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Saltele întinse direct pe podea,
panicã, urlete de durere, multã
suferinþã. Seara zilei de 4 martie
1977 a rãmas adânc întipãritã în
memoria medicilor de la Spitalul
Judeþean din Craiova, care au sal-
vat sute de vieþi, victime ale ma-
relui cutremur. Chirurgul pedia-
tru acad. prof. univ. dr. Corneliu
Sabetay, pe atunci aflat la înce-
put de carierã, rememoreazã cli-
pele de groazã, ce aveau sã se
transforme într-un adevãrat exa-
men pentru corpul medical cra-
iovean, dar ºi într-un exemplu de
solidaritate umanã...
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Ieri, s-a desfãºurat prima
probã a simulãrii Evaluãrii Na-
þionale, pentru elevii clasei a
VIII-a. „La aceastã fazã, s-au
prezentat 4.543 de elevi, din cei
5.319 înscriºi, ºi aºteptãm do-
cumentele doveditoare( scutiri
medicale, etc.) pentru cei care
nu au fost la examinare. Au fost
îndeplinite toate condiþiile, si-
milare cu un examen adevãrat,
care va veni în varã, dar a fost
eliminatã o elevã, din cauzã cã
telefonul mobil i-a sunat chiar
când examenul era pe final.
Mâine (ieri – n.r.) se va desfãu-
ra proba la Matematicã.

- Dacã Eminescu ar fi trãit acum,
Popescule, ar fi scris:

Spre o pensie ca lumea,
E o cale-atât de lungã,
Cã niciodatã pensionarii
La ea n-or sã ajungã...

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

Ca un pacient muri-
bund, care-ºi cerºeºte
salvarea, dar nimereº-
te între spitale, Hipo-
dromul din Parcul
Romanescu este plim-
bat ºi el între munici-
palitate ºi ministere.
Din 2015 ºi pânã
acum, Primãria Craio-
va a încercat de douã
ori sã preia în adminis-
trare pista de alergare
ºi hangarul, dar i s-a
rãspuns, dupã fiecare
încercare, cã paºii nu
au fost chiar exacþi ºi
cã ar mai fi nevoie ºi
de alte acte la minister.
Autoritãþile încearcã
acum, pentru a treia
oarã, sã întruneascã
toate condiþiile necesa-
re ºi sã primeascã
dreptul de a face, în
sfârºit, investiþii.
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Dragnea

ºi Tãriceanu

retrag proiectul

iniþial destinat

Casei Regale
Preºedintele PSD, Liviu

Dragnea, a declarat, ieri, cã
pentru Palatul Elisabeta, Casa
Regalã nu ar trebui sã plãteas-
cã chirie, ci sã îl primeascã în
folosinþã, aºa cum se întâmplã
ºi cu alte ONG-uri care
folosesc gratuit spaþii ale
statului. ”Eu nu vreau sã
plãteascã. Nu cred cã e nevoie
sã plãteascã chirie. E vorba sã
aibã în folosinþã. Sunt foarte
multe ONG-uri care folosesc
gratuit spaþii ale statului”, a
declarat Liviu Dragnea,
întrebat fiind care ar trebui sã
fie chiria plãtitã de Casa
Regalã pentru Palatul Elisabe-
ta. El a explicat ºi motivele
pentru care proiectul de lege
referitor la statutul juridic al
Casei Regale, iniþiat alãturi de
preºedintele ALDE, a fost
retras. „În ultimele sãptãmâni
au fost discuþii dese cu repre-
zentanþii Casei Regale. Eu ºi
cu domnul Tãriceanu l-am
desemnat pe domnul Gabriel
Vlase, vicepreºedinte al Came-
rei Deputaþilor, sã aibã întâl-
niri cu reprezentaþii Casei
Regale, ºi s-a ajuns la conclu-
zia comunã cã proiectul de
lege depus la Senat nu era
fezabil ºi avea potenþiale
riscuri de neconstituþionalita-
te. Împreunã am fãcut un nou
proiect de lege, se pare cã s-a
ºi depus la Camerã, prin care
se înfiinþeazã o instituþie care
va administra funcþionarea
Casei Regale, pentru a evita
orice risc de neconstituþionali-
tate ºi pentru a fi ceva care sã
se poatã ºi aplica. Este conve-
nit cu reprezentaþii Casei
Regale lucrul acesta. Costurile
din partea statului vor fi foarte
mici ºi cred cã este o soluþie
care va fi adoptatã ºi care va
mulþumi pe toþi”, a precizat
Dragnea.
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Magistraþii Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie
(ÎCCJ) l-au achitat, ieri, pe preºedintele PNL,
Ludovic Orban, în dosarul în care era acuzat
cã ar fi cerut, în 2016, bani unui om de afaceri,
pentru campania electoralã pentru Primãria
Capitalei. “Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie,
completul de 5 judecãtori (...) în numele legii
decide: respinge ca nefondat apelul formulat de
Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie DNA împotriva sentinþei penale nr 50
din 31 ianuarie 2017. (...) privind pe inculpatul
Orban Ludovic”, se aratã în decizia instanþei
supreme. Decizia este definitivã.

La ultimul termen al apelului de la Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie (ICCJ), procurorul DNA a
cerut pentru liderul PNL pedeapsã cu închisoare
cu executare orientatã spre minimum, adicã un
an de detenþie. „Cerem sã dispuneþi pentru in-
culpatul Orban condamnarea orientatã spre mi-
nimum cu executare cu privare de libertate. (...)

„Propunerile privind modificãrile la
legile justiþiei se reîntorc Parlament. În
aceastã situaþie, PNL reitereazã cererea
pe care a formulat-o ºi în trecut -

Întrebat ce explicaþii a dat lide-
rul PSD în ºedina CEX despre par-
ticipãrile la petrecerile SRI, ªtefã-
nescu a rãspuns: „Am discutat
chestia asta în interior ºi vã spun
cã sunt mulþumit de rãspunsul pe
care l-am primit. În orice caz, se
va duce la Comisia de control al
SRI. Acolo o sã spunã lucruri mai
importante. Cred cã va trebui sã
discutãm în spaþiul public ºi de-
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Instanþa supremã l-a achitat
definitiv, ieri, pe preºedintele

PNL, Ludovic Orban, în dosarul
în care este acuzat cã a cerut, în

2016, unui afacerist 50.000 de
euro, pentru campania electoralã

pentru primãria Capitalei.

Orban s-a folosit de funcþia sa din partid de ob-
þinerea de foloase necuvenite.Influenþa este datã
de poziþia sa din partid. La data faptei, Orban era
conºtient de puterea pe care o avea datoritã func-
þiei sale din partid. Este real cã Urdãreanu este
cel care l-a contactat, însã Orban este cel care a
insistat pentru a se întâlni cu Urdãreanu.(...) Din
coroborarea probelor, rezultã fãrã echivoc con-
cluzia cã inculpatul, în funcþia de conducere a
PNL i-a solicitat lui Urdãreanu sprijin cu eluda-
rea dispoziþiilor legale, ceea ce reprezintã foloa-

se necuvenite”, a spus atunci procurorul DNA
la ultimul termen de judecatã, menþionând cã in-
fracþiunea de care Ludovic Orban este acuzat se
pedepseºte cu închisoare de la un an la cinci.

Anterior, în primã instanþã, DNA a cerut pe-
deapsã cu închisoare orientatã spre mediu, ceea
ce ar fi însemnat doi ani ºi ºase luni. În noiembrie
2017, Orban a participat la o dezbatere privind
legile justiþiei, unul dintre participanþi fiind Laura
Codruþa Kovesi, acesta fiind criticat de preºedin-
tele Senatului, Cãlin Popescu Tãriceanu.

ªtefãnescu se declarã mulþumit de rãspunsul lui
Dragnea referitor la participarea la petrecerile SRI

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin
ªtefãnescu, a susþinut, ieri, cã s-a discutat în

cadrul ºedinþei CEX despre participarea lui Liviu
Dragnea la petrecerile SRI, precizând cã este

mulþumit de rãspunsul pe care l-a primit.

spre modul în care a fost vânat
partidul nostru, despre modul în
care s-au fãcut listele negre, de-
spre faptul cã am avut în interiorul
partidului oameni care, într-adevãr,
au participat la astfel de reuniuni ºi
tot mai des este pomenit ºi în CEX
a fost pomenit fostul nostru co-
leg, Victor Ponta”.

Acesta a precizat cã are un sin-
gur regret dupã ºedinþa CEX, ºi

anume cã procedura de vot pe re-
giuni nu le va permite unor colegi
de-ai sãi sã-ºi depunã candidatura
ºi sã fie aleºi. „Nu ºtiu dacã oameni
ca ªerban Nicolae sau Liviu Pleºo-
ianu vor putea sã-ºi depunã canida-
tura ºi vor putea fi aleºi, dar eu sunt
convins cã aceºti colegi ai noºtri
care au fost foarte vocali în ultmii
ani de zile vor fi la fel de vocali ca ºi
mine ºi vor spune lucrurilor pe
nume ºi o funcþie sau nu nu-i va da
înapoi în tot acest demers”, a adã-
ugat Codrin ªtefãnescu.

