoarece va exista un
nu în direcþia greºitã. Mai sunt câteva recoComisiei Europene la Bucureºti de dezinforcontact direct. “Vreau sã evit orice fel de nemandãri doar, nu alergaþi în direcþia opusã.
mare cu privire la declaraþiile Vioricãi Dãncilã,
înþelegere ºi de aceea am stabilit cã vom avea
Asta doar dacã vom alerga în continuare. E
în perioada preluãrii mandatului.
contacte directe cu instituþiile implicate ºi toc-

Premierul Viorica Dãncilã face apel la miniºtri sã protejeze
vieþile oamenilor ºi sã asigure utilitãþile publice
Premierul Viorica Dãncilã le-a cerut miniºtrilor responsabili, ieri, sã acþioneze pentru protejarea vieþii oamenilor ºi
asigure utilitãþile publice, respectiv gaze ºi energie electricã,
în contextul temperaturilor scãzute din aceastã perioadã.
”Chiar dacã este frig ºi este o
vreme de iarnã, calendaristic, este
1 martie, de aceea vreau sã vã urez
tuturor o primãvarã frumoasã, astãzi, de Mãrþiºor. (...) Este deosebit de important sã acþionãm la
timp, în primul rând, pentru a proteja viaþa oamenilor, iar înainte de
a face o evaluare a situaþiei din acest
moment ºi de a ne fixa acþiunile
viitoare, aº vrea sã apreciez organizarea ºi mobilizarea tuturor instituþiilor cu atribuþii în situaþii de urgenþã. Vã rog ca în aceste zile, în
care se anunþã temperaturi scãzute, sã acordãm o atenþie deosebitã
asigurãrii utilitãþilor publice - ºi aici
mã refer la gaze, la energie electricã - iar acolo unde sunt defecþi-

uni, sã se intervinã de urgenþã pentru remedierea lor”, a spus premierul Viorica Dãncilã.
Ea a mai spus cã România se
aflã în continuare sub coduri de
rãcire accentuatã ale vremii ºi ninsori viscolite. ”Vom discuta astãzi,
înainte de toate, despre mãsurile
de urgenþã care au fost ºi vor fi
luate de cãtre Ministerul Afacerilor Interne ºi de cãtre celelalte instituþii abilitate la nivel central ºi
local în aceste zile. Am fost în legãturã permanentã cu dna ministru Carmen Dan, care m-a informat despre toate situaþiile din teren, dar ºi cu ceilalþi miniºtri implicaþi în aceastã situaþie”, a adãugat premierul.
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Frans Timmermans la Bucureºti!
MIRCEA CANÞÃR
Numãrul doi al Comisiei Europene, prim-vicepreºedintele Frans Timmermans, s-a aflat, ieri, la Bucureºti, aºa cum anunþase, pentru discuþii lãmuritoare privind „legile justiþiei”, dar ºi stadiul pregãtirilor
premergãtoare preluãrii preºedinþiei
rotative a Consiliului European. A
avut runde de dialog, dintre oficialitãþi, cu preºedintele þãrii, Klaus
Iohannis, premierul Viorica Dãncilã, preºedintele Senatului, Cãlin
Popescu Tãriceanu, preºedintele
Camerei Deputaþilor, Liviu Dragnea, procurorul ºef DNA, Codruþa
Koveºi, ministrul Justiþiei, Tudorel
Toader, dar ºi cu membrii Comisiei
speciale pe problema în discuþie.
Frans Timmermans nu a aflat la
Bucureºti, pentru prima datã, ceea
ce s-a discutat, încât a ºi afirmat cã
este în permanenþã informat de reprezentanþa Comisiei Europene. ªi
a mai spus, citând surse liberale ºi
useriste, cã ceea ce a întâlnit „pare

un rãzboi între Parlament ºi sistemul judiciar”, dar ºi cã „a fost o întâlnire bunã”, cum s-a exprimat social-democratul Florin Iordache. Senatorul liberal Alina Gorghiu a reþinut, în schimb, un detaliu mai picant, ºi anume cã Frans Timmermans ar fi spus cã „România a fãcut
progrese, dar sã avem grijã sã nu ne
înecãm ca þiganul la mal”. Oricât de
erudit ar fi olandezul Frans Timmermans, cunoscut ca poliglot (rusã, italianã, englezã, germanã, francezã)
cu studii filologice în þara sa ºi facultatea de drept la Nancy, faptul cã
are în repertoriu ºi zicale populare
româneºti îl face mai interesant, deºi
are croialã diplomaticã autenticã,
dupã ce a fost anterior, deputat, ºeful
diplomaþiei olandeze, moºtenind din
familie o astfel de vocaþie. Ce a înþeles însã Frans Timmermans din toate întâlnirile avute în cursul zilei,
este oricum mai greu de decriptat,
deºi în cadrul unei conferinþe de pre-

sã, þinutã la sediul reprezentanþei Comisiei Europene la Bucureºti, a rãspuns la un noian de întrebãri. Cu tact
nedisimulat, atent la nuanþe, binevoitor, în aparenþã, faþã de Bucureºti.
„Mesajul meu este sã alergaþi în continuare. Sunteþi ca la maraton. ªi
sunteþi aproape de final. Nu vã opriþi
ºi nu începeþi sã alergaþi în direcþia
opusã”. A evitat rãspunsurile tranºante, sugerând însã ceea ce trebuia
înþeles. Deºi bombardat cu întrebãri,
de ziariºti, a suportat cu rãbdare totul. Poate cel mult s-a gândit cã a avut
o misiune „mai altfel”, decât dacã sar fi deplasat la Varºovia, dupã ce i-a
fost suficientã întâlnirea cu premierul Mateusz Morawiecki. Marþi, la
Bruxelles, ar fi declarat, referinduse la Polonia, potrivit agenþiei de presã PAP, cã „în prezent ne aflãm întro situaþie diferitã decât anterior.
Avem un dialog real, însã dialogul
este folositor numai atunci când aduce rezultate”. Dar sã lãsãm Varºovia

cu problemele ei privind statul de
drept, unde liderul PiS, JaroslawKaczynski chiar joacã tare, arãtându-se de-a dreptul nu inflexibil, cât
deplin determinat. Laburist, mare
amator de fotbal, „avocatul unei Europe puternice”, Frans Timmermans
(57 de ani), ºtia de la Bruxelles ce va
auzi la Bucureºti. S-a arãtat prietenos, a vorbit cu supleþe de MCV, a
menþionat cã doreºte sã evite neînþelegerile, de orice naturã, a fãcut
referiri la statul de drept, ºi a promis cã va discuta zilnic cu Bucureºtiul, pentru a urmãri ce se întâmplã.
A avut oricum o zi grea, încãrcatã,
urmând sã deceleze din noianul de
puncte de vedere, ceea ce trebuie.
Dacã nu cumva se gândea, deja, la ce
s-ar putea întâmpla duminicã în Italia, fiindcã Silvio Berlusconi, de la
Forza Italia, îºi pregãteºte deja... discursul. Exact ce mai lipsea Uniunii
Europene, dupã „Brexit”, Catalonia
ºi atâtea alte dosare grele.

Reglementãri pentru
eliberarea certificatelor
de competenþã
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj a transmis, cãtre toate unitãþile de învãþãmânt preuniversitar din
judeþ, noile reglementãri în ceea ce
priveºte eliberarea certificatelor
care atestã nivelul de competenþã lin-

Certificatele care atestã nivelurile de competenþã în disciplinele
prevãzute în programa de Bacalaureat, însoþite de suplimentele
descriptive, se elibereazã doar absolvenþilor, potrivit prevederilor
art. nr.78, alin. 3 din Legea Educaþiei Naþionale ºi ale art. nr. 78 –
81 din Metodologia privind organizarea ºi desfãºurarea examenului de Bacalaureat – 2011, aprobatã prin Ordinul MECTS nr.
4799/31.08.2010, valabilã ºi pentru organizarea Bacalaureatului din
2018. Potrivit metodologiei men-

þionate, dupã încheierea cursurilor claselor terminale, comisia de
BAC din unitatea de învãþãmânt
are obligaþia de a actualiza tabelele de înscriere, prin eliminarea
candidaþilor corigenþi, repetenþi,
cu situaþia neîncheiatã, exmatriculaþi, care nu vor participa la
probele scrise ale sesiunii iunie –
iulie 2018. Acestor candidaþi nu li
se vor elibera certificatele de competenþe, decât dupã ce vor dobândi statutul de absolvenþi.
Demn de menþionat sunt ºi alte
aspecte: în învãþãmântul preuni-

versitar, evaluarea ºi acreditarea
se fac la nivelul structurilor instituþionale pentru fiecare nivel de învãþãmânt, fiecare tip de program
de studii ºi de calificare profesionalã, dupã caz; acreditarea presupune parcurgerea a douã etape
succesive – autorizarea de funcþionare provizorie, care acordã
dreptul de a desfãºura procesul
de învãþãmânt ºi de a organiza admiterea la studii; acreditarea, care
acordã ºi dreptul de a emite diplome, certificate ºi alte acte de
studii recunoscute de Ministerul
Educaþiei , ºi de a organiza, dupã
caz, examen de absolvire, licenþã, masterat, doctorat.

Se circulã pe toate drumurile din Dolj,
dar se anunþã precipitaþii mixte ºi polei
Reprezentanþii Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj au anunþat
cã, de miercuri searã, în Dolj, nu mai sunt
drumuri închise. În schimb, în aceastã perioadã cea mai mare problemã o reprezintã temperaturile extrem de scãzute. Mai
mult decât atât, reprezentanþii ISU Dolj
avertiezeazã cã meteorologii au emis o
nouã atenþionare, de Cod Portocaliu, valabilã pânã pe 4 martie a.c., fenomenele
vizate fiind precipitaþii mixte ºi polei, nin-

sori moderate cantitativ ºi intensificãri ale
vântului. Astfel, potrivit Administraþiei Naþionale de Mateorologie (ANM), în acest
interval, temporar vor fi precipitaþii în majoritatea regiunilor. Va ninge, dar vor fi ºi
perioade în care se vor semnala precipitaþii sub formã de lapoviþã ºi ploaie cu
depunere de polei, în special în Oltenia,
Muntenia, Dobrogea ºi Banat ºi pe arii mai
restrânse în restul teritoriului.
CARMEN ZUICAN

gvisticã de comunicare oralã în limba românã, de competenþã lingvisticã într-o limbã de circulaþie internaþionalã, precum ºi cel digital, probe
desfãºurate în cadrul primei sesiuni
a examenului de Bacalaureat – 2018.