Întrebat dacã va candida la o
funcþie, secretarul general adjunct
al PSD a spus cã pânã joi, când se
vor depune candidaturile, are timp
fiecare sã se gândeascã la ce va
face. „Mie mi-a plãcut foarte mult
discursul lui Liviu Dragnea în in-
teriorul CEX-ului, ºi mi-a plãcut

foarte mult pentru cã de aici înþe-
legem cu toþii cã mergem mai de-
parte pe traseul pentru care am fost
votaþi, de fapt, în 2016, adicã bã-
tãlia noastrã cu Statul Paralel va
continua, vom continua sã schim-
bãm legile de care am vorbit, vom
continua în sensul ãsta fãrã sã dãm
un pas înapoi. Lucrurile astea sunt
foarte în regulã, cã toþi colegii sus-
þin inclusiv pe Ministrul Justiþiei
pentru poziþia pe care a avut-o.
Vã repet, aºteptãm decizia pe care
o s-o ia preºedintele României,
dupã aia o sã venim cu comenta-
rii. Avem adversari în afara parti-
dului, sumedenie de mulþi ºi este
obligatoriu pentru noi sã intrãm
uniþi în Congres ºi sã ieºim uniþi
din Congres, indiferent cine va fi
ales în aceastã comeptiþie”, a sus-
þinut Codrin ªtefãnescu.

PNL cere Parlamentului sã sesizeze
Comisia de la Veneþia privind legile justiþiei

PNL cere din nou conducerii Parlamentului sã solicite punc-
tul de vedere al Comisiei de la Veneþia, în contextul în care

legile justiþiei se reîntorc în Parlament, a declarat, luni, purtã-
torul de cuvânt al PNL, Ionel Dancã.

conducerea Parlamentului sã cearã un
punct de vedere al Comisiei de la
Veneþia asupra acestor modificãri aºa
cum, de altfel, a recomandat ºi Comisia

Europeanã ºi, recent, prim-vicepreºe-
dintele CE Frans Timmermans.

În lipsa unui punct de vedere al
Comisiei de la Veneþia, PNL va susþine
abrogarea acelor articole care au fost
declarate neconstituþionale ºi pãstrarea
prevederilor actuale în ceea ce priveºte
atribuþiile preºedintelui în numirea
preºedintelui ºi vicepreºedinþilor
la ÎCCJ.
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GEORGE POPESCU

S-a confirmat, potrivit primelor proiec-
þii de la închiderea secþiilor de votare, ceea
ce anticipam în articolul de ieri, în forma a
douã concluzii cu titlu de ipotezã ºi, deo-
potrivã, cu un accent de tristã premoniþie:
„o revigorare a unei drepte extinse doctri-
nar spre o vãditã tendinþã de extremism”
ºi, pe de altã parte, ascensiunea populiºti-
lor din formaþiunea Cinque Stelle ce-ar pu-
tea ocupa întâia poziþie în topul preferinþe-
lor alegãtorilor”.

Rezultatele în curs de confirmare sunt încã
ºi mai surprinzãtoare decât anticipãrile noas-
tre conturând fãrã putinþã de tãgadã o realita-
te fãrã precedent, în toatã istoria post-belicã
a Italiei ºi, mai grav, în Uniunea Europeanã.
Aceastã realitate e reductibilã, în principiu, la
dificultatea constituirii unui guvern legitim cu
o majoritate aptã sã obþinã un consens în noul
Parlament, motivele principale fiind datorate,
pe de o parte, incompatibilitãþilor doctrinare
ºi, mai ales, promisiunilor asumate ante-scru-
tin de refuz al vreunui compromis în baza a
ceea ce s-a desemnat prin expresia „coaliþii
contra naturii”.

În ce constã marea sfidare a acestor ale-
geri? Primul – ºi singurul lucru pozitiv – îl
reprezintã masiva afluenþã la vot, un 74 la
sutã, cu doar 1 la sutã mai puþin decât la
alegerile din 2013. Lãsând de o parte pro-
centajele, prea abstracte spre a fotografia
mai exact viitorul cadru al legislativului, dis-
tribuirea voturilor ar fi, fãrã posibile schim-
bãri majore, urmãtoarea:

- la Camera Deputaþilor, pragul pentru a
întruni marja încredinþãrii sarcinii formãrii
unui guvern e de 315 parlamentari ºi nicio
coaliþie ori formaþie nu îl atinge (coaliþia de
centru-dreapta ar avea 252, miºcarea Cinci
Stele 235, iar PD, cu sateliþii sãi, doar un
minim istoric de 115.

- la Senat, pragul e de 158, iar coaliþia de
centru dreapta ar avea 134, Cinci Stele 114,
în timp ce democraþii lui Renzi, plus posibili
aliaþi, un (alt ) minim istoric de 51 de fotolii.

Oricum ar fi ºi orice ar mai surveni pânã
la încheierea oficialã a numãrãrii voturilor,
situaþia rãmâne dramaticã, ceea ce i-a de-
terminat pe cei mai mulþi analiºti, prestigioºi
universitari ºi gânditori din Peninsulã sã an-
ticipeze dimensiunea unei catastrofe (un
veritabil cutremur politic într-o þarã încer-
catã seismic în ultimii ani); mai mult chiar,
printr-o retrospecþie a întregii perioade post-
belice, avansându-se ipoteza naºterii celei de-
a Treia Republici, ca stadiu al unei restruc-
turãri de fond a politicii din Peninsulã.

Explicaþiile, contradictorii ºi confuze, ce
continuã sã anime dezbaterile mediatice –
ºi, cu siguranþã, nu se vor opri în sãptãmâ-
nile urmãtoare, fie ºi fiindcã se estimeazã cã
tentativele de tranºare în privinþa unei majo-
ritãþi parlamentare, de-acum în mâinile Pre-

ºedintelui Mattarella, vor fi de lungã duratã
– pot fi subsumate câtorva evaluãri cât se
poate de sintetice.

Electoratul italian, în majoritatea sa, a þi-
nut sã premieze populismul, atât cel de ex-
tremã dreaptã (al Ligii unui Matteo Salvini
narcisist, autoproclamându-se viitor pre-
mier încã în sloganul propriei formaþii), cât
ºi pe cel antisistem, al Miºcãrii Cinque Stel-
le, unica formaþiune net victorioasã, depã-
ºind pragul de 30 la sutã.

Ce resorturi au fãcut posibilã o astfel de
preferinþã? Cât se poate de succint, promi-
siunile unei altfel de politicã, în fapt, o an-
tipoliticã, aºa cum ºi-au definit-o progra-
matic încã de la început,  pentastellati lui
Beppe Grillo ºi Luigi Di Maio, cucerind o
majoritate confortabilã în Sudul mai sãrac
ºi mai mereu uitat ori ignorat printr-o lun-
gã ºi proastã tradiþie; în cel priveºte pe Sal-
vini ºi Liga sa, belicoasa campania anti-
migratorie ºi anti-europenistã, sub sloga-
nul, nu mai puþin populist ºi nu fãrã rever-
beraþii naþionalist-ºovine, „Prima gli italiani”
(„Mai întâi, italienii”).

Necunoscutele nu se opresc însã aici.
Înainte de toate, e de reþinut „sinuciderea”
stângii (a lui Renzi obligat la demisie, dar ºi
a învechiþilor camarazi de arme încã ºi mai

perdanþi, întrucât rãmaºi în afara jocului
politic, în frunte cu D‘Alema, categoric în-
vins prin vot nominal). În al doilea rând,
eºecul lui Berlusconi, forþat, de scor, sã-i
recunoascã lui Salvini nu doar poziþia de lea-
dership, ci ºi, în condiþiile reuºitei unei ma-
joritãþi, pe cea de viitor premier.

Însã simpla ipotezã a unui guvern leghist
cu un premier precum Matteo Salvini dã încã
în faza de ipotezã fiori nu doar Italiei ori a
unei încã lucide ºi responsabile pãrþi a ei, ci
ºi în Europei ºi, în primul rând, instanþelor
de la Bruxelles.

Cât despre metafora din titlu, de neagrã
searã a Europei, ea nu putea sã parvinã de-
cât de la o campioanã a antieuropeismului,
Marine Le Pen, într-o felicitare adresatã cui
altcineva dacã nu tovarãºului sãu de credin-
þã Salvini? Cât despre cincisteliºtii lui Di
Maio, anti-sistem ºi anti-europeniºti ºi ei,
cine altcineva îi putea gratula pentru succes
la închiderea urnelor decât amicul lor de
credinþe, controversatul englez  Nigel Fara-
ge? De parcã, privind ºi de o parte ºi de alta,
ipoteza, sfios sugeratã de câþiva lideri de la
Bruxelles, a unei posibile Italexit, n-ar fi chiar
o nãstruºnicie. Ar fi însã, cu certitudine, un
faliment, dacã nu falimentul însuºi al aces-
tei Europe Unite.

Dupã scrutin: Italia o (tristã) premierã
într-o neagrã searã neagrã searã neagrã searã neagrã searã neagrã searã a Europei

Sunt trei ani de când Hipodro-
mul din Parcul Romanescu, obiec-
tiv decretat ca fiind imposibil de
pãstrat în starea în care se aflã, a
încercat sã-ºi croiascã un drum
spre luminã ºi bunãstare, un drum
salvator. Indiferenþa, neatenþia sau,
pur ºi simplu, ghinionul au fãcut
ca nici unul dintre paºii care s-au
fãcut sã nu depãºeascã orizontul
mic al autoritãþilor locale ºi sã ajun-
gã acolo sus, pe masa guvernanþi-
lor, decidenþii ultimi de care atârnã
soarta pistei de alergare ºi a han-
garului pentru cai.