Precizãri ºi pentru
cei care studiazã
în unitãþi acreditate
provizoriu
În toate unitãþile de învãþãmânt liceal de stat care au clase
terminale cu specializãri acreditate se organizeazã comisii de
Bacalaureat de evaluare a competenþelor, iar în ceea ce-i priveºte
pe cei care sunt în instutuþii cu
specializãri provizorii, aceºtia
vor fi arondaþi la unitãþi permanente, dupã constituirea unei subcomisii, care îºi va desfãºura
activitatea în unitatea de învãþã-

mânt de unde provin elevii, în
care vor fi incluse obligatoriu cadre didactice care provin de acolo.
Arondãrile se pãstreazã ºi pentru
susþinerea probelor scrise. Pentru recunoaºterea ºi echivalarea
rezultatelor obþinute la examene
internaþionale pentru certificarea
competenþelor lingvistice în limbi
strãine ºi cele digitale, candidaþii
trebuie sã depunã la secretariatul
unitãþiide învãþãmânt, în care
funcþioneazã comisia de Bacalaureat, pânã cel târziu cu trei zile
înainte de începerea probelor, diploma legalizatã a atestãrii susþinerii competenþelor.
CRISTI PÃTRU
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Craioveanul vitezoman care a vrut sã mituiascã
doi poliþiºti din Filiaºi rãmâne dupã gratii
Bãrbatul de 31 de ani, din Craiova, care a vrut sã
mituiascã doi poliþiºti din Filiaºi cu 150 de lei pentru a
nu i se reþine permisul de conducere întrucât circula cu
vitezã excesivã, a fost menþinut, ieri, în arest preventiv.
Hotãrârea a fost luatã de judecãtorii de la Tribunalul
Dolj, în dosarul în care va fi judecat pentru dare de mitã.

Magistraþii
Tribunalului Dolj au
hotãrât, ieri, sã menþinã
mãsura arestãrii preventive
faþã de Velcu Jenicã Nicu, craioveanul de 31 de ani care a ajuns
dupã gratii în luna ianuarie, pentru
dare de mitã: „Menþine mãsura
arestãrii preventive dispusã faþã de
inculpatul VELCU JENICÃ NICU

prin încheierea nr. 8/21.01.2018 a
Tribunalului Dolj. Cu drept de
contestaþie în termen de 48 de ore
de la comunicare. Pronunþatã în

camera de consiliu din data de
01.03.2018”, se aratã în încheierea de ºedinþã a instanþei.
Reamintim cã, pe 7 februarie a.c.,
s-a înregistrat la Tribunalul Dolj
Dosarul în care Velcu Jenicã Nicu
a fost trimis în judecatã pentru cã a
încercat sã mituiascã doi poliþiºti
doljeni. În rechizitoriul întocmit la
finalizarea cercetãrilor, procurorii
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj au reþinut faptul cã, pe 20 ianuarie a.c., un echipaj de poliþie
rutierã format din agentul ºef adjunct de poliþie Balaci Alin ºi agentul principal Tapalagã Ion, ambii de
la Formaþiunea de poliþie rutierã din
cadrul Poliþiei oraºului Filiaºi, în timp
ce efectuau activitãþi de supraveghere a traficului auto în comuna
Brãdeºti, pe DE 70 Craiova – Filiaºi, au oprit un autoturism care se
deplasa cu viteza de 119 km/h pe o
porþiune de drum cu limita de 50
km/h. Conducãtorul autoturismului,
Nicu Jenicã Velcu, de 31 de ani, din
Craiova a încercat sã scape oferindu-le celor doi poliþiºti suma de 150
lei ca sã nu îi reþinã permisul de
conducere ºi sã nu-l amendeze.

Agenþii de poliþie au refuzat mita
oferitã de conducãtorul auto, au
informat conducerea IPJ Dolj ºi pe
lucrãtorii Serviciului Judeþean Anticorupþie Dolj, care au preluat cercetãrile, împreunã cu procurorul
desemnat de la Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj, reuºindu-se
prinderea în flagrant a lui Velcu, în
timp ce încerca, din nou, sã le dea
ºpagã celor doi agenþi de poliþie. A

fost ridicat ºi dus la Parchetul de
pe lângã Tribunalul Dolj, unde a fost
audiat de procurorul de caz, care,
la final, a emis ordonanþã de reþinere pentru 24 de ore pe numele lui,
pentru comiterea infracþiunii de
dare de mitã. Pe 21 ianuarie a.c.,
Tribunalul Dolj a dispus arestarea
preventivã pentru 30 de zile a lui
Velcu, mãsurã menþinutã ºi de Curtea de Apel Craiova.

Lazãr ºi Impresie, la judecatã pentru scandal în bar
Procurorii Parchetului de pe lângã Judecãtoria Craiova i-au trimis în judecatã pe
craiovenii Andrei Lazãr ºi Alin Andrei Nicolae, zis Impresie, pentru tulburarea ordinii ºi liniºtii publice ºi port de obiecte
periculoase (în plus, în cazul lui Lazãr). Este
vorba despre scandalul provocat de cei doi
în luna decembrie a anului trecut, într-un
local din Craiova, cauzã în care cei doi inculpaþi au fost arestaþi preventiv, pe 29 ianuarie a.c., pentru încãlcarea obligaþiilor
La sfârºitul sãptãmânii trecute sa înregistrat la Judecãtoria Craiova
dosarul în care craiovenii Andrei
Lazãr ºi Alin Andrei Nicolae zi Impresie au fost trimiºi în judecatã
pentru cel mai recent scandal pe
care l-au provocat, într-un local din
Craiova, în luna decembrie 2017:
„Prin rechizitoriul Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Craiova din
22 februarie a.c. s-a dispus trimiterea în judecatã a inculpaþilor
Lazãr Andrei, sub aspectul comiterii infracþiunilor de tulburarea ordinii ºi liniºtii publice, portul sau
folosirea fãrã drept de obiecte periculoase ºi Nicolae Alin Andrei,
cercetat pentru infracþiunea de tulburarea a liniºtii ºi ordinii publice.
În fapt, s-a reþinut cã, inculpatul
Lazãr Andrei, în noaptea de 14 spre
15 decembrie 2017, într-un local
din municipiul Craiova, a proferat
ameninþãri în public aducând atingere demnitãþii persoanelor prezente
ºi, totodatã, a purtat în holul de la
intrarea în localul respectiv un cuþit pe care l-a scos la vedere. Inculpatul Nicolae Andrei Alin, în noaptea de 14 spre 15 decembrie a.c.,
în acelaºi local din municipiul Craiova, a proferat ameninþãri în pu-

impuse de procurorul de caz prin mãsura
controlului judiciar. Dosarul s-a înregistrat
pe 22 februarie a.c. la Judecãtoria Craiova,
va fi analizat în camera preliminarã, cei doi
inculpaþi fiind dupã gratii, întrucât pe 23
februarie instanþa le-a menþinut arestarea
preventivã, chiar dacã Andrei Lazãr a început, de pe 1 februarie, executarea unei pedepse de 2 ani ºi 6 luni primitã pentru conducere fãrã permis ºi tulburarea ordinii ºi
liniºtii publice, fapte comise în Constanþa.

blic, aducând atingere demnitãþii
persoanelor prezente”, dupã cum
ne-au declarat reprezentanþii Parchetului de pe lângã Judecãtoria
Craiova.

Au 20 de zile pentru a formula
cereri ºi excepþii

Dosarul s-a înregistrat pe 22 februarie a.c. la Judecãtoria Craiova, iar o zi mai târziu, instanþa a

decis sã menþinã mãsurile preventive faþã de inculpaþi: „Respinge
cererea formulatã de inculpatul
Nicolae Andrei Alin, prin apãrãtor din ales, de înlocuire a mãsurii arestãrii preventive cu mãsura
controlului judiciar. Menþine ca
fiind temeinicã ºi legalã mãsura
arestãrii preventive dispusã faþã de
inculpatul Nicolae Andrei Alin, în
prezent deþinut în Centrul de Reþi-

nere ºi Arestare Preventivã din
cadrul IPJ Dolj, prin încheierea
nr. 11/29.01.2018 a Tribunalului
Dolj. Menþine ca fiind temeinicã
ºi legalã mãsura arestãrii preventive dispusã faþã de inculpatul
Lazãr Andrei, în prezent deþinut în
Penitenciarul Craiova, prin încheierea nr. 11/29.01.2018 a Tribunalului Dolj. Se comunicã inculpaþilor copie certificatã a rechizitoriului nr. 9940/P/2017 din data de
22.02.2018 al Parchetului de pe
lângã Judecatoria Craiova. Se
comunicã inculpaþilor obiectul
procedurii în camera preliminara,
precum ºi apãrãtorului cã în termen de 20 de zile pot formula în
scris cereri ºi excepþii cu privire la
legalitatea sesizãrii instanþei, legalitatea administrãrii probelor ºi
a efectuãrii actelor de cãtre organele de urmãrire penalã. Cu drept
de contestaþie în termen de 48 de
ore de la comunicare. Pronunþatã
în camera de consiliu, azi,
23.02.2018”, se aratã în încheie-

rea de ºedinþã a instanþei. Inculpaþii au formulat contestaþie, care se
va judeca pe 5 martie a.c., la Tribunalul Dolj. Cei doi au ajuns dupã
gratii pe 29 ianuarie a.c., pentru
încãlcarea obligaþiilor impuse, prin
mãsura controlului judiciar, de procurorul de caz. Între timp, pe 1
februarie a.c., Andrei Lazãr a fost
condamnat definitiv la 2 ani ºi 6
luni închisoare cu executare pentru conducere cu permisul suspendat ºi tulburarea ordinii ºi liniºtii publice. În plus, el mai este judecat
pentru tulburarea ordinii ºi liniºtii
publice ºi port sau folosire fãrã
drept de obiecte periculoase, dupã
ce, în noaptea de 13 spre 14 februarie 2016, la Casa Studenþilor
din Craiova, el ºi un amic de-al sãu
au înjunghiat un craiovean, de 34
de ani. Cât despre „Impresie”,
acesta este recidivist, el fiind implicat în mai multe scandaluri cu
sãbii ºi pistoale, în perioada 2007
– 2009, fapte pentru care a fost
condamnat.
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Cad primele capete vinovate
pentru deszãpezirea defectuoasã!
Vinovaþii pentru deszpezirea defectuoasã încep sã iasã
la ivealã. ªi, culmea, nu sunt firmele care nu au asigurat
maximum de utilaje, ci o parte din personalul de intervenþie de la Salubritate. Primarul Craiovei a cerut conducerii
societãþii de salubritate sã îi demitã pe toþi aceia care se
fac rãspunzãtori de o „disfuncþionalitate” care ar fi apãrut
în timpul orelor de vârf ale acþiunii de deszãpezire.
Primarul Craiovei a încercat ºi
ieri sã facã luminã în privinþa modului cum s-a deszãpezit oraºul în
aceastã iarnã. Jurnaliºtii au fost
urcaþi în douã autocare ºi plimbaþi
prin cartiere pentru a se observa,
pe viu, modul cum sunt deszãpezite zonele mãrginaºe.
La constatãrile la faþa locului sau adãugat ºi explicaþiile pe marginea contractele de închiriere a
utilajelor, încheiate cu patru firme de pe piaþã. Dupã cum se ºtie,
douã dintre acestea, Sondrio ºi
Delta, nu au mai rãspuns la solicitãri, tocmai atunci când oraºul
a fost înecat în zãpadã. În prima
fazã, primarul a gãsit de cuviinþã
cã societãþile au procedat greºit
ºi trebuie sã plãteascã pentru acest
lucru: „Din punctul meu de vedere, este un contract foarte echilibrat, cu clauze puse cãtre agenþii
economici care au fost declaraþi
câºtigãtori ºi care vor rãspunde
de tot ceea ce s-a întâmplat în
aceastã perioadã. Nu am vrut sã
intru în aceste amãnunte, pentru
cã obiectivul principal a fost deszãpezirea oraºului, dar vom face
imediat o analizã ºi vã promit cã
toþi cei care sunt vinovaþi vor
plãti”, a ameninþat edilul.

Firmele nu pot fi sancþionate,
susþin autoritãþile
Puþin mai încolo, Genoiu a considerat cã, de fapt, respectivele firmele nu au greºit cu nimic ºi cã nu
pot fi sancþionate. În contractele
lor, susþine primarul, este prevãzut un minim ºi un maxim de utilaje, iar ambele au ales sã-l respecte
pe cel minim, lucru pentru care nu
li se poate imputa nimic. „În fapt,
este vorba de douã-trei utilaje la o
firmã ºi de alte douã la cealaltã firmã, deci nu sunt maºini foarte

multe care au lipsit. Mai mult, sunt
utilaje care nu pot fi folosite în
acelaºi timp. De exemplu, multifuncþionalã ºi basculantã: multifuncþionala se foloseºte la început,
când apare zãpada ºi se curãþã, iar
basculanta la sfârºit, când se carã
zãpada. Deci, niciodatã, utilajele nu
pot sã fie prezente în acelaºi timp”,
a îndulcit-o primarul. Întrebat dacã
genul acesta de contract - cu minim ºi maxim de utilaje - va mai fi
folosit ºi în iarna urmãtoare, edilul
a rãspuns cã urmeazã sã se ia o
decizie în acest sens.

Acarii pãuni, scoºi vinovaþi

Câþiva angajaþi de la Salubritate, care nu fac parte din conducere, dar care au avut funcþii de rãspundere în coordonarea acþiunii de
deszãpezire, îºi vor, totuºi, pierde
slujba. Aceºtia vor fi primi sacrificaþi pentru modul defectuos al
intervenþiilor la zãpadã. Mihail Ge-

noiu a afirmat, ieri, cã o parte din
personalul de la Salubritate a pus
probleme ºi a cerut sancþionarea
lor: „Am avut discuþii cu conducerea Salubritãþii în privinþa personalului de acolo ºi am cerut sã
fie demis din cauza rezultatelor pe
care le-au avut în aceastã perioadã. Când aceste rezultate vor fi finalizate, le voi face publice”, a promis Genoiu. Acesta a mai spus cã
hotãrârea faþã de soarta angajaþilor o va lua conducerea Salubritãþii, aceºtia urmând sã fie demiºi din
cauza unei disfuncþionalitãþi care
a apãrit într-una din zile, „iar responsabilii pentru aceastã problemã
vor fi traºi la rãspundere”, a precizat edilul-ºef.

Soluþia: fiecare stradã
cu utilajul ei!

Întrebat dacã modul defectuos
al deszãpezirii se va rãsfrânge ºi

asupra conducerii Salubritãþii, primarul a rãspuns cã intervenþii la
zãpadã se vor lua, într-adevãr, în
considerare la punctajul pe care îl
obþine directorul când îi va fi evaluat contractul de managment.
„Dar eu nu aº putea spune cã existã o vinã. Cei de la Salubritate au
suplinit, în mare parte, ceea ce nu
s-a realizat de cãtre firmele subcontractante”, a întors-o, din nou,
primarul, pentru ca, în cele din
urmã, sã ajungã la concluzia cã
singurul vinovat, dacã ar fi sã existe unul, este natura. „Când este o
cãdere masivã de zãpadã, poþi sã
ai 400.000 de utilaje, cã nu poþi sã
îi faci faþã în toate aleile ºi strãzile,
în acelaºi timp. La cum a nins duminicã ºi luni, practic fiecare stradã ar fi trebuit sã aibã utilajul ei.
Vã garantez cã în toate oraºele din
þarã ºi din lume se întâmplã la fel”,
a concluzionat edilul-ºef.

Primãria Craiova: „Se poate juca în orice
moment pe stadion!”
Stadionul nu este acoperit de zãpadã, gazonul este bun,
iar echipa este pregãtitã ºi ea sã joace. Primarul Craiovei
susþine cã sunt îndeplinite, astfel, toate condiþiile tehnice
pentru ca partida cu Dinamo sã aibã loc duminicã seara ºi
a fãcut apel la reprezentanþii FRF sã ia în considerare
cererea expresã a miilor de suporteri olteni.
Primarul Mihail Genoiu a mers,
ieri, în incinta arenei ºi a arãtat cã
zãpada a fost îndepãrtatã total din

perimetrul tribunelor. Cea care a
mai rãmas, foarte puþinã, se aflã
depozitatã pe tunelul de evacuare

a salvãrilor, dar nu incomodeazã
desfãºurarea partidelor de fotbal.
De asemenea, terenul de joc este
funcþional, autoritãþile precizând cã
iarba a început sã se refacã, fiind
acoperitã tot timpul cu folii protectoare. „Regretãm foarte mult cã
nu se joacã meciul cu Dinamo. Era
o zi extraordinarã, stadionul este
pregãtit, echipa este pregãtitã ºi ea
sã joace. Dorinþa craiovenilor este
una foarte-foarte mare ca meciul
care a fost anulat sã fie jucat în
cel mai scurt timp posibil. În cel
mai fericit caz pentru suporteri, sã
fie jucat în cursul zilei de duminicã”, a afirmat edilul Craiovei.

Genoiu: „Stadionul este pregãtit
pentru orice meci!”

Mihail Genoiu a fãcut un apel la
conducerea Federaþiei Române de
Fotbal sã ia în considerare faptul
cã stadionul este pregãtit din toate
punctele de vedere, dar ºi cã existã
o mare dorinþã a suporterilor olteni
ca partida cu Dinamo sã aibã loc
duminicã seara, ºi nu mai târziu de

aceastã datã. „Facem un apel la
FRF, ºi chiar am vorbim cu preºedintele Rãzvan Burleanu vizavi de
aceastã solicitare a craiovenilor de
a se juca meciul. Dânsul mi-a spus
cã solicitarea a venit din partea echipei sã se amâne etapa care ar fi trebuit sã se desfãºoare ieri (n.r. miercuri). Eu i-am explicat cã echipa nu a solicitat amânarea, ci a fost
de acord cu aceastã decizie în semn
de solidaritate cu celelalte echipe,
care nu au un stadion aºa de per-

formant ca al nostru”, a menþionat
primarul, care a lãsat sã se înþeleagã cã nu existã, practic, nici un
impediment în acest sens. „La cum
se prezintã stadionul, se putea juca
în orice searã, chiar ºi cu viscol ºi
temperaturi foarte scãzute. Dar
acesta a fost decizia clubului de a fi
solidar cu celelalte echipe. Acest
lucru nu împiedicã însã ca un meci
din Cupã sã se joace, în orice moment, pe stadion”, a punctat primarul Craiovei.

6 / cuvântul libertãþii

actualitate

vineri, 2 martie 2018
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

ªedinþã de lucru prinvind construirea Spitalului Regional
Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa,
a convocat ieri, alãturi de primarul municipiului Craiova, Mihail Genoiu, o ºedinþã de lucru care a reunit la Palatul Administrativ, toþi factorii implicaþi în derularea proiectului privind
construirea Spitalului Regional de Urgenþã. Concluziile acestei întâlniri vor fi transmise chiar astãzi Ministerului Sãnãtãþii când cei doi reprezentanþi ai administraþiei publice locale ºi
judeþene vor discuta cu ministrul Sãnãtãþii, Sorina Pintea pe
tema spitalelor regionale de urgenþã.
„La discuþiile au participat reprezentanþi ai tuturor instituþiilor
ºi entitãþilor care contribuie la realizarea acestui demers: Consiliul
Judeþean Dolj, Primãria Municipiului Craiova, Prefectura Judeþului Dolj, Universitatea de Medicinã ºi Farmacie, Direcþia de Sãnãtate Publicã, Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã, companiile
care furnizeazã utilitãþile ºi toþi
emitenþii de avize. Fiecare dintre
factorii angrenaþi au prezentat atât
progresele înregistrate, cât ºi obstacolele ºi dificultãþile întâmpinate, astfel încât sã avem un plan
actualizat ºi detaliat de acþiune, cu
mãsurile care se cer întreprinse
în mod prioritar. Este important
ca toate informaþiile esenþiale sã
fie identificate ºi, apoi, transmise
cât mai rapid cãtre entitãþile implicate, informaþii cum sunt consumurile estimate, spre exemplu,
pentru ca furnizorii de utilitãþi sã
poatã dimensiona ºi proiecta reþelele. „Dupã cum se cunoaºte,
prima provocare apãrutã în proiectul Spitalului Regional de Urgenþã Craiova a fost reprezentatã
de identificarea amplasamentului
adecvat. Au existat, pe rând, o

serie de variante, de la cele 7 hectare de teren donate Consiliului
Judeþean Dolj în comuna Pieleºti
la cele 25 de hectare pe care leam pus la dispoziþie, în zona Aeroportului Internaþional Craiova,
apoi la suprafaþa de aproape 10
hectare situatã pe centura de nord
a municipiului ºi, în fine, la lotul
de 18 hectare, aflat vizavi. S-a
dovedit cã ºi acesta ar fi fost insuficient, astfel cã s-a procedat la
suplimentarea lui cu 8,9 hectare ºi,
în prezent, s-a depãºit etapa elaborãrii documentaþiei cadastrale în
acest sens, urmând intabularea ºi,
în cele din urmã, adoptarea hotãrârii de Guvern pentru transferarea terenului cãtre Ministerul Sãnãtãþii, cel care gestioneazã proiectul privind realizarea spitalului”,
a subliniat Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj.