Începuturile
Ne aflãm în anul 2015, când,

impresionate de povestea tristã a
locului, autoritãþile se conving, în
sfârºit, cã trebuie sã întreprindã

Hipodromul din Parcul Romanescu,
pacientul nimãnui

Ca un pacient muribund, care-ºi cerºeºte sal-
varea, dar nimereºte între spitale, Hipodromul
din Parcul Romanescu este plimbat ºi el între
municipalitate ºi ministere. Din 2015 ºi pânã
acum, Primãria Craiova a încercat de douã ori sã
preia în administrare pista de alergare ºi hanga-

rul, dar i s-a rãspuns, dupã fiecare încercare, cã
paºii nu au fost chiar exacþi ºi cã ar mai fi nevoie
ºi de alte acte la minister. Autoritãþile încearcã
acum, pentru a treia oarã, sã întruneascã toate
condiþiile necesare ºi sã primeascã dreptul de a
face, în sfârºit, investiþii.

ceva concret pentru ca Hipodro-
mul sã nu disparã. S-a întrebat la
minister – imobilul se aflã în pro-
prietatea publicã a Ministerului Ti-
neretului ºi Sportului, fiind înca-
drat ca bazã sportivã – ºi s-a ajuns
la o înþelegere: autoritãþile primesc
Hipodromul, dar, în schimb, tre-
buie sã-l amenajeze ºi sã-l întreþi-
nã cum pot mai bine. Se plia per-
fect cu scopul iniþial, aºa cã s-a
bãtut palma, iar autoritãþile s-au
apucat de lucru.

Actele
De îndatã ce ministerul ºi-a dat

acordul de principiu, municipalita-
tea ºi-a luat un rãgaz de douã luni,
timp în care a pregãtit actele ceru-
te de la Bucureºti. În ºedinþa din
luna iunie, Hipodromul se afla, în

sfârºit, pe ordinea de zi, fãcând
obiectul unei hotãrâri de consiliu
care prevedea trecerea din dome-
niul public al statului ºi adminis-
trarea Ministerului Tineretului ºi
Sportului, prin prin Clubul Sportiv
Municipal Craiova, în domeniul
public al municipiului Craiova ºi
administrarea Consiliului Local al
Municipiului Craiova. Fãrã comen-
tarii, cu unanimitate de voturi, con-
silierii aprobã. Hotãrârea merge la
prefect pentru validare ºi se obþi-
ne, fãrã probleme, ºi viza de lega-
litate, apoi este expediatã la Bucu-
reºti. Ministerul primeºte docu-
mentaþia, apoi aºterne, inexplica-
bil, o tãcere de doi ani.

Întrebãri ºi rãspunsuri
Pânã în 2017, când, la noi re-

acþii în presã, autoritãþile îºi amin-
tesc ºi ele cã mai aºteaptã încã rãs-
puns din partea ministerului. Aºa
cã mai adreseazã o întrebare: în
cazul în care este nevoie de o com-
pletare, sã li se spunã. Cu puþin
noroc, comunicarea funcþioneazã
mai bine ºi primesc un rãspuns
rapid: „în vederea iniþierii de cãtre
Ministerul Tineretului ºi Sportului
a proiectului de hotãrâre de Gu-
vern, Hotãrârea Consiliului Local
de solicitare a imobilului respectiv
trebuie sã fie de datã recentã ºi în

conformitate cu modelul anexat”.
La sfârºitul lui august, respectivul
an, Hipodromul este propus din
nou pentru preluare. Circuitul este
reluat: face obiectul unei hotãrâri
noi (care u are nimic schimbat faþã
de prima), consilierii voteazã, se
merge cu ea la prefect, care dã vizã
ºi apoi, direct, la Bucureºti.

În aºteptarea unei hotãrâri
de guvern

Din vara trecutã ºi pânã în iana
acestui an, trec mai multe luni pânã
când ministerul trimite, în fine, un
rãspuns. Pe acelaºi tipar, este ne-
voie ca mai întâi presa sã scrie, iar
autoritãþile sã adreseze, apoi, o în-
trebare. Se primeºte, culmea, ace-

laºi rãspuns: trebuie aduse noi
modificãri, adicã se impune o nouã
hotãrâre de consiliu. ªi, iatã-ne, din
nou, în ºedinþã de consiliu, cea din
luna februarie, când autoritãþile
propun, ca ºi prima datã, prelua-
rea hipodromului. Pentru a treia
oarã, consilierii se conformeazã ºi
voteazã, iar hotãrârea porneºte din
nou cãtre minister. ªi de aceastã
datã, conþine toate modificãrile
cerute de minister, între care sin-
gura noutate este cã autoritãþile lo-
cale se obligã sã facã toate investi-
þiile cerute în termen de 10 ani. S-
a intrat, de acum, în timpul de aº-
teptare pentru mult-aºteptata ho-
tãrâre de guvern.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Judecãtorii de la Tribunalul Dolj
au respins, ieri, contestaþiile for-
mulate de craiovenii Giovani
Gheorghe ºi Dãnuþ Didã împotri-
va hotãrârii prin care Judecãtoria
Craiova a decis sã-i plaseze în arest
la domiciliu pentru comiterea in-
fracþiunii de mãrturie mincinoasã.

Instanþa a respins, însã, ºi conte-
staþia procurorilor, care au cerut
arestarea preventivã a inculpaþilor:
„Respinge ca nefondate contesta-
þiile declarate de inculpaþii Didã
Costel Danuþ ºi Gheorghe Giovani,
precum ºi contestaþia formulatã de
Parchetul de pe lângã Judecãtoria

Fraþii judecaþi pentru crima din Craioviþa Nouã ºi craiovenii acuzaþiFraþii judecaþi pentru crima din Craioviþa Nouã ºi craiovenii acuzaþiFraþii judecaþi pentru crima din Craioviþa Nouã ºi craiovenii acuzaþiFraþii judecaþi pentru crima din Craioviþa Nouã ºi craiovenii acuzaþiFraþii judecaþi pentru crima din Craioviþa Nouã ºi craiovenii acuzaþi
de mãrturie mincinoasã în acest caz, împreunã la instanþãde mãrturie mincinoasã în acest caz, împreunã la instanþãde mãrturie mincinoasã în acest caz, împreunã la instanþãde mãrturie mincinoasã în acest caz, împreunã la instanþãde mãrturie mincinoasã în acest caz, împreunã la instanþã

Minorul care a lovit intenþionat un poliþist cu maºina nu scapã de arestul preventiv

Magistraþii Tribunalului Dolj au
respins, ieri, contestaþiile celor doi cra-
ioveni, de 21, respectiv 27 de ani, ajunºi
în arest la domiciliu pentru mãrturie
mincinoasã în formã agravatã, dupã ce
s-a stabilit cã au fãcut afirmaþii false cu
privire la împrejurãri esenþiale asupra
cãrora au fost întrebaþi, într-o cauzã pe-
nalã aflatã pe rolul Tribunalului Dolj.
Este vorba despre crima din cartierul

Craiova, împotriva încheierii nr. 34
din data de 28.02.2018 pronunþa-
tã de judecãtorul de drepturi ºi li-
bertãþi din cadrul Judecãtoriei Cra-
iova. Definitivã. Pronunþatã în ca-
mera de consiliu din data de
05.03.2018”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei.

Reamintim cã, sãptãmâna tre-
cutã, reprezentanþii Inspectoratu-
lui de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj
anunþau cã, doi craioveni, Giovani
Gheorghe, de 21 ani, ºi Dãnuþ
Didã, de 27 ani, au fost arestaþi la
domiciliu pentru 30 de zile sub
acuzaþia de mãrturie mincinoasã.-

 „Cei doi, pe 27 sep-
tembrie, respectiv 30 oc-
tombrie anul trecut, fi-
ind audiaþi în calitate de
martor într-o cauzã pe-
nalã aflatã pe rolul Tri-
bunalului Dolj, au fã-
cut afirmaþii mincinoa-
se cu privire la împrejurãrile esen-
þiale asupra cãrora au fost între-
baþi. S-a dispus punerea în miºca-
re a acþiunii penale faþã de incul-
paþi, sub aspectul sãvârºirii infrac-
þiunii de mãrturie mincinoasã,
având în vedere cã afirmaþiile min-
cinoase au fost fãcute în legãturã
cu o faptã pentru care legea pre-
vede pedeapsa detenþiunii pe via-
þã ori închisoare de 10 ani sau mai
mare. Un colectiv format din po-
liþiºti din cadrul IPJ Dolj – Servi-
ciul de Investigaþii Criminale ºi
Secþia 1 Poliþie Craiova, coordo-
nat de un procuror din cadrul Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, în temeiul probatoriului ad-
ministrat, i-a ridicat, marþi, pe cei
doi inculpaþi, care au fost reþinuþi
pe bazã de ordonanþã de reþinere,
pentru sãvârºirea infracþiunii de -
mãrturie mincinoasã în forma
agravatã”, a declarat agent prin-

cipal Mihaela Gîrd, din cadrul Bi-
roului de presã al IPJ Dolj.

Procesul fraþilor Teodores-
cu a fost amânat

Mãrturiile celor doi bãrbaþi erau
legate de crima petrecutã în noap-
tea de 5 spre 6 decembrie 2016,
în jurul orei 02.00, pe bulevardul
Tineretului din Craiova, în zona
supermarketului Kaufland. Este
vorba despre dosarul în care Luigi
Teodorescu, de 20 de ani, este ju-
decat, împreunã cu fratele sãu,
Gabriel Teodorescu, de 23 de ani,
pentru omor, lovire ºi alte violen-
þe ºi tulburarea ordinii ºi liniºtii
publice, fiind acuzaþi cã l-au omo-
rât pe Antoni-Ionuþ Fieraru zis
„Mârlici”, de 20 de ani, tot din
municipiu. Potrivit procurorilor,
cei doi, împreunã cu mai mulþi
„susþinãtori”, s-au întâlnit în zona
Poºtei din Craioviþa Nouã. Gabriel

Teodorescu a lovit un tânãr cu
mânerul unui cuþit în cap, dar ºi
pe Antoni Ionuþ Fieraru, care a
fugit cãtre bulevardul Tineretului.
Fraþii Teodorescu l-au prins când
a ajuns lângã gardul despãrþitor
dintre benzile de circulaþie ale bu-
levardului Tineretului ºi au înce-
put sã-l loveascã simultan, Fiera-
ru apãrându-se cu braþele. Luigi
Teodorescu l-a imobilizat, iar Ga-
briel i-a aplicat victimei cel puþin
douã lovituri cu cuþitul, care au
condus la deces. Cei doi au aban-
donat victima în stradã ºi au fu-
git, fiind gãsiþi dupã aproape 24
de ore, neînþelegerile pornind de
la o fatã.