Aproape 14 hectare
trebuie alocate
acestei componente

Dincolo de toate acestea, existã
ºi o solicitare a Universitãþii de
Medicinã ºi Farmacie Craiova,
conform cãreia în vecinãtatea unui
spital regional trebuie create o se-

rie de obiective absolut obligatorii,
precum un campus universitar sau
o bancã de þesuturi, iniþiativã pe
care noi o susþinem. „Astfel, s-a
ajuns la concluzia cã alte aproape
14 hectare trebuie alocate acestei
componente a proiectului, demers
care, de asemenea, a ajuns în faza
finalã a documentaþiei cadastrale.
Noi rãmânem implicaþi cu toate
resursele noastre în aceastã iniþiativã ºi suntem pregãtiþi sã depunem orice eforturi pentru a asigura, atât timp cât cadrul legal ne
permite, inclusiv susþinerea financiarã în vederea realizãrii acestui
obiectiv cu o importanþã majorã
pentru întreaga regiune....“, a declarat preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.

Valoarea totalã a
investiþiei ajunge la
7,5 milioane de euro
Totodatã, Ion Prioteasa, preºedintele CJ Dolj, a precizat cã sunt
întreprinse ultimele demersuri necesare pentru ca principala investiþie realizatã de Consiliul Judeþean la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
(SCJU) Craiova – Clinica de Cardiologie Intervenþionalã ºi Chirurgie
Cardiovascularã – sã fie datã în folosinþã. „Dorim ca, în perioada urmãtoare, sã inaugurãm aceastã clãdire pentru construirea cãreia CJ Dolj
a alocat bani din bugetul propriu. Intenþionãm, de altfel, sã adoptãm o
hotãrâre a Consiliului Judeþean prin
care clinica sã fie trecutã în admi-

nistrarea SCJU Craiova ºi, în felul
acesta, sã poatã deveni operaþionalã. Valoarea totalã a investiþiei pentru
crearea acestei clinici moderne, inclusiv asigurarea dotãrilor, ajunge la
7,5 milioane de euro. Cred cã va fi
una dintre cele mai importante construcþii din România ultimilor ani, cu
atât mai mult cu cât, de la Timiºoara la Bucureºti ºi, dacã vreþi, pânã la
Sofia, nu mai existã o astfel de structurã care sã fi fost realizatã exclusiv
de cãtre o autoritate publicã localã.
Este un obiectiv pe care ni l-am dorit foarte mult ºi apreciez cã rezultatul este unul de excepþie, aspect care
va fi evidenþiat atunci când va fi salvatã prima viaþã în aceastã clinicã“,
a mai precizat preºedintele Consiliului Judeþean Dolj.

A demarat Campania de primire a Cererilor
unice de platã pentru anul 2018
Ieri, a demarat Campania de primire a Cererilor unice de platã pentru anul 2018 sub sloganul : “Drumul cãtre o agriculturã performantã
trece pe la APIA. Depune Cererea Unicã de Platã

Completarea declaraþiei de suprafaþã se realizeazã electronic,
folosind aplicaþia IPA-Online la
adresa: http://lpis.apia.org.ro/.Finalizarea ºi închiderea cererii unice de platã în IPA-Online se face
în prezenþa funcþionarului APIA
responsabil cu primirea cererii unice de platã, dupã verificarea acesteia ºi a mesajelor din controlul
parcelelor digitizate ºi corectarea
eventualelor problem semnalate de
cãtre sistemul informatic. “Acelaºi
principiu se aplicã ºi pentru fermierii, crescãtori de animale, care
vor complete Cererea unicã de platã – declaraþie sector zootehnic,
împreunã cu funcþionarul APIA,
înaplicaþia dedicate sectorului zootehnic. Fermierii vor depune la
APIA o singurã cerere, chiar dacã
aceºtia deþin suprafeþe de teren în
diferite localitãþi sau judeþe !”, a
subliniat Sorin Rãducan, directorul APIA Dolj.

O suprafaþã mai micã sau egalã
cu 50 hectare teren agricol
Cererile unice de platã se depun
la Centrele judeþene APIA în cazul
fermierilor care solicitã o suprafaþã
mai mare de 50 hectare teren agricol ºi la centrele locale APIA în cazul fermierilor care solicitã o suprafaþã mai micã sau egalã cu 50
hectare teren agricol. “Ordonanþa
de Urgenþã a Guvernului nr.3/2015,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, prevede la art.7:„(1) Beneficiarii plãþilor prevãzute la art.1
alin.(2) ºi la art.33 alin.(2) lit.b) ºi
c) sunt fermierii activi persoane fizice ºi/sau persoane juridice care
desfãºoarã o activitate agricolã în
calitate de utilizatori ai suprafeþelor
de teren agricol ºi/sau deþinãtori de
animale, potrivit prevederilor legislaþiei în vigoare..(…)”n) sã prezinte la depunerea cererii unice de platã sau a modificãrilor aduse aces-

ºi în 2018!”. Doljenii vor depune Cererile unice
de platã în perioada 01 martie – 15 mai a.c. la
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) Centrrul Judeþean Dolj.

teia documentele necesare care dovedesc cã terenul agricol, inclusiv
zonele de interes ecologic, se aflã
la dispoziþia lor sau o copie a anexei nr.24 de la starea civilã a unitãþilor administrativ-teritoriale, dacã
este cazul.”, a explicat directorul
APIA Dolj

Liste cu UAT eligibile pentru
mãsurile de dezvoltare rural

Documentele care fac dovada cã
terenul agricol se aflã la dispoziþia
fermierului trebuie sã fie încheiate
înaintea depunerii cererii unice de
platã ºi trebuie sã fie valabile la data
depunerii cererii. Responsabilitatea
privind legalitatea ºi valabilitatea
documentelor aparþine fermierului
ºi/sau autoritãþii care a emis/atestat
aceste documente, dupã caz. Arendatorul, concedentul, locatorul ºi/
sau comodantul nu beneficiazã de
plãþi pentru terenul/animalele arendat(e), concesionat(e) închiriat(e)
ºi/sau împrumutate spre folosinþã.
Fermierii care beneficiazã de rentã
viagerã pentru suprafeþele arendate/înstrãinate conform Legii nr.247/
2005 privind reforma în domeniile

proprietãþii ºi justiþiei, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, nu
beneficiazã de plata pentru terenul
arendat/înstrãinat. Informaþiile detaliate pentru accesarea fiecãrei
scheme de platã/mãsuri de sprijin,
inclusiv hãrþile ºi listele cu UAT eligibile pentru mãsurile de dezvoltare ruralã, pot fi consultate la centrele judeþene/locale ale APIA ºi pe
site-urile www.apia.org.ro,
www.madr.ro ºi www.pndr.ro.
„Pentru a utiliza eficient timpul pe
care APIA l-a rezervat pentru pri-

mirea Cererilor unice de platã în
Campania 2018, rugãm fermieriisã se prezinte la data ºi ora la care
sunt programaþi conform invitaþiei
primite. Informaþii relevante privind depunerea Cererilor unice de
platã ºi noutãþile Campaniei 2018,
se regãsesc ºi pot fi consultate în
prezentarea PowerPoint anexatã,
dar ºi pe pagina de internet a
APIA:http://www.apia.org.ro/ro/
materiale-de-informare/materialeinformare-anul-2018”, a mai spus
Sorin Rãducan.
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culturã

Pianistul Vlad Dimulescu, din nou pe scena
Filarmonicii „Oltenia”, într-un Concert Ceaikovski
Filarmonica „Oltenia”, în parteneriat cu Asociaþia Interculturalã Româno-Coreeanã, prezintã astãsearã, de la ora 19.00, Concertul nr. 1 pentru pian de
Ceaikovski, una dintre cele mai cunoscute ºi mai
apreciate compoziþii ale repertoriului simfonic universal. În acompaniamentul Orchestrei Simfonice
a instituþiei, condusã de dirijorul sud-coreean Byoungdon Kang, doctorand la Universitatea Naþionalã de Muzicã din Bucureºti, evolueazã pianistul
Dirijorul sud-coreean Byoungdon Kang a urmat cursurile Universitãþii Naþionale din Seul (dirijat
ºi canto clasic), finalizate cu diplomã de licenþã în Pedagogie muzicalã
(1999). În cadrul aceleiaºi instituþii
de învãþãmânt superior, a frecventat ºi cursurile Facultãþii de Drept.
Diploma de Master în Dirijat orchestrã (2013-2015) a obþinut-o la Universitatea Naþionalã de Muzicã din
Bucureºti (îndrumãtor prof. univ. dr.
Cristian Brâncuºi), din 2015 fiind
doctorand al aceleiaºi prestigioase
universitãþi (îndrumãtor prof. univ.
dr. Nicolae Brânduº). A susþinut numeroase concerte simfonice ºi de
operã în Coreea de Sud (Seul, Daejon, Sungnam, Ulsan), Italia, Polonia ºi România (Bucureºti, Ploieºti).

Vlad Dimulescu, în prezent conferenþiar la Universitatea Naþionalã de Muzicã din Bucureºti, cu o intensã activitate artisticã în majoritatea centrelor
muzicale ale þãrii. Programul serii mai cuprinde
Preludiu la unison din Suita I în Do major pentru
orchestrã, op. 9 de George Enescu ºi Simfonia nr. 7
în La major, op. 92 de Ludwig van Beethoven. Un
bilet pentru concert costã 30 lei, cu reducere la jumãtate pentru elevi, studenþi, pensionari.

Nãscut la Braºov în anul 1962,
Vlad Dimulescu a început studiul
pianului la Liceul de Muzicã din localitate. A continuat studiile la Conservatorul de Muzicã „Ciprian Porumbescu” din Bucureºti, unde a
studiat pianul cu prof. Constantin
Ionescu-Vovu. Din 1993 este asistent la catedra de pian principal a
Universitãþii Naþionale de Muzicã din
Bucureºti, catedrã pe care o conduce în prezent, fiind conferenþiar
universitar (din 2000 deþine titlul de
doctor în artã cu teza „Repere de
belcanto în pianistica chopinianã”.
Din 2012 conduce Departamentul
Instrumente cu Claviaturã ºi Muzicã de camerã – Facultatea de Interpretare Muzicalã a Universitãþii Naþionale de Muzicã din Bucureºti.

La vârsta de 14 ani a debutat în
cariera de pianist, ca solist al Orchestrei Simfonice din Braºov, sub
bagheta dirijorului Ilarion IonescuGalaþi. A urmat o susþinutã activitate artisticã în majoritatea centrelor muzicale ale þãrii. A participat
la festivaluri internaþionale, a întreprins turnee de recitaluri ºi concerte în Polonia, Italia, Spania,
Portugalia, Grecia, Bulgaria. De
asemenea, a susþinut cursuri de
mãiestrie ºi a participat ca membru în juriile concursurilor internaþionale „Pro Piano” (Bucureºti),
„Carl Filtsch” (Sibiu), „Seiler” (Sofia).Vlad Dimulescu a editat un CD
(cu muzicã de Enescu, Chopin ºi
Brahms) ºi a publicat cartea „Belcanto în pianistica chopinianã”.
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Târgul de Carte GAUDEAMUS,
ediþia a XVII-a
Craiova, 28 februarie - 4 martie 2018

Programul zilei de astãzi:
Orele 11.00-12.00, Radio România Oltenia Craiova, Facultatea
de Educaþie Fizicã ºi Sport, Universitatea din Craiova ºi Editura
Universitaria Craiova. Dezbaterea „Radio ºi sport. Performanþa sportivã – de la teorie la practicã”. Lansarea volumelor „Pregãtirea fizicã
în sportul de performanþã”, autori conf. univ. dr. Germina-Alina Cosma,
conf. univ. dr. Nanu Marian Costin, lect. univ. dr. Burcea Bogdan, conf.
univ. dr. Barbu Dumitru, lect. univ. dr. Cosma Alexandru. Invitaþi: conf.
univ. dr. Pascu Dãnuþ, Alin Vancea – Inspector ISJ Dolj, Cristina Florianu; „Metodica predãrii gimnasticii în ºcoalã”, autori conf. univ. dr.
Nanu Costin, prof. univ. dr. Orþãnescu Dorina, lect. univ. dr. Dumitru
Roxana, conf. univ. dr. Germina Cosma. Invitaþi: prof. univ. dr. Dragomir Marian – decanul Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport, Alin Vancea
– inspector ISJ Dolj, Cristina Florianu. Moderatori: Dan Pãsãrin, redactor Radio Oltenia Craiova, ºi conf. univ. dr. Germina Cosma, Facultatea
de Educaþie Fizicã ºi Sport Craiova.
Orele 12.00-12.30, Editura Universitaria Craiova ºi Editura Academiei Române. Lansarea volumului „Monografia Universitãþii din Craiova”, coordonatori prof. univ. dr. Cezar Ionuþ Spînu – rectorul Universitãþii din Craiova, prof. univ. dr. Dumitru Otovescu. Invitaþi: prof. univ.
dr. Nicolae Panea – prorector al Universitãþii din Craiova, prof. univ. dr.
Gabriel Coºoveanu.

Luna lui Mãrþiºor cu spectacole
începe la Teatrul „Colibri”!
Luna lui Mãrþiºor aduce la Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri” nouã reprezentaþii ale unora
dintre cele mai îndrãgite spectacole
din repertoriul instituþiei. Douã dintre ele sunt prezentate chiar în
acest weekend.
Astfel, sâmbãtã, 3 martie, la ora
18.00 intrã în scenã „Vrãjitorul din
Oz”, în spectacolul adaptare dupã
L. Frank Baum, scenariul ºi regia
Cristian Mitescu, scenografia Eugenia Tãrãºescu-Jianu, muzica Alexandru Berehoi, coregrafia Ionuþ
Sergiu Anghel, cu actorii Mugur
Prisãcaru, Alis Ianoº, Cosmin Dolea, Emanuel Popescu, Daniel Mirea, Ionica Dobrescu, Rodica Prisãcaru, Adriana Ioncu, Geo Dinescu. Musicalul pentru copii a fost
distins cu Premiul pentru scenografie – acordat scenografei Eugenia
Tãrãºescu-Jianu ºi Premiul pentru
muzica originalã - compozitorului
Alexandru Berehoi, la Festivalul internaþional al teatrului contemporan
de animaþie ImPuls 2015, organizat de Teatrul Þãndãricã Bucureºti.
Duminicã, 4 martie, la ora 11.00,
ne bucurãm de spectacolul „Sarea
în bucate”, dupã Petre Ispirescu,

scenariul ºi regia Valentin Dobrescu, scenografia Mihai Pastramagiu,
muzica Alin Macovei-Moraru. În distribuþie regãsim actorii Ionica Dobrescu, Oana Stancu, Adriana Ioncu, Iulia Cârstea, Cosmin Dolea,
Mugur Prisãcaru, Daniel Mirea.
Pânã la sfârºitul lunii mai puteþi
(re)vedea pe aceeaºi scenã spectacolele „Poveste despre Hansel ºi
Gretel” (10 martie, ora 18.00),
„De-a capra cu trei iezi” (11 martie, ora 11.00), „Prinþul Broascã”
(17 martie, ora 18.00), „Pinocchio”

(18 martie, ora 11.00), „Inimã de
piatrã” (24 martie, ora 18.00), „Jocuri magice” (25 martie, ora
11.00), „Gogoaºa ºi Nãzdrãvanul
Petriºor” (31 martie, ora 18.00).
Biletele costã 7 lei sau 10 lei, în
funcþie de categoria locului, ºi se
pot procura de la Agenþia Teatrului
„Colibri”, de luni pânã sâmbãtã, între orele 10.00-13.00 ºi 16.0019.00, iar duminica, în intervalul
10.00-13.00. Dupã ora începerii
spectacolului accesul în salã nu mai
este permis.

Orele 12.30-13.00, Editura Universitaria Craiova. Lansarea volumului „Economie ºi legislaþie în construcþii”, autori: conf. univ. dr. Alina Duþã, lect. univ. dr. Violeta-Cristina Dumitru. Invitaþi: prof. univ. dr.
Dumitru Nicolae – decan Facultatea de Mecanicã, prof. univ. dr. Burada
Cristian – prodecan Facultatea de Mecanicã, conf. univ. dr. habil. Cãlbureanu Mãdãlina.
Orele 13.00-14.00, Radio România Oltenia Craiova ºi Direcþia
Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Dolj. Dezbatere cu tema „Cititul
dãuneazã grav inculturii” – În anul Centenarului Marii Uniri, despre
patriotism ºi poezia patrioticã… Este poezia patrioticã falsã, desuetã ºi
perimatã? Invitaþi: membrii Cenaclului „Virtus Verbi” (prof. coord. Iulia
Cãpãþînã, de la Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” Craiova). Moderatori:
Diana Neamþu, DJTS Dolj, ºi Alin Diþã, coordonator Programe culturale
în cadrul Consiliului Judeþean al Elevilor Dolj.
Orele 14.00-15.30, Radio România Oltenia Craiova ºi Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj. Etapa zonalã a Concursului Naþional de
Lecturã „Mircea Nedelciu”. Moderator: Diana Neamþu, DJTS Dolj.
Orele 15.30-16.00, Academia de Studii Economice din Bucureºti.
Lansarea cãrþii „ªcoala de Economie politicã de la Academia de Studii
Economice din Bucureºti”, autori Dumitru Ciucur, Mirela Ionela Aceleanu, Constantin Popescu, Colecþia „Istoria ASE”. Invitaþi: prof. univ. dr.
Constantin Popescu, profesor emerit, Academia de Studii Economice
din Bucureºti; prof. univ. dr. Alexandru Taºnadi, Departamentul de Doctrine Economice ºi Comunicare, Facultatea de Economie Teoreticã ºi
Aplicatã, Academia de Studii Economice din Bucureºti.
Orele 16.00-17.00, Editura AIUS PRINTED. Lansarea volumelor
de versuri „Amor cascador” de Florina Ungureanu” (invitaþi: Alexandru
Mogoºanu, Gela Enea), „Tango tendresse” de Eleanor Mircea (invitaþi:
Maria Dinu, Silviu Gongonea). Moderator: Petriºor Militaru.
Orele 17.00-17.30, Radio România Oltenia Craiova ºi Editura
PAVCON. Lansarea cãrþii „Noaptea oraºului ilustrat” (roman SF), semnat de Victor Martin. Moderator: publicistul Cãtãlin Pavel ( directorul
Editurii Pavcon).
Orele 17.30-18.00, Editura AIUS PRINTED. Lansarea volumului
„Jurnalul de cãlãtorie ca mijloc de reflecþie antropologicã” de Daniela
Micu. Invitaþi: Nicolae Panea, Cosmin Dragoste, Gabriel Nedelea. Moderator: Nicolae Marinescu.
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social

Peste o
gãsiþi cu

sutã de elevi,
râie ºi pãduchi

Peste o sutã de elevi din Dolj au fost depistaþi cu
râie sau pãduchi, în urma triajului epidemiologic
efectuat odatã cu începerea cursurilor dupã vacanþa
intersemestrialã. Situaþia nu este una nouã. Se repetã
de ani de zile dupã fiecare vacanþã, atunci când se
efectueazã controale în ºcoli. ªi nu au fost singurele
probleme de sãnãtate sau igienã descoperite cu
aceastã ocazie. Câteva sute de copii au fost diagnosticaþi cu varicelã, micoze sau alte boli infecþioase.
În primele sãptãmâni dupã vacanþa intersemestrialã, odatã cu
reîntoarcerea elevilor în sãlile de
clasã, cadrele medicale au vrut sã
se asigure cã aceºtia nu suferã de
boli contagioase pe care sã le
transmitã mai departe. În plus, din
experienþa anilor trecuþi, o altã problemã cu care medicii se confruntã în aceastã perioadã este cã unii
elevi se întorc cu râie ºi pãduchi.
ªi nu s-au înºelat nici de data
aceasta. În urma triajului epidemiologic care se face dupã fiecare
vacanþã, medicii au descoperit,
printre altele, nu mai puþin de 156
de cazuri de pediculozã (pãduchi)
ºi patru de scabie (râie). Cele mai
multe cazuri s-au înregistrat în
unitãþile de învãþãmânt din mediul
urban (87), în timp ce în mediul
rural au fost 73.
Controale s-au fãcut în nouã creºe, 28 de centre de plasament, 382

de grãdiniþe, 327 de ºcoli, 46 de licee ºi 13 ºcoli profesionale. Din cei
79.434 de copii de grãdiniþã ºi elevi
înregistraþi, au fost examinaþi 63.
261, probleme fiind depistate la 559
dintre ei –378 în ºcolile din oraºe ºi
181 în unitãþile de învãþãmânt care
funcþioneazã la sat.