ªi cei doi fraþi au ajuns, ieri, în
faþa judecãtorilor de la Tribunalul
Dolj, însã instanþa a hotãrât sã
amâne procesul pentru data de 19
martie, pentru prezentarea rapor-
tului de expertizã.

Cristi Piþã, tânãrul în vârstã de 16 ani, din Craiova,
care a vrut sã treacã intenþionat cu maºina peste un
poliþist rãmâne în spatele gratiilor. El a cerut sã fie plasat
în arest la domiciliu, însã ieri, judecãtorii de la Tribunalul
Dolj i-au respins cererea. Minorul a fost trimis în judeca-
tã, de procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj
pentru ultraj combinat cu tentativã de omor ºi conducere
fãrã permis. În ianuarie, la volanul unui Opel, el a fost
urmãrit pe mai multe strãzi din oraº, iar la un moment dat
un echipaj de la Secþia 3 Craiova i-a ieºit în faþã, un
poliþist coborând pentru a-l opri. N-a þinut cont de nimic, a
accelerat ºi l-a lovit cu autoturismul pe agentul de poliþie,
care a fost proiectat pe capota autoturismului de serviciu.

Craioveanul în vârstã de 16 ani,
Cristi Piþã, trimis în judecatã de pro-
curorii Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj pentru ultraj combinat
cu tentativã de omor, a cerut in-
stanþei sã fie plasat în arest la do-
miciliu. Judecãtorii de la Tribunalul
Dolj i-au respins, însã, ieri, cere-
rea, astfel cã rãmâne în spatele gra-
tiilor: „Respinge cererea de înlocui-
re a mãsurii arestului preventiv cu
mãsura arestului la domiciliu for-
mulatã de inculpatul Piþã Cristi. Cu
drept de contestaþie în 48 de ore de
la comunicare. Pronunþatã în ca-
mera de consiliu de la data de
05.03.2018”, se aratã în încheoe-
rea de ºedinþã a instanþei.

Reamintim cã faptele s-au pe-
trecut pe 21 ianuarie a.c., seara,
în jurul orei 23.00. Depistat în tra-
fic, la volanul unui Opel, Cristi
Piþã, de 16 ani din Craiova, a re-
fuzat sã opreascã la semnalele
oamenilor legii astfel cã a fost
urmãrit pe mai multe strãzi din
oraº. La un moment dat, pe stra-
da „Nanterre”, un echipaj de la
Secþia 3 Craiova i-a ieºit în faþã
tânãrului, „agenþii Sîrbu Marian
ºi Lupu Dãnuþ au poziþionat au-
tospeciala pe mijlocul pãrþii ca-
rosabile pentru a bloca deplasa-
rea autoturismului Opel, condus

de inculpat, care era urmãrit de
celelalte douã echipaje, iar agen-
tul Lupu Dãnuþ a coborât ºi i-a
fãcut semnal de oprire conducã-
torului auto. În momentul când
s-a apropiat de echipajul de po-
liþie, deºi a observat semnalul fã-
cut de agent, inculpatul Piþã Cristi
a accelerat ºi l-a lovit cu autotu-
rismul pe agentul Lupu Dãnuþ
Florea, care a fost proiectat ulte-
rior pe capota autoturismului de
serviciu, dupã care inculpatul ºi-
a continuat deplasarea pe mai
multe strãzi din mun. Craiova
pânã când autoturismul sãu a fost

blocat ºi imobilizat de echipajele
care îl urmãreau, în parcarea din
spatele blocului O15, situat pe
strada Spaniei”, au reþinut pro-
curorii în rechizitoriul prin care
s-a dispus trimiterea în judecatã
a minorului.

Cristi Piþã ºi-a abandonat ma-
ºina, a fugit pe jos, printre blo-
curi, însã oamenii legii l-au prins.
A fost reþinut pentru 24 de ore,
iar pe 22 ianuarie a fost prezentat
Tribunalului Dolj cu propunere de
arestare preventivã, propunere
admisã de instanþã care i-a emis
mandat pentru 30 de zile.

Craioviþa Nouã, din noaptea de 5 spre
6 decembrie 2016, faptã pentru care fra-
þii Gabriel ºi Luigi Teodorescu sunt ju-
decaþi în prezent, în stare de arest pre-
ventiv, dupã ce l-au înjunghiat mortal pe
Ionuþ Antoni Fieraru, de 20 de ani. ªi
cei doi fraþi au ajuns, ieri, în faþa jude-
cãtorilor de la Tribunal, instanþa dispu-
nând amânarea procesului pentru pre-
zentarea raportului de expertizã.
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În urmã cu 41 de ani, Craiova
abia se dezmorþea dupã lunile de
iarnã. Ziua fatidicã de 4 martie
1977 a cãzut într-o vineri, neobiº-
nuit de caldã, cumva în opoziþie
cu episodul de iarnã autenticã pe
care îl traversãm acum, de mai
bine de o sãptãmânã. Staþiile me-
teo înregistrau o temperaturã de 13
grade Celsius la amiazã ºi nimic nu
prevestea dezastrul ce avea sã lo-
veascã oraºul la cãderea întuneri-
cului. La ora 21 ºi 23 de minute
pãmântul s-a cutremurat cu pute-
re. Doar 56 de secunde au fost
suficiente pentru a distruge peste
500 de clãdiri, alte 40.000 de lo-
cuinþe fiind afectate. Marele cutre-
mur lãsa în urmã, la Craiova, 41
de morþi, 802 rãniþi ºi distrugeri
inimaginabile.

Toate geamurile de la spital
s-au spart

În seara respectivã, chirurgul
Corneliu Sabetay se întorsese la
spital pentru a consulta un pacient
pe care îl avea sub atentã supra-
veghere. Dupã ce s-a asigurat cã
totul este în regulã, medicul a luat
liftul fiind gata sã plece spre casã.
În acel moment, unda seismicã a
lovit cu putere. Un zgomot infer-
nal ºi un vuiet apocaliptic i-au rã-
mas ºi acum întipãrite în minte. La
fel ºi culoarea neobiºnuit de întu-
necatã a cerului.

«Încercând sã cobor de la eta-
jul nouã, am remarcat, în momen-
tul în care am ieºit din lift, spre
curtea interioarã a spitalului, un
zgomot extraordinar. Toate feres-
trele spitalului s-au spart. Am sim-

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Saltele întinse direct pe podea, panicã, urlete
de durere, multã suferinþã. Seara zilei de 4 mar-
tie 1977 a rãmas adânc întipãritã în memoria
medicilor de la Spitalul Judeþean din Craiova,
care au salvat sute de vieþi, victime ale marelui
cutremur. Chirurgul pediatru acad. prof. univ.

dr. Corneliu Sabetay, pe atunci aflat la început
de carierã, rememoreazã clipele de groazã, ce
aveau sã se transforme într-un adevãrat exa-
men pentru corpul medical craiovean, dar ºi într-
un exemplu de solidaritate umanã, în faþa unei
catastrofe cum nu se mai pomenise.

þit cum se miºcã pãmântul. Nu mi-
am dat seama imediat ce se întâm-
plase. Apoi, am vrut sã mã asigur
cã familia mea este bine. Locuia
de mai bine de 50 de ani într-o casã
aflatã la intersecþia dintre strada
„Unirii” ºi „Simion Bãrnuþiu”. I-am
gãsit pe toþi la poartã, speriaþi de
ceea ce se petrecuse. Pãrinþii mei
trãiau cu teama cutremurului din
1940 care omorâse o persoanã pe
strada Madona Dudu. În acel mo-
ment am vãzut cum foarte multe
maºini se îndreptau cãtre spital,
aºa cã m-am hotãrât sã mã întorc
la spital, unde aveam sã vãd ade-
vãrata dimensiune a acestei catas-
trofe naturale», rememorezã firul
evenimentelor acad. dr. Corneliu
Sabetay.

Saltele aºezate pe jos,
de la parter pânã la etajul doi

ªi, într-adevãr, Spitalul Judeþean
din Craiova, ce fusese dat în folo-
sinþã în urmã cu doar ºapte ani,
semãna cu o unitatea sanitarã aflatã
în plin teatru de rãzboi. Sute de
rãniþi erau aduºi cu ambulanþe ºi
maºini personale, din toate pãrþile.
O învãlmãºealã de nedescris. Me-
dicii au fost chemaþi de acasã. Sute
de saltele au fost aºezate pur ºi sim-
plu pe podea, de la parter ºi pânã
la etajul doi, pentru a face faþã nu-
mãrului mare de rãniþi.

„De la poarta spitalului am vã-
zut agitaþie mare. O asistentã a ie-
ºit strigând sã venim repede pen-
tru cã sunt foarte mulþi rãniþi. Am
intrat la Urgenþã unde l-am vãzut
pe doctorul Vasile Frujinã acordând
asistenþã medicalã unui rãnit cãru-

ia îi cãzuse ceva pe picior. Am vã-
zut apoi agitaþia mare din spital. Se
aduceau saltele ºi se aºezau pe
podea, de la parter ºi pânã la etajul
doi. Lumea era speriatã. Bolnavii
internaþi la acel moment, ºi þineþi
cont cã spitalul avea 1.600 de pa-
turi, au coborât în curte, în pãr-
culeþul pe locul cãruia se constru-
ieºte acum Clinica de Chirugie
Cardiovascularã. Nu era frig, aºa
cã fiecare ºi-a luat câte o pãturã,
ce a putut. Desigur, au rãmas în
spital pacienþi imobilizaþi la pat, cei
care se aflau în stare gravã”, po-
vesteºte chirurgul pediatru.