Nouã cazuri de varicelã,
depistate de medici

În urma controalelor efectuate
de medici, au fost depistate ºi nouã
cazuri de varicelã, o afecþiune
contagioasã care foarte uºor se
poate transmite în interiorul unei
comunitãþi. Din acest motiv, medicii i-au trimis acasã pe cei infectaþi. Abia dupã ce se vor vindeca, aceºtia se pot întoarce la
ºcoalã. Pe lângã varicelã, au fost
descoperite ºi trei cazuri de scarlatinã. De asemenea, potrivit statisticilor realizate de Direcþia de

Sãnãtate Publicã, în Dolj au fost
identificate 34 de cazuri de micoze. Tot în urma acestor controale, au fost descoperiþi elevi cu
angine. Conform situaþiei prezentate de Direcþia de Sãnãtate Pu-

Întâlnire cu poezia lui Eleanor Mircea, la Gaudeamus
Anul ºi volumul de poezie pentru poeta craioveanã, Eleanor Mircea, o prezenþã suavã ºi enigmaticã, în viaþã de zi cu zi, dar înzestratã cu o mare expresivitate
liricã. Fie cã este lecturatã în Cluj
sau la Iaºi, în bibliotecile din capitalã, poezia sa place, fiind apreciatã în cercurile literare ale noii
generaþii, ºi o aºeazã, pe bunã

dreptate, în viaþa literarã a Craiovei. Eleanor. Cel mai nou volum
al sãu de poezie, „Tango tendresse”, se lanseazã, astãzi, de la ora
16.30, la târgul Editurii Aius, deschis în cadrul Târgului de Carte
„Gaudeamus”. Eleanor Mircea
este doctor în Filologie, cu lucrarea „Proza fantasticã româneascã
sub comunism”, publicatã în

blicã Dolj, 158 de copii sufereau
de aceastã afecþiune la momentul
efectuãrii controalelor în ºcoli. În
plus, încã 192 de elevi au fost trecuþi, în raportul DSP, la capitolul
„alte boli infecþioase”. Din fericire,

chiar dacã în toatã þara a fost declaratã epidemie, cu ocazia ultimelor controale nu au mai fost descoperite cazuri de rujeolã, o afecþiune
care este foarte contagioasã.
RADU ILICEANU

Doljul este fruntea!

2016. Debutul sãu literar are loc
în 2016, cu volumul „Eram bãtrânã ºi-am murit”, o carte de
versuri pentru care a fost decernatã cu Premiul Editurii Aius. În
2017, a apãrut volumul de poezii
”Visând sub iarbã” ºi Antologia
de prozã ”Trepte”, publicatã la
Editura „Colorama”, Cluj.
LAURA MOÞÎRLICHE

La finalul perioadei de votare
on-line, pentru cea de-a V-a ediþie a Galei Naþionale a Excelenþei în Asistenþã Socialã, Doljul a
intrat în etapa de jurizare la patru categorii, la care, în urma votului, reprezentanþii noºtri au obþinut cele mai multe aprecieri:
Premiul pentru asistentul social
din domeniul „Protecþia copilului” – Mihaela Emilia Chiran
(3.801 de voturi); Asistentul social din domeniul „Incluziunea
persoanelor fãrã adãpost” - Tamara Piele (1.052); Asistentul

social din „Prevenirea/reducerea
riscurilor asociate infecþiei cu
HIV, consumului de droguri ºi
exploatãrii sexuale” - Claudiu
Lãzeanu (1.595); Premiul „Instituþia anului 2017” – Direcþia
Publicã Comunitarã a Asisistenþei Sociale a Municipiului
Craiova (7.158). Gala Naþionalã va fi organizatã de Colegiul
Naþional al Asistenþilor Sociali, pe
20 martie, la Ateneul Român, cu
prilejul Zilei Internaþionale a Asistenþei Sociale.
CRISTI PÃTRU
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programe TV

VINERI - 2 martie

SÂMBÃTÃ - 3 martie

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

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
22:29 Live stadion
22:30 Fotbal: Porto – Sporting
00:30 Profesioniºtii... cu Eugenia
Vodã (R)
01:30 Politicã ºi delicateþuri (R)
02:20 Exclusiv în România (R)
03:00 Telejurnal (R)
03:40 Dosar România (R)
04:30 Vorbeºte corect! (R)

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 Lincoln
2012, SUA, Biografic, Dramã,
Istoric, Rãzboi
02:15 La Mãruþã (R)
04:00 Vorbeºte lumea (R)
06:00 Ce se întâmplã doctore ?
(R)
06:30 Arena bucãtarilor (R)

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Totul pentru dragoste
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Guess My Age – Ghiceºte
vârsta
21:15 Ie Romanie
23:15 iUmor (R)
01:15 Totul pentru dragoste (R)
02:45 Prietenii de la 11 (R)
04:15 Acces direct (R)
06:00 Observator

07:00 Întrebãri ºi rãspunderi (R)
08:00 Pofticioºi, la cratiþã!
08:30 Lumea azi (R)
09:00 Oameni ca noi
09:30 M.A.I. aproape de tine
10:00 Zon@ IT
10:30 Gala Crucea Roºie
11:00 Cooltura (R)
12:00 Vreau sã fiu sãnãtos
13:00 Starea naþiei
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
14:55 Vorbeºte corect!
15:10 Eurovision 2018 (R)
16:10 Eurovision 2018 (R)
17:10 Eurovision 2018
18:15 Exclusiv în România
19:00 Teleenciclopedia
20:00 Telejurnal
21:00 Dosar România
22:00 Profesioniºtii... cu Eugenia
Vodã
23:00 Anchetele comisarului
Antonescu (R)
23:35 Recurs la moralã
00:55 Vorbeºte corect! (R)
01:00 Tezaur folcloric
01:55 În grãdina Danei (R)
02:20 Vreau sã fiu sãnãtos (R)
03:10 Telejurnal (R)
03:50 Viaþa satului (R)
05:55 Teleshopping

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Superspeed la Pro TV
11:00 Excursie cu surprize
2006, SUA, Aventuri, Comedie,
Familie
13:00 Mã însoarã mama (R)
15:30 Românii au talent (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Hoaþa de identitate
2013, SUA, Acþiune, Comedie
22:45 Gravity 3D: Misiune în
spaþiu
2013, SUA, Marea Britanie, SF,
Thriller
00:30 Hoaþa de identitate (R)
2013, SUA, Acþiune, Comedie
02:30 Gravity 3D: Misiune în
spaþiu (R)
2013, SUA, Marea Britanie, SF,
Thriller
04:00 Superspeed la Pro TV
(R)
04:30 Excursie cu surprize (R)
2006, SUA, Aventuri, Comedie,
Familie
06:00 Lecþii de viaþã (R)

07:00 Observator
10:00 Asia Express (R)
13:00 Observator
14:00 Ie Romanie (R)
16:00 Observator
17:00 Regele Scorpion:
Rãzboinicul
2008, SUA, Acþiune
19:00 Observator
20:00 În puii mei
21:00 Spãrgãtorii de nunþi
2005, SUA, Comedie, Romantic,
Dragoste
23:30 Mamma mia! - Filmul
2008, SUA, Comedie, Dramã,
Muzical, Romantic, Dragoste
01:30 Regele Scorpion:
Rãzboinicul (R)
2008, SUA, Acþiune
03:15 Observator (R)
04:00 Mamma mia! - Filmul (R)
2008, SUA, Comedie, Dramã,
Muzical, Romantic, Dragoste
06:00 Observator

TVR 2
07:00 Manuscrisul de aramã (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 Civilizaþia Anasazi
12:50 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
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 Gala Umorului
21:10 Numele trandafirului
1986, Franþa, Italia, Crimã,
Dramã, Mister, Thriller
23:30 Iubire ca la carte (R)
2007, SUA, Comedie, Dramã,
Romantic, Dragoste
01:10 Ieri-Azi-Mâine (R)
02:50 Teoria haosului (R)

HBO
07:50 Trolii
09:25 Transformers: Ultimul
cavaler
11:55 Bucurie de sãrbãtori
13:30 O reþetã letalã: Doar
deserturi
14:55 Wilson
16:30 Urzeala tronurilor
17:50 Filme ºi vedete
18:20 Dragostea mea
20:00 O dimensiune paralelã
21:00 Rellik
22:00 Bãi, care mi-ai ºutit
maºina?
23:25 Viaþã, primele semne
01:05 Kings Bay
02:35 Cãminul ororilor 2
04:10 Resident Evil: Capitolul
final

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)

PRO CINEMA
07:00 Viaþa stranie a lui Timothy
Green (R)
09:00 La bloc (R)
11:30 Muppets în spaþiu (R)
13:15 Naufragiatul (R)
16:15 Insula din vis
18:15 La bloc
20:30 Misiune de Crãciun
22:15 Regatul Dragonilor
00:15 Misiune de Crãciun (R)
02:00 Cine A.M.
05:45 La Mãruþã (R)

PRO X
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)
03:00 La bloc
03:30 La bloc
04:00 La bloc
04:30 La bloc
05:00 Ora exactã în sport (R)
06:00 ªtiri Sport.ro

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 B.D. intrã în acþiune
1970, România, Comedie
23:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
02:00 Benny Hill Show (R)
1969, Marea Britanie, Comedie
02:30 Profetiile Celestine (R)
2006, SUA, Aventuri, Dramã
04:00 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:45 Focus (R)

KANAL D
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 Evadare disperatã
2014, SUA, Dramã, Thriller
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)

TVR 2
07:00 Civilizaþia Anasazi (R)
08:00 Sid, micul savant
2008, SUA, Animaþie, Comedie,
Familie
09:00 Cireºarii
1972, România, Aventuri,
Comedie
09:40 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
09:50 Poate nu ºtiai
10:00 Mic dejun cu un campion
11:00 D'ale lu' Miticã (R)
12:00 Euromaxx (R)
12:30 Gala Umorului (R)
13:30 MotorVlog
14:00 Memorialul Durerii
14:50 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
15:00 Cap compas
15:30 Plimbaþi ºi mâncaþi
16:00 Handbal feminin: Rapid
USL Metrou - AHCM Slobozia
17:30 E vremea ta!
18:00 Visul canadian
2016, Germania, Dramã
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Regatul de Foc
2002, SUA, Acþiune, SF
22:10 Alexandru
2004, SUA, Acþiune, Dramã,
Rãzboi
01:10 Numele trandafirului (R)
1986, Franþa, Italia, Crimã,
Dramã, Mister, Thriller
03:20 Ieri-Azi-Mâine (R)
05:00 Memorialul Durerii (R)
05:55 Imnul României
06:00 MotorVlog (R)
06:30 Teleshopping