Medicii la datorie,
48 de ore fãrã întrerupere

În momentul în care saltele s-
au umplut cu rãniþi s-a fãcut un
triaj care nu s-a oprit decât spre
dimineaþã. În primele ore ale zilei
de 5 martie au început sã fie ope-
raþi rãniþii care aveau nevoie de in-
tervenþie chirurgicalã. Pe lângã
aceºtia s-au suprapus însã ºi pa-
cienþi cu afecþiuni chirugicale, care
nu aveau legãturã cu cutremurul.
Cele mai solicitate  servicii au fost
cele de ortopedie, chirurgie ºi te-
rapie intensivã.

«Acest triaj s-a fãcut de cãtre
medici, studenþi ºi interni. Eu am
fãcut parte dintr-o echipã alãturi

de doctorii Grigorescu ºi Obreja
care erau ORL-iºti. Bineînþeles, cã
au fost ºi alte echipe din care au
fãcut parte chirurgul Vasile Gavri-
lã, cel care a scris ºi o carte,
„Noaptea cea mai lungã a Craio-
vei”, au fost, de asemenea, docto-
rii Beldiman, dr. Burdescu de la
Chirugie, profesorii Georgescu ºi

Buºu de la Chirurgie-Urologie, dr.
Artur Ticã, ºeful de la Terapie In-
tensivã, doamna farmacistã Cãlin,
care a venit de acasã ºi a fãcut tot
ce s-a putut astfel încât sã nu lip-
seascã medicamentele ºi materia-
lele sanitare de care era nevoie. Di-
mineaþa am început sã operãm. Pe
lângã victimele cutremurului au
fost însã ºi altfel de pacienþi. Spre
exemplu, doi copii cu vârsta 10-
14 ani care sufereau de ocluzie in-
testinalã ºi era nevoie sã fie ope-
raþi», îºi aminteºte dr. Sabetay.

„A trebuit sã-i ascundem unei
fetiþe cã mama ei murise”
Strada „Câmpia Islaz” a fost

printre zonele cele mai afectate de

cutremur. Acolo s-au înregistrat
mai multe victime. Între care ºi o
femeie, care a murit sub dãrâmã-
turi. Fetiþa ei a supravieþuit însã a
suferit o fracturã de femur. Aceasta
a fost operatã ulterior. „A trebuit
cumva sã-i ascundem fetiþei care
era situaþia mamei ei. Atunci avea
13 ani, acum este o distinsã doam-
nã. I-am spus cã pe mama ei am
trimis-o la Bucureºti pentru cã era
lovitã la cap. În realitate pãrintele
ei murise”, mãrturiseºte chirurgul.

O imagine dramaticã, care i-a
rãmas în minte ºi acum, dupã 41
de ani, este cea cu primele victime
ale cutremurului. „În holul unde se
afla pe atunci secþia de ginecolo-
gie au fost aduse primele victime
ale cutremurului. A cãzut o întrea-
gã scarã de la Fabrica de Confec-
þii ºi 19 femei moarte au fost adu-
se învelite în pãturi ºi aºezate pe
holul acela. Au fost multe momen-
te dificile. Au fost ºi gesturi de
solidaritate. Dupã douã zile pline
petrecute în spital nu-mi doream
decât sã fac un duº ºi sã dorm”.

Seismul din 1977 a avut 7,2 gra-
de pe scara Richter ºi a durat 56
de secunde. Violenþa lui s-a înre-
gistrat atât pe verticalã cât ºi pe
orizontalã, în direcþia nord-sud ºi
est-vest. Epicentrul a fost locali-
zat în zona Vrancea, la o adânci-
me de aproximativ 100 de kilo-
metri, iar unda de ºoc s-a simþit în
aproape toatã zona Balcanilor. În
Craiova au fost avariate palatul
Universitãþii din Craiova, Colegiul
Carol I, clãdirea hotelului Palace,
hotel New York, Muzeul de Artã,
Muzeul de Istorie, Biblioteca Ju-
deþeanã „Aman”, Liceul „Fraþii
Buzeºti”, Facultatea de Mecanicã,
fosta Casã Glogoveanu ºi Teatrul
de Pãpuºi. De asemenea, a fost
distrusã de cutremur Sinagoga
Sefardã.
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Axtivitãþile din cadrul
proiectului:

Vineri, 23 martie:

 „Seara cu 100 de plãcinte”

Evenimentul necesitã pregãtireaa unui
numãr revelator de 100 plãcinte tradiþi-
onale moldoveneºti, ca la mama acasã!
Se planificã deservirea a 200 de invitaþi
cu plãcinþele aburite asortate cu un pa-
har de vin roºu autohton, deoarece ade-
vãrata dragoste trece, mai întîi de toate,
prin stomac.

Sâmbãtã, 24 martie:

„Sãdirea a 100 de copaci”
Cel mai “verde eveniment” ASBC

denumit ca „Sãdirea a 100 de copaci”
implicã o activitate cu trãsãturi nobile.
Desfãºurarea acestei acþiuni necesitã
pregãtirea unui loc de pãmînt odihnit ºi
a unui numãr de 100 arbori, care vor fi
sãdiþi solemn, cu dãruire de sine ºi cu o
speranþã purã, de cãtre 100 de membri
ai Asociaþiei.

Ieri, s-a desfãºurat prima probã a simulãrii
Evaluãrii Naþionale, pentru elevii clasei a VIII-
a. „La aceastã fazã, s-au prezentat 4.543 de
elevi, din cei 5.319 înscriºi, ºi aºteptãm docu-
mentele doveditoare( scutiri medicale, etc.)
pentru cei care nu au fost la examinare. Au
fost îndeplinite toate condiþiile, similare cu un
examen adevãrat, care va veni în varã, dar a
fost eliminatã o elevã, din cauzã cã telefonul
mobil i-a sunat chiar când examenul era pe
final. Mâine (ieri – n.r.) se va desfãura proba
la Matematicã. Notele obþinute la aceste simu-
lãri nu vor fi trecute în catalog, în afara ex-
cepþiilor în care copiii cer în scris, cu acordul
pãrinþilor, acest lucru. Aº dori sã mai specific

Peste 500 de elevi din clasa a VIII-a
au lipsit de la simulãri

Centenarul Unirii Basarabiei cu România...

ASB Craiova desfãºoarã 100 pentru 100ASB Craiova desfãºoarã 100 pentru 100ASB Craiova desfãºoarã 100 pentru 100ASB Craiova desfãºoarã 100 pentru 100ASB Craiova desfãºoarã 100 pentru 100
,,Basarabia nu a fost a tãtarilor, turcilorsi a ruºilor, ea este pãmânt românesc!”

Acum 100 de ani, la data
de 27 martie a avut loc
evenimentul care a repre-
zentat primul pas cãtre
Marea Unire, o zi importan-
tã în istorie, care leagã
românii de pe ambele
maluri ale Prutului ºi a pus
bazele României Mari.
Unirea Basarabiei cu Româ-
nia a dat startul înfãptuirii
idealului naþional.Cultura ºi
valorile spirituale au conso-
lidat dezvoltarea noastrã ca
naþiune. Unirea de la 27
martie 1918 genereazã
ecouri pânã în prezent,
reamintindu-ne de rolul
primordial al deciziei luate
de strãmoºii noºtri în cadrul
Sfatului Þãrii.

“Cu ocazia împlinirii unui
veac de la unire, Asocuiaþia Stu-
denþilor Basarabeni din  Craio-
va nu dã uitãrii acestui episod
istoric care ne-a marcat ºi dã
startul unor evenimente temati-
ce care se vor desfãºura în pe-

rioada  23-29 martie 2018. Am
elaborat un proiect pe care l-am
denumit „100 pentru 100”, în
care ne propunem sã arãtãm dra-
gostea noastrã pentru fraþii ro-
mâni, atât prin activitãþi cultu-
rale, cât ºi prin activitãþi gas-

tronomice. Din start dorim sã
menþionãm piesa de rezistenþã a
proiectului nostru ºi anume sã-
direa a 100 de stejari falnici si
trainici ca semn de iubire ºi res-
pect pentru România. De aseme-
na, prin acest proiect dorim sã

demonstrãm faptul cã noi- stu-
denþii care primim burse din par-
tea statului român, ºtim sã ofe-
rim înapoi. O vorbã din popor
spune cã în viaþã, omul, trebuie
sã ridice o casã, sã sape o fântâ-
nã, sã facã un copil ºi sã sãdeas-

cã un copac, iar noi dorim sã dãm
startul acestui maraton prin sã-
direa de viaþã pe pãmânt Olte-
nesc. ªi pânã la urmã, ce poate
fi mai frumos decât faptul cã vom
lãsa ceva în urmã?!„ a declarat
Liuba Eremia-Preºedinte ASBC.

Duminicã 25 martie:

*Flashmob – Hora Unirii cu
100 Basarabeni

Manifestarea este cunoscutã mai mult
sub denumirea de „Hora Unirii cu 100
de Basarabeni” presupune mãrginirea în
farmecul dansului a 100 de basarabeni
energici, care spre final vor înãlþa trium-
fãtor, în ochii cerului, un imens tricolor –
simbol al unicitãþii noastre ca naþiune ºi
apartenenþã la o limbã, culturã ºi istorie
comunã.