HBO
07:45 Un minut de tãcere
09:15 Joaca de-a spionii
10:45 Fraþii Grimm
12:45 Invincibil
14:30 Piraþii din Caraibe:
Blestemul Perlei Negre
16:55 Jackie
18:35 Lilo ºi Stitch
20:00 Cum sã fii amantu' la femei
21:55 Baywatch
23:55 Resident Evil: Capitolul
final
01:45 Hemingway ºi Gellhorn
04:15 Talladega Nights: Balada
lui Ricky Bobby

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)

PRO CINEMA
07:45 Frankenweenie
09:30 La bloc (R)
11:45 Insula din vis (R)
13:45 Viaþa stranie a lui Timothy
Green (R)
16:00 Sheherazada: O Mie ºi
Una de Nopþi
18:15 La bloc
20:30 Dispãrutele
23:15 Virginã la 18 ani
01:15 Dispãrutele
03:30 Cine A.M
05:45 La Mãruþã (R)

PRO X
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 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 “Faceþi jocurile“ - Poker ep. 8
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)

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
13:30 Dumbrava minunatã
1980, România, Fantastic,
Muzical
15:30 Chef Dezbrãcatu’
16:00 B.D. intrã în acþiune (R)
1970, România, Comedie
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai
bine
20:30 Super Cireaºa de pe tort
22:30 Cartelul turnãtorilor
2011, Columbia, Crimã
00:30 Croazierã cu... amor
2002, SUA, Comedie
03:00 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
04:00 Cursa împotriva morþii (R)
2011, SUA, Acþiune
05:45 Focus (R)

KANAL D
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 Miss Litoral
1990, 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
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publicitate

Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

SC AMG AGREGATE SRL anunþã
publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Construire anexã Agricolã:
Corp 1-Ambalare/Producþie cafea,Corp 2Spaþiu administrativ,Corp 3-Atelier reparaþii
utilaje, platformã betonatã ºi împrejmuire
teren” propus a fii amplasat în comuna
Podari, sat Braniºte, T17, P6/2, LOT 1/A,
jud. Dolj. Informaþiile privin proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str.
Petru Rareº, nr. 1, ºi la sediul SC AMG
AGREGATE SRL, mun. Calafat, sat Golenþi, str. Poporului, nr. 12, jud. Dolj, în zilele de luni pânã joi,între orele 8.00-16.30 ºi
vineri între orele 8.00-14.00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova,str. Petru Rareº, nr. 1, fax: 0251/419.035,
e-mail office@anpm.ro.
SC TCIF SA CRAIOVA J16/3107/1992
CUI RO 2302765 Consiliul de Administraþie al SC TCIF SA CRAIOVA, în temeiul
Legii nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi în baza
Deciziei nr. 2N din 27. 02. 2018 CONVOACÃ Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor pentru data de 16. 04. 2018, la sediul societãþii din Craiova, bd. N. Romanescu nr. 39, la ora 10,00, cu urmãtoarea
ordine de zi: a) Stabilirea remuneraþiei cuvenite membrilor CA ºi managerilor societãþii. b) Aprobarea duratei ºi a valorii
contractelor de audit ale societãþii. c) Alegerea membrilor Consiliului de Administraþie pentru mandatul 30.04.201829.04.2022. d) Alegerea auditorilor societãþii. Dacã la data primei convocãri nu sunt
îndeplinite condiþiile de cvorum, AGOA se
convoacã a doua oarã pentru data de 17.
04. 2018 , în acelaºi loc, la aceeaºi orã ºi cu
aceeaºi ordine de zi. Materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi se vor putea consulta începând
cu data de 12. 03. 2018 la sediul central al
societãþii. Lista cuprinzând informaþii cu
privire la numele, localitatea de domiciliu
ºi calificarea profesionalã ale persoanelor
propuse pentru funcþia de administrator
se aflã la dispoziþia acþionarilor ºi poate fi
consultatã ºi completatã de aceºtia, conform legii. PREªEDINTE C.A. Ing. Rãdulescu Decebal Gabriel.

POPESCU Tiberiu Ionuþ anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre APM Dolj
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului ºi de evaluare
adecvatã pentru proiectul: „Construire
anexã exploataþie agricolã halã parter, întreþinere maºini ºi utilaje agricole, împrejmuire teren, bazin vidanjabil, puþ forat”,
propus a fi amplasat în comuna Podari,
sat Podari, extravilan, tarla 20, parcela 3,
numãr cadastral 503, numãr carte funciarã 33519, judeþul Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul
APM Dolj, din str.Petru Rareº, nr.1, Craiova, 200349, tel.0251.530.010, judeþul
Dolj, în zilele de luni-vineri, între orele
08.00-12.00. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de
la data publicãrii prezentului anunþ.
PATRANA LUCIANA-MARILENA
PFA prin Patrana Luciana-Marilena
anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul “ÎNFIINÞARE
PENSIUNE AGROTURISTICA P+M”,
propus a fi amplasat în Comuna Malu
Mare, Sat Malu Mare, Str. Mesteacãnului, nr. 6, Judeþul Dolj. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate
la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova, Str.Petru Rareº, Nr.1,
ºi la punctul de lucru al PATRANA LUCIANA-MARILENA PFA, situat in Comuna Malu Mare, Sat Malu Mare, Str. Mesteacãnului, nr. 6, Judeþul Dolj, în zilele
de luni pânã joi, între orele 08:00-16:30
ºi vineri între orele 08:00-14:00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Dolj, Craiova, Str. Petru Rares, Nr.1.

Vând douã
chioºcuri noi,
cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457;
0729/033.903.

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”!
OFERTE DE SERVICIU

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

PRESTÃRI SERVICII

Filmãri foto video de calitate superioarã la preþuri avantajoase. Telefon: 0766/359.513.
Efectuãm transport
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. Pãrului
nr. 33. Telefon: 0755/
074.742.
Vând (schimb) casã locuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 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.
Vând casã Craiova, 5
camere, încãlzire centralã, izolatã termic, 570
mp. 73.000 Euro. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã sau schimb
cu apartament 3 camere parter sau etaj 1. Telefon: 0730/504.515.
Vând casã neterminatã în Cârcea, Aleea Podului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare cu toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp. Telefon: 0742/450.724.

TERENURI

Vând teren intravilan
cadastru, vie, pomi
fructiferi, 60 cuiburi
bujori, suprafaþa 4200
mp, douã fântâni cu
apã, stradale. 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 10 ha pãdure,
100-110 ani- Gorj. Telefon: 0722/943.220.
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Vând teren arabil 2,5
ha spatele Metro ºi teren arabil Gara Plaiul
Vulcãneºti. Telefon:
0251/548.870.
Vând teren comuna
Podari – Dolj. Telefon:
0722/943.220.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate
utilitãþile instalate, asfalt, lângã pãdure. Telefon: 0744/563.640,
0351/402.056.
Vând sau colaborez
cu un teren în vatra
satului, pentru înfiinþarea unei pepiniere pomicole, viticole, crescãtorie de fazani, gîºte ºi curci. Telefon:
0768/661.401.
Vând 4200 mp teren intravilan, 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 enciclopedic volumul I –
1962. Telefon: 0251/
548.870.

CUMPÃRÃRI AUTO

Cumpãr MATIZ, an fabricaþie 2004-2008, cu
GPL. Ofer maxim 3000
lei. Telefon: 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 loc de veci, cimitirul Ungureni. Telefon:
0725/610.239.
Vând roþi spiþate cu
cauciucuri de iarnã,
preþ 1300 Ron. Telefion: 0762/ 183.205.

Vând baloþi lucernã ºi
coceni, comuna Pieleºti.
Telefon: 0724/053.806.
Vînd plãci ondulate azbociment 1,20x 1,40 m
refolosibile 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 canapele 2/3 locuri fixe, piele ecologicã (noi) fabricate D.K.
Telefon: 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 negre piele
noi, damigeanã 50 litri
cu coº - 40 lei. Telefon: 0735/445.339.
Vând uºi de dormitor
sau magazie vopsite cu
geamuri ºi broascã de
închidere, Giurgiuvele
vopsite ºi cu geamuri cu
douã, trei canate. Telefon: 0767/153.551.
Vând chituci frasân
pentru 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 frigider Zanussi
urgent ºi ieftin. Telefon: 0351/459.314;
0770/354.549.
Vând 5 calorifere din
fontã ºi frigider. Informaþii la telefon: 0251/
510.300.
Vând combinã frigorificã. Telefon: 0748/
408.819.
Vând þuicã (fãcutã din
vin), triploc, motoare 380
V, arbore motor 1,6. Telefon: 0745/589.825.

publicitate
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, cuverturã plusatã grena pt
pat ºi 2 pt. fotolii nefolosite – 120 lei, covor persan 220x 210, 2 apometre 15 lei bucata. Telefon: 0770/303.445.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. 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. Telefon:
0767/153.551.
Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând 2 electromotoare trifazate 3 KW750.
Telefon: 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. Telefon: 0770/298.240.
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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. Telefon: 0351/
416.166.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/943.220.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi
îmbolnãvire profesionalã
OFERTE ÎNCHIRIERI
 Întocmire plan de intervenþie
Spaþiu ultracentral, ex Managementul Mediului


cepþional pentru înfrumuseþare saloane caRelaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
binete medicale. Tele- 0760/678.231.
fon: 0722/956.600.

CERERI ÎNCHIRIERI

Familie serioasã cautã sã închirieze apartament 2 camere sau
garsonierã Craioviþa
Nouã. Telefon: 0767/
042.261.

Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
Luni - V
ineri
Vineri
9.00 - 20.00,
8.00,
Sâmbătă 9.00 - 1
18
Duminică 9.00 - 1
8 .00.
18

PIERDERI

PIERDUT acord de
funcþionare pe numele I.I. Chivulescu Ion,
eliberat de Primãria
Mun. Drãgãºani, jud.
Vâlcea. Îl declar nul.

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

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

Cãtre

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
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Derby-ul
Derby-ul Craiova
Craiova –– Dinamo,
Dinamo,
bãtut
bãtut în
în cuie
cuie pe
pe 66 martie
martie
Meciul programat pe 1 martie, apoi amânat pe 13 martie,
a fost stabilit definitiv pentru marþi, 6 martie, ora 17
Telenovela programãrii sfertului
de finalã din Cupa României, dintre
Universitatea Craiova – Dinamo,
pare sã se fi încheiat. Stabilit iniþial
pentru data de 1 martie, meciul a
fost amânat cu numai o zi înainte
de disputare, din cauza averrtizãrilor ANM, de cod portocaliu în Dolj.
FRF a propus apoi ca variantã de
disputare data de 13 martie, însã
oficialii olteni au refuzat vehement,
deoarece meciul s-ar fi jucat între
prima ºi a doua etapã din play-off.
Clubul din Bãnie chiar a emis un
comunicat în acest sens, solicitând
ca partida sã de joace duminicã, 4
martie. ”Fotbalul trãieºte prin suporteri. ne transmite FRF printrunul dintre motto-urile ei, cu care
noi, la Universitatea Craiova, suntem perfect de acord. Pentru cã ºi
noi credem cã fotbalul trãieºte prin
suporteri, vrem ca reprogramarea
derby-ului cu Dinamo sã se facã
pentru o datã la care cât mai mulþi
suporteri sã ajungã la stadion. Pentru cã ºi noi credem cã fotbalul trãieºte prin suporteri, vrem sã jucãm
meciul cap de afiº al ”sferturilor”
într-o zi tradiþionalã de fotbal. Pentru cã ºi noi credem cã fotbalul trã-

ieºte prin suporteri, vrem sã jucãm
derby-ul în condiþii ireproºabile, atât
în ceea ce priveºte confortul jucãtorilor cât ºi pe cel al spectatorilor.
Pentru cã ºi noi credem cã fotbalul
trãieºte prin suporteri, va rugam
chiar în numele lor, al suporterilor,
sã reprogramaþi meciul cu Dinamo
pentru duminicã, 4 martie. Pentru
cã duminicã este o zi de fotbal, nu
de lucru, pentru cã duminicã nu va
mai fi cod portocaliu ºi vremea va fi
acceptabilã pentru a face ºi a asista
la sport, dar mai ales pentru cã atât
gazonul cât ºi tribunele stadionului
Ion Oblemenco se prezintã în condiþii excelente pentru gãzduirea unui
eveniment sportiv de înaltã þinutã.
Sperãm cã anunþul privind programarea meciului pe data de 13 martie
2018 este doar cu titlul de glumã” a
fost comunicatul adresat chiar lui
Rãzvan Burleanu, ºeful FRF.

3 meciuri în 10 zile
pentru craioveni

FRF a renunþat la data de 13
martie, dar nu a acceptat nici soluþia Craiovei, programând meciul
marþi, 6 martie, de la ora 17. Programarea este una deloc convena-

bilã, þinând cont cã mulþi dintre suporteri sunt încã la serviciu sau abia
atunci încheie programul, însã
motivele FRF pentru aceastã orã au
fost legate de suprapunerea cu
meciurile de Champions League,
dar ºi de temperaturã. Programarea nu este deloc avantajoasã pen-

tru Universitatea, mai ales dupã ce
s-au stabilit datele primelor douã
meciuri din play-off, alb-albaºtrii
urmând sã joace 3 meciuri în 10
zile. Astfel, prima partidã din playoff a ªtiinþei, cea cu Astra, a fost
programatã sâmbãtã, 10 martie, de
la ora 20.45, iar meciul din runda a

doua, cu Viitorul, se va disputa vineri, 16 martie, de la ora 20.45.
Prognoza meteo pentru meciul cu
Dinamo, pe 6 martie, prevede o
temperaturã de 2 grade, cu 50%
ºanse de precipitaþii. Biletele se vând
în continuare, fiind disponibile aproximativ 10.000 de tichete.

Lupescu a încercat sã-i convingã ºi pe alegãtorii olteni
Fostul internaþional, candidat la ºefia FRF, s-a întâlnit ieri
ºi cu oamenii de fotbal din Dolj

În turul sãu electoral prin þarã,
candidatul la preºedinþia FRF pentru alegerile din aprilie, Ionuþ Lupescu, a poposit ieri la Craiova, unde
a discutat cu membrii alegãtorii din
zonã. La finalul întâlnirii, fostul internaþional ºi-a expus impresiile:
„Oamenii sunt deschiºi, dornici sã
interacþioneze, pentru cã asta nu sa întâmplat în ultimii ani, iar acesta
este principiul dupã care mã ghidez, al dezbaterii. Trebuie sã croim
împreunã proiecte ºi sã le punem
în aplicare. Vorbesc pe limba lor,
fiindcã vin dintre ei, din fotbal. Am
gãsit soluþii la ei, care se regãsesc
ºi în programul lor. Stilul celor de
la Federaþie este sã dispreþuiascã pe
toatã lumea din fotbal, este o lipsã
de respect semnalatã deja. Eu am
un program manifest, pe doi piloni,

administrativ ºi sportiv. Nu vreau
sã decid numai eu, ci lumea fotbalului, ca sã reuºesc, am nevoie de
ajutorul lor. Vreau sã merg în terioriu ºi sã conving oamenii”.
„Kaiserul” a comentat ºi pe marginea programului competiþional,
extrem de controversat în aceastã
perioadã: „Nu înþeleg de ce ligile
inferioare trebuie sã înceapã aºa
devreme. Programul trebuie sã fie
mai permisiv, este o lipsã de pricepere, fiindcã nu suntem calificaþi la
turneul final. Am vãzut un meci în
Cupa României cu 14 spectatori,
este un lucru ruºinos. Pe timpul
meu, Cupa se juca în septembrie,
octombrie, aprilie, este o competiþie prestigioasã, este pãcat cã este
discreditatã, din contrã, trebuie . Ca
sã simþi ceva pentru Cupa Româ-

niei, trebuie sã o câºtigi, iar eu am
trecut prin aºa ceva”.
În privinþa sistemului competiþional, Ionuþ Lupescu a precizat:
„Conteazã mai puþin numãrul echipelor, ci calitatea, valoarea, fiindcã
Elveþia are campionat cu 10 echipe
ºi jumãtate din ele evolueazã în cupele europene. România este o þarã
mare, poate fi un campionat cu 18
sau 20 de echipe, dar trebuie sã
existe ºi valoare”.
Despre obiectivele sale în cazul
în care ar câºtiga alegerile, Lupescu a spus: „Avem nevoie de o legislaþie coerentã, trebuie sã convingem legiuitorul cã sportul trebuie sã
fie o prioritate, avem exemplu în
þãrile vecine, nu trebuie sã inventãm noi apa caldã, autoritãþile locale sã poatã sã dea cât mai mult.
Acesta este rolul preºedintelui FRF,
sã încerce sã schimbe ceva la nivel
legislativ în favoarea fotbalului.
Vreau sã redau fotbalul oamenilor
de fotbal, vreau sã readuc foºtii
selecþioneri sã ne consultãm asupra problemelor din fotbal, de la
juniori, ligi inferioare, etc. Fotbalul
nu se face de azi pe mâine, trebuie
sã ai pasiune, rãbdare”.

„Maximii” din „era Burleanu”
ar fi pãstraþi la FRF

Lupescu a vorbit ºi despre Universitatea Craiova ºi stadionul din
Bãnie: „Nu am apucat sã vãd stadionul, dar am vãzut cã este minunat, vin copii, femei, este o atmosferã deosebitã, Craiova merita din

plin acest stadion. Sudul României,
în special Oltenia este un izvor nesecat de talente, au plecat foarte
mulþi jucãtori de aici ºi de aceea
zona aceasta trebuie dezvoltatã.
Echipa merge foarte bine, este un
brand al fotbalului românesc ºi
meritã sã fie acolo sus. Este o echipã dinamicã, o echipã care joacã
un fotbal frumos ºi poate sã se întâmple orice în play-off”. „Kaiserul” spune cã i-ar pãstra în funcþii
pe jucãtorii Craiovei Maxima care
fac parte din tabãra lui Rãzvan Burleanu: „Geolgãu ºi Þicleanu erau în
comisie la mine, la comisia de dezvoltare, pe Cãmãtaru eu l-am adus
în FRF, ca ºi pe Vlãdoiu. Ei se ocupã cu partea tehnicã, nu pot fi tabere, pentru cã noi, fotbaliºtii, ne
respectãm între noi, nu poate fi
dezbinare. Eu i-am adus acolo, deci
cum aº putea sã-i dau afarã pentru
cã au lucrat ºi alãturi de actualul
preºedinte al FRF?”.
Cât despre imaginea României la
UEFA, Lupescu a spus: „La UEFA
suntem percepuþi ca o naþiune care
pune fotbalul pe primul loc. Lumea

mã înreeabã ce se întâmplã la noi,
fiindcã nu suntem Austria, care pune
sporturile de iarnã pe primul plan.
Cred cã este vorba de competenþã”.
Despre problema arbitrajului ºi
a conducerii CCA, Lupescu a declarat: „Cât m-am ocupat eu de arbitri, nu am avut arbitri strãini în
Liga I, eu sunt de principiu cã arbitrii români trebuie promovaþi, fiindcã avem valori. Vassaras este un
bun dezvoltator, dar nu neapãrat
trebuie sã fie în fruntea CCA. Nu
avem o problemã de valoare în arbitraj ºi nici de credibilitate, au trecut de mult timpurile în care se fãceau greºeli voite. Arbitrii trebuie sã
se concentreze sã aibã aceleaºi prestaþii bune în liga I precum au în
meciurile internaþionale”. Fostul
oficial al UEFA spune cã nu va
schimba selecþionerul în cazul în
care va ajunge în fruntea FRF:
„Cum sã-l dau afarã pe Contra? Abia
a semnat contractul...Eu am lucrat
bine cu oamenii de fotbal, ºi cu Piþi
am avut rezultate bune când am
fost, nu m-am gândit sã-l dau afarã
ºi sã aduc pe altcineva”.

Cupa României – sferturi de finalã
Gaz Metan Mediaº – Astra 1-0
A marcat: Rondon 35.
FC Hermannstadt – FCSB 3-0
Au marcat: B. Rusu 11, 62, Blãnaru 29.
„U” Craiova – Dinamo, marþi, 6 martie, ora 17
FC Botoºani – CSMP Iaºi, marþi, 13 martie, ora 16.30