*CupaUnirii – Activitate
sportivã

Am îmbogãþit programul activitãþilor
centenare cu un eveniment dinamic, cu-
noscut sub numele de „CupaUnirii”. Ac-
tivitatea, în sine, solicitã formarea unor
echipe complexe, dotate cu oameni sprin-
teni ºi bine pregãtiþi fizic, capabilisã se
dueleze in coruptibil, permiþînd astfel eva-
luarea ºi desemnarea celor mai buni din-
tre cei mai buni.

Luni, 26 martie:

„Bicicliada pentru 100 de persone”
„Bicicliada”, pusã pe roate de cãtre Aso-

ciaþia Studenþilor Basarabeni din Craiova
va necesita un numãr de 100 biciclete ºi
tot atîþia oameni curajoºi ºi implicaþi. Vom
desfãºura un maraton cu biciclete, prin in-
termediul cãruia cei prezenþi îºi vor putea
etala abilitãþile de mînuire a acestui mijloc
de transport, cumulînd concomitent o dozã
zdravãnã de energie, voie bunã, experien-
þã ineditã ºi desigur, cunoºtinþe noi.

Marþi, 27 martie:

„Conferinþã „Realizãri în
100 de ani de la Unire”
Conferinþa pe care o planificãm, vine sã

þinteascã tot mai sus, angajînd minþile agere
ºi redînd o notã de solemnitate ºi importanþã
istoricã grandiosului proiect centenar.Aceast
eveniment se va desfãºura la Biblioteca Ju-
deþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”, din
Craiova. Vor avea loc o serie de intervenþii
interesante, legate de evenimentul  „100 de
ani de la Unirea Basarabiei cu România”.

*Seara de film Basarabean
Cu ajutorul evenimentului intitulat

„Seara de film basarabean” „ne
propunem familiarizarea celor prezenþi
cu noi, ca o celulã plurivalentã a so-
cietãþii, avizatã sã se afirme ºi sã-ºi
revendice dreptul la existenþã. Susþi-
nem ideia cã, ecranizarea unui film te-
matic ne va facilita ºi mai productiv,
apropierea ºi interacþiunea noastrã la
nivel socio-uman.

*Expoziþie de fotografie
despre 100 de Basarabeni

Prin intermediul unei acestei manifes-
tãri vom avea marea oportunitate de-a
fi dezvãluiþi în toatã splendoarea auten-
ticã doar poporului nostru. Cu aceastã
ocazie, zece basarabence, îmbrãcate în
port naþional, vor servi drept ghid pen-
tru oamenii prezenþi în holul Universitã-
þii din Craiova, descriind cu lux de amã-
nunte, istoria fiecãrei concepþii, care a
stat la baza unei poze.

Asociaþia de Consultanþã ºi Consiliere
Economico-Socialã (ACCES) Oltenia con-
tinuã sã scrie poveºti, întâmpinând primã-
vara ºi în acest an, prin desfãºurarea cam-
paniei „Pictãm pe chip speranþã”, care a
ajuns la cea de-a IV-a ediþie. Campania vine
în sprijinul doamnelor diagnosticate cu
afecþiuni oncologice, cãrora le vor fi oferi-
te, astãzi ºi mâine, în mod gratuit, servicii
complete de make-up, hair-style, manichiu-
rã ºi o sedinþã foto profesionalã. „Încrede-
rea ºi curajul de care doamnele dau dovadã
determinã mediul organizational sã acþio-
neze, sã se implice ºi sã arate cã nu sunt
singure în lupta pentru viaþã. Întreaga cam-

ceva: dupã obþinerea avizului Ministerului Edu-
caþiei Naþionale, 14 elevi vor susþine, astãzi (ieri
– n.r.), proba de competenþe lingvistice într-o
limbã strãinã, unul singur fiind din judeþ – Li-
ceul „Horia Vintilã” din Segarcea, ceilalþi fiind
din Craiova – Liceul de Arte „Marin Sorescu”,
Colegiul Naþional Economic „Gheorghe Chi-
þu”, Colegiul Naþional „Carol I”, Liceul Teh-
nologic de Transporturi Auto, Liceul „Henri
Coandã”. Candidaþii au prezentat acte dovedi-
toare cã nu au putut fi prezenþi la susþinerea
examinãrii iniþiale, din motive obiective”, a pre-
cizat prof. Monica Leontina Sunã, inspector
general al învãþãmântului preuniversitar doljean.

CRISTI PÃTRU

panie a pornit de la ideea echilibrului psihic
ºi a importanþei încrederii în sine în perioa-
de de vulnerabilitate. Depãºirea stereotipii-
lor sociale legate de frumuseþe ºi impune-
rea unui nou standard estetic - frumuseþea
,,imperfectã” - contribuie semnificativ la
consolidarea sentimentului de reuºitã pen-
tru depãºiriea sincopelor fiziologice. Ob-
iectivul principal este acela de a acorda o
atenþie sporitã femeilor diagnosticate cu
afecþiuni oncologice, asumându-ne rolul de
pictor de zâmbete, fericire ºi empatie”, cre-
de cu tãrie, lect. univ. dr. Andreea Niþã,
preºedintele ACCES Oltenia.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Studenþii de la „Drept” merg înainte
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Eroi locali ai Bucureºtiului,
oraºul lor natal, dar ºi activi mu-
zicieni-cãlãtori, „Karpov not
Kasparov” ºi-au purtat instru-

„Karpov not Kasparov” aduce cine-concertul„Karpov not Kasparov” aduce cine-concertul„Karpov not Kasparov” aduce cine-concertul„Karpov not Kasparov” aduce cine-concertul„Karpov not Kasparov” aduce cine-concertul
„Schastye”„Schastye”„Schastye”„Schastye”„Schastye” ºi la Craiova ºi la Craiova ºi la Craiova ºi la Craiova ºi la Craiova

Teatrul Naþional din Craiova (TNC) vã invitã sâmbãtã,
10 martie, de la ora 22.00, la proiecþia filmului mut „Feri-
cirea” / „Schastye” (Uniunea Sovieticã, 1935, în regia lui
Aleksandr Medvedkin), acompaniat live de muzica celor
de la „Karpov not Kasparov” - un proiect nãscut în 2009, ca
un joc muzical de acþiune ºi reacþiune între sintetizator ºi
percuþie. Fondatorii proiectului sunt Valeriu Borcoº (voce,
sintetizatoare) ºi Eduard Gabia (baterie), iar stilul abordat
este retro-electro-clash cu influenþe din folclor, jazz ºi muzi-
cã clasicã. Evenimentul va avea loc în cadrul programului
„MIXA(r)TE”, desfãºurat în stagiunea 2017-2018 a TNC.

De-a lungul timpului, duoul „Karpov not Kasparov” a colaborat cu di-
verºi artiºti contemporani împreunã cu care fiecare concert a devenit un
spectacol vizual ori de teatru sau dans experimental cu muzica live compu-
sã de multe ori la faþa locului, în timp real. Multe dintre aceste spectacole
au fost gãzduite de locuri neobiºnuite, cum ar fi o mãcelãrie, un magazin
de pantofi, o frizerie, un azil de bãtrâni sau toaleta unui restaurant.

mentele prin întreaga Eu-
ropã în ultimii patru ani,
având live set-uri în Ber-
lin, Milano, Vienna, Flo-
renþa, Hamburg, Basel,
Torino, Brussel, Dussel-
dorf, Praga, Varºovia,
Lille, Budapesta etc.

Au început sã facã
muzicã,  dupã cum o
spun chiar ei, inspirân-
du-se din regulile ºi stra-
tegiile jocului de ºah. Re-
zultatul este un amestec
de muzicã dance a ani-

lor ’80, cu elemente inspirate din
folclorul oriental ºi jazz. Albu-
mul lor din 2016 a fost declarat
„cel mai bun al anului” de revis-

ta Scena9.ro ºi „probabil cel mai
bun album de gen al ultimilor…
30 de ani în Romania” de blogul
muzical Muzici&Faze.

 „Cel din urmã film mut pro-
dus de avangarda sovieticã îºi
retrãieºte gloria pe ritmuri mo-
derne, fiind pus în valoare de o
coloanã sonorã originalã, dan-
santã pe alocuri, experimental-
electronicã, dar ºi  cu unele
nuanþe de folclor ºi jazz. Cine-
concertul a fost prezentat în ul-
timii 4 ani pe scene culturale din
Viena, Berlin, Praga, Oslo, Lyon
ºi Budapesta”, precizeazã repre-
zentanþii TNC.

„Fericirea” / „Schastye” este
o poveste popularã ruseascã sti-

lizatã despre un þãran leneº ºi sã-
rac, pe nume Khmyr, care vi-
seazã sã devinã þar, sã mãnânce
grãsime de porc ºi sã nu facã
nimic (ideea lui de fericire), ºi
nevasta sa harnicã, care ºi-a
gãsit fericirea într-o fermã co-
lectivã, dupã revoluþie. Ultimele
douã reprezentaþii vor avea loc
în Bucureºti (9 martie, Apollo
111) ºi Craiova (10 martie), ur-

mând ca din toamnã „Karpov not
Kasparov” sã înceapã turneul
european cu un nou cine-concert
pentru filmul „Muntele sfânt”
(1973) de A. Jodorowsky.

Biletele pentru evenimentul
de la Craiova pot fi achiziþiona-
te online, la preþul de 18 lei, ºi
de la Agenþia teatralã, la preþul
de 20 lei.

MAGDA BRATU

În acest an, ESN Craiova, cu
sprijinul Universitãþii din Craio-
va, al Facultãþii de Drept din ca-
drul instituþiei de învãþãmânt su-
perior amintite , a organizat o
mare competiþie destinatã stu-
denþilor ºi cadrelor didactice. „A
fost o acþiune desfãºuratã  de
cãtre ESN Craiova, cu sprijinul
Universitãþii din Craiova, al Fa-
cultãþii de Drept ºi a Biroului de
Relaþii Internaþionale al Universi-
tãþii din Craiova. Aproximativ 100
de studenþi din toate cele 11 sec-
þiuni ale ESN din România, ofi-
cializate, douã în curs de obþine-
re al acestui statut, au fost ca-

La Sala „Ia te uitã!” a Teatrului
Naþional „Marin Sorescu” va
avea loc joi, 8 martie, de la ora
17.30, o nouã întâlnire sub
genericul „Adunarea Poeþilor ºi
a SpectActorilor Craioveni”, de
aceastã datã cu prilejul sãrbãtorii
frumuseþii poeziei româneºti
contemporane.

Cincisprezece dintre cele mai
bune poete din þarã vor putea fi
ascultate, cu câte un poem, în
rostirea actriþelor Tamara
Popescu ºi Petronela Zurba:
Angela Marinescu, Ileana
Mãlãncioiu, Constanþa Buzea,
Ioana Ieronim, Marta Petreu,
Simona Popescu, Ruxandra
Cesereanu, Magda Cârneci,

În perioada 1 – 4 martie, a avut loc , la Cra-
iova,  „Platforma Naþionalã  Erasmus +”, din
cadrul tututuror secþiunilor cuprinse în „Eras-

mus Student Network (ESN)” al unei þãri. Ma-
nifestarea s-a bucurat de succes, iar despre
ea ne vorbesc cei care au promovat-o.

zaþi în campusul nostru. Pltfor-
ma Naþionalã este un for de re-
prezentare al membrilor voluntari
ESN România, cu rol decizional
ºi deliberativ în toate problemele
majore care privesc aceastã
structurã ” , a precizat prof.u-
niv.dr. Sevastian Cercel, decan
al Facultãþii de Drept a Universi-
tãþii din Craiova.

Proiecte peste proiecte
 ESN are, anual, trei „Platfor-

me Naþionale”, organizate de cã-
tre fiecare dintre cele 11 secþi-
uni ESN România, în ordine al-
fabeticã. „În acest an, este pen-

tru prima datã când acþiunea se
desfãºãoarã pe secþiuni, iar din
Tîrgu- Mureº ºi Bucureºti vor
veni, la candidaturã , structurile
de acolo ”, a precizat Robert
Grigore, secretar al ESN Dolj.
La rândul ei, Mãdãlina Bera, vi-
cepreºedinte al ESN Dolj, a men-
þionat: „Este vorba despre un
eveniment de socializare, toþi cei
prezenþi fãcând parte dintr-o
acþiune de cunoaºtere recipro-
cã. Platforma Naþionalã reuneº-
te, la fiecare ediþie a sa, aproxi-
mativ 100 de studenþi din 11 cen-
tre universitare (Alba – Iulia,
Bacãu, Braºov, Bucureºti, Cluj
– Napoca, Constanþa, Craiova,
Iaºi, Sibiu, Timiºoara, Tîrgu -
Mureº). Vorbim ºi despre alege-
rea noului Board Naþional (orga-
nul de conducere a ESN); pro-
movarea Universitãþii ºi a ora-
ºului gazdã (vizitarea municipiu-
lui, împãrþirea de pliante ºi ma-
teriale promoþionale); expunerea
pe fiecare secþiune , din semes-
trul anterior, a activitãþii desfã-
ºurate (evenimentele organizate
pentru studenþi i  Erasmus+,
exemple de bunã practicã, difi-
cultãþi întîmãinate, gradul de im-
plicare al studenþilor, etc.). De
asemenea, vor avea loc traing-
uri de dezvoltare personalã pen-
tru voluntaii ESN ºi work-shop-
uri legate de proiectele din ca-
drul ESN (pentru îmbunãtãþirea
calitãþii evenimentelor/proiecte-
lor de pe fiecare secþiune) ”.

CRISTI PÃTRU

Mariana Codruþ, Ileana Roman,
ªtefania Mihalache, Gilda Vâlcan,
Doina Ioanid, Crista Bilciu,
Mariana Marin.

De asemenea, douã tinere
poete craiovene vor citi poezii
proprii: Mãdãlina Nica ºi Lia
Boangiu. În acelaºi cadru, vor
purta un dialog-dezbatere pe
seama manifestului femeilor
iniþiat ºi transmis în acest an de
PEN Club Internaþional, la care
se raliazã PEN Club România,
Xenia Karo Negrea, Roxana
Ghiþã, Cãtãlin Ghiþã ºi Mihai
Ene. Promotor ºi moderator: 
Nicolae Coande. Intrarea
publicului este liberã.

MAGDA BRATU
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MARÞI - 6 martie

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 Tribuna partidelor

parlamentare
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 Telejurnal
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Europa mea
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
21:55 România 9
22:30 Starea naþiei
22:55 Starea zilei
22:59 Starea naþiei
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 România 9 (R)
01:20 România 9 (R)
01:50 Discover Romania
02:00 Revizie tehnicã
06:00 Imnul României

TVR 1

07:00 Angkor Wat (R)
08:00 Mic dejun cu un campion

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

(R)
11:00 Plimbaþi ºi mâncaþi (R)
11:30 Teleshopping
11:50 Rapa Nui
12:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Se zice cã...
15:40 Starea naþiei (R)
16:05 Starea zilei (R)
16:10 Starea naþiei (R)
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Crima de la etajul 13
2012, SUA, Thriller
21:45 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
21:55 Poate nu ºtiai
22:10 Razbunarea gemenilor
1999, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã
00:10 Ultimul sãrut (R)
2006, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
02:00 Revizie tehnicã
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai
06:15 Teleshopping

TVR 2

07:50 Inferno
09:50 Perfect sãnãtos
11:20 Quintã Royalã
13:20 Born in China
14:40 The Boss Baby: Cine-i ºef

acasã?
16:20 Divorþ
16:50 Punct ºi de la capãt
17:25 ªtirile sãptãmânii cu John

Oliver
18:00 Goana dupã aur
20:00 Britannia
21:00 Mosaic
22:00 Umbre
23:05 Tomahawkul de os
01:20 Metropolitan prin excelenþã

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:00 Ferma vedetelor
21:45 PSG - Real Madrid
23:45 ªtirile Pro Tv
00:15 Ultimul vânãtor de

vrãjitoare (R)
2015, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
02:00 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

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

PRO TV

PRO 2
09:00 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 Camera 309  (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Regina nopþii (R)
14:30 Cum m-am îndrãgostit
15:30 La Dona
17:30 E scris în stele
19:00 Camera 309
21:00 Iubirea ascunsã
22:00 Trandafirul negru
23:00 Iubire ca în filme
00:00 La Dona (R)
01:45 Iubirea ascunsã (R)
02:30 Camera 309  (R)
04:15 Iubire ca în filme (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Cum m-am îndrãgostit (R)
06:45 La Dona (R)

07:00 Sheherazada: O Mie si
Una de Nopþi (R)

09:15 Ce spun românii (R)
10:30 La bloc (R)
12:45 Eºti cea mai frumoasã
14:45 Frankenweenie (R)
16:30 Inelul Muschetarilor
18:15 La bloc
20:30 Speed 2: Croazierã

infernalã
23:00 În SEXcursie
01:15 Cãminul ororilor 3 (R)
03:00 Cine A.M.
06:00 La bloc (R)
06:30 Inelul Muschetarilor (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Totul pentru dragoste
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Asia Express
23:00 Xtra Night Show
01:00 Totul pentru dragoste (R)
02:45 Prietenii de la 11 (R)
04:15 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

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 Exatlon
23:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Furtunã pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)
06:45 ªtirile Kanal D (R)

KANAL D

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

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

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

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

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Casa: construcþie ºi

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

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

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

bine
20:30 Drumul dragonului
1972, Hong Kong, Acþiune
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Benny Hill Show (R)
1969, Marea Britanie, Comedie
01:00 Drumul dragonului (R)
1972, Hong Kong, Acþiune
03:00 Mama mea gãteºte mai

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

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 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 UEFA Futsal Euro 2018,

Slovenia - Serbia
20:30 Familia Bundy
21:00 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
21:45 UEFA Futsal Euro 2018,

Rusia - Polonia
23:00 1000 de întâmplãri mortale
23:30 1000 de întâmplãri mortale
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport

PRO X

MIERCURI - 7 martie

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 Tribuna partidelor

parlamentare
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Convieþuiri
16:00 Telejurnal
16:05 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Interes general
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
21:55 România 9
22:30 Starea naþiei
22:55 Starea zilei
22:59 Starea naþiei
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Zon@ IT (R)
01:00 România 9 (R)
01:50 România 9 (R)
02:20 Europa mea (R)
03:10 Discover Romania
03:20 Telejurnal (R)
04:10 M.A.I. aproape de tine

(R)

TVR 1

07:00 Rapa Nui (R)
08:00 D'ale lu' Miticã (R)
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
11:00 Pescar hoinar (R)
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Se zice cã...
15:40 Starea naþiei (R)
16:05 Starea zilei (R)
16:10 Starea naþiei (R)
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Cavaleria uºoarã
1987, Australia, Dramã, Rãzboi
22:10 Casa de vacanþã
2008, Dramã, Horror, Mister,

Thriller
23:45 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
23:55 Poate nu ºtiai
00:10 Crima de la etajul 13 (R)
2012, SUA, Thriller
01:40 Cavaleria uºoarã (R)
1987, Australia, Dramã, Rãzboi
03:40 Telejurnal TVR 2 (R)
04:35 Memorialul Durerii (R)
05:25 Sãnãtate cu de toate (R)

TVR 2

07:40 Goana dupã aur
09:40 Zâna Mãseluþã
11:20 Totul pentru a fi fericit
12:55 Bãi, care mi-ai ºutit maºina?
14:20 Renãscut din cenuºã
16:40 Fargo
17:25 Fargo
18:30 Masa 19
20:00 O noapte nebunã, nebunã
21:40 Aici, acum
22:40 O dimensiune paralelã
23:40 Campionul
01:15 Fratele meu orb
02:45 Viaþã, primele semne

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ferma vedetelor
22:30 Pe bune?!
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Podul spionilor (R)
2015, SUA, Biografic, Dramã,

Thriller
02:30 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

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

PRO TV

PRO 2
09:00 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 Camera 309  (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Iubirea ascunsã (R)
14:30 Cum m-am îndrãgostit
15:30 Vin iubiri neaºteptate
17:30 E scris în stele
19:00 Camera 309
21:00 Iubirea ascunsã
22:00 Trandafirul negru
23:00 Iubire ca în filme
00:00 Vin iubiri neaºteptate (R)
01:45 Iubirea ascunsã (R)
02:30 Camera 309  (R)
04:15 Iubire ca în filme (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Cum m-am îndrãgostit (R)
06:45 Vin iubiri neaºteptate (R)

08:15 Ce spun românii (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Fete rele 2 (R)
13:45 Speed 2: Croazierã

infernalã (R)
16:15 Scrisori cãtre Julieta
18:15 La bloc
20:30 Spectacol mortal
22:30 Jaf mortal
00:00 Spectacol mortal (R)
02:00 Cine A.M.
06:15 Eºti cea mai frumoasã (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Totul pentru dragoste
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Fructul oprit
2017, România, Dramã
23:00 Xtra Night Show
01:00 Revizie tehnicã
05:00 Guess My Age – Ghiceºte

vârsta (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

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
23:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Furtunã pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)
06:45 ªtirile Kanal D (R)

KANAL D

PRIMA TV

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

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

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

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

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Cu lumea-n cap (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Benny Hill Show
1969, Marea Britanie, Comedie
16:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

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

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

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

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

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Marea Þãcãnealã
09:30 Marea Þãcãnealã
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 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 1000 de întâmplãri mortale
23:30 1000 de întâmplãri mortale
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
05:00 Ora exactã în sport (R)

PRO X
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Anunþul tãu!
CONVOCATOR Al Adunãrii Generale Or-

dinare a Acþionarilor soc. IDP  PROIECT S.A.
cu sediul în Craiova, bd-ul Gheorghe Chiþu, nr.
10,jud. Dolj CUI RO 30454254, înmatriculatã sub
nr. J16/1137/2012. Administratorul Unic al  soc.
IDP PROIECT S.A., (“Societatea”), convoacã
Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor, la
data de 11 apr. 2018, ora 10.30, la sediul Socie-
tãþii din Craiova, bd-ul Gheorghe Chiþu, nr.
10,jud. Dolj, la care sunt îndreptãþiþi sã partici-
ple toþi acþionarii Societãþii înregistraþi în Regis-
trul Acþionarilor al soc. IDP PROIECT S.A. la
sfârºitul zilei de 11 martie 2018 (data de referin-
tã), având urmãtoarea: ORDINE DE ZI: 1. Pre-
lungirea mandatului administratorului unic al
societãþii IDP PROIECT S.A., stabilirea duratei
mandatului ºi a remuneraþiei acestuia, aproba-
rea actului aditional la contractul de mandat
pentru administratorul unic, desemnarea per-
soanei care va semna actul adiþional la con-
tractul de mandat în numele societãþii. 2. Pre-
lungirea mandatului cenzorilor pe o perioada
de trei ani. 3. Aprobarea actualizãrii actului con-
stitutiv care va cuprinde modificãrile aprobate
la punctele 1 ºi 2 din prezentul convocator. 4.
Prezentarea raportului Administratorului Unic
cu privire la gestionarea societãþii pe anul 2017.
5. Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori
pentru  exercitiul financiar încheiat la 31.12.2017.
6. Aprobarea situaþiilor financiare aferente exer-
ciþiului financiar 2017. 7. Descãrcarea de ges-
tiune a Administratorului Unic pentru exerciþiul
financiar 2017. 8. Aprobarea bugetului de veni-
turi ºi cheltuieli pe anul 2018. 9. Ratificarea ac-
tului juridic perfectat cu ING BANK, de cãtre
Administratorul Unic al Societãþii, dl Chisa Du-
mitru, în numele ºi pentru aceasta ºi anume
actul adiþional nr. 22 la contractul de facilitate
de credit nr. 08453 din data de 06 august 2008,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, prin
care se modificã ipoteca mobiliarã pe pãrþile
sociale de tinute de Civitas PSG SRL la socie-
tatea Civitas Servicii Medicale SRL de la 103.122
pãrþi sociale, în valoare nominalã de 1.031.220
lei, la 40.622 pãrþi sociale în valoare nominalã
de 406.220 lei. In caz de neîntrunire a cvoru-
mului la data convocãrii, se reconvoacã Adu-
narea Generalã Ordinarã a Acþionarilor îãn ace-
leaºi condiþii cu aceeaºi ordine de zi pentru
data de 12 apr. 2018, ora 10.30, la sediul So-
cietãþii. Acþionarii pot participa la ºedinþa Adu-
nãrii Generale Ordinare personal sau prin re-
prezentanþi, în baza unei procuri speciale,
conform dispoziþiilor legale, modelul procurii
putând fi disponibil la sediul societãþii mai sus
indicat. Un exemplar original al procurii de
reprezentare se depune la sediul societãþii,
cel târziu cu 48 de ore înainte de adunare.
Administratorul Unic al Societãþii IDP PROIECT
S.A. CHISA DUMITRU.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
LA sediul Primãriei Comunei Amãrãºtii

de Jos, situat în strada Principalã, nr.1000,
judeþul Dolj, va avea loc pe data de
17.04.2018, ora 10.00, licitaþia publicã des-
chisã în vederea atribuirii prin concesiu-
ne pe o duratã de 49 ani a unui teren intra-
vilan de domeniu public în suprafaþã de
3.143mp situat în Tarla 1- Parcela 6 în co-
muna Amãrãºtii de Jos, judeþul Dolj, în ve-
derea construirii unei Sãli de festivitãþi. In-
formaþii generale privind concedentul, în
special denumirea, codul fiscal, adresa, nu-
mãrul de telefon, telefax ºi/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact: PRIMÃ-
RIA COMUNEI AMÃRÃªTII DE JOS, str. Prin-
cipalã, nr.1000, Judeþul Dolj, Cod Fiscal
5001970, COMUNA AMÃRÃªTII DE JOS, TE-
LEFON/FAX 0251.374.020; primaria_ama-
rastii@yahoo.com. Documentaþia de atri-
buire se afla la sediul Primãriei comunei
Amãrãºtii de Jos, judeþul Dolj. Modalitatea
sau modalitãþile prin care persoanele inte-
resate pot intra în posesia unui exemplar
al documentaþiei de atribuire: în urma unei
cereri scrise ºi achitarea unei taxe pentru
obþinerea unei documentaþii de atribuire
ºi a unei garanþii de participare în sumã
de 20Lei. Informaþii privind ofertele: ofer-
tele vor fi întocmite conform documenta-
þiei de atribuire. Numãrul de exemplare în
care trebuie depusã fiecare ofertã: trebuie
depuse în 2 (douã) exemplare (original ºi
copie conformã cu originalul). Data limitã
de solicitare a clarificãrilor: 20.03.2018, ora
12.00. Data limitã de depunere a ofertelor:
29.03.2018, ora 12.00. Alte informaþii la te-
lefon 0251.374.020 sau la sediul Primãriei
comunei Amãrãºtii de Jos, judeþul Dolj.

ANUNÞ de vânzare bunuri intrate în
proprietatea statului. În atenþia persoane-
lor fizice ºi juridice autorizate de ANPC sã
efectueze operaþiuni cu metale preþioase,
aliajele acestora ºi pietre preþioase. Con-
form prevederilor H.G.731/2007, privind
aprobarea normelor de aplicare a O.G.14/
2007 pentru reglementarea modului ºi con-
diþiilor de valorificare a bunurilor intrate,
potrivit legii, în proprietatea privatã a sta-
tului, Compartimentul regional de valorifi-
care bunuri confiscate Craiova valorificã
prin vânzare directã: - bijuterii din aur
585‰ (inel damã ºi lanþ format din zale
conice) în greutate de 18,34 grame la pre-
þul de 96 lei/gram. Bunurile au fost experti-
zate ºi evaluate de expert ANPC iar valoa-
rea de vânzare afiºatã are inclusã TVA.
Pentru relaþii suplimentare vã rugãm sã ne
contactaþi la telefon 0251/402332, sau la
sediul CRVBC Craiova din str.Amaradia, nr.
93-95, cam.101.

SC NETROM SRL anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii solicitãrii de emi-
tere a acordului de mediu pentru proiectul
„Construire birouri S+P+2”, propus a fi
amplasat în Craiova, strada Traian Vuia,
nr.4. Informaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada
Petru Rareº, nr.1, ºi la sediul SC NETROM
SRL, str.Caracal, nr.178, în zilele de luni
pânã joi, între orele 8.00-16.00, ºi vineri,
între orele 8.00-14.00. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr.1.

Goga Victor-Alex, anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii solicitãrii de emi-
tere a acordului de mediu pentru proiectul
”Construire locuinþã colectivã Sp+P+1, îm-
prejmuire, foiºor ºi piscinã” propus a fi am-
plasat în comuna Iºalniþa, strada Eliza
Opran, nr. 11, jud. Dolj. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul
APM Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, iîn zilele
luni pânã joi, între orele 8:00-16:00 ºi vineri
între orele 8:00-14:00.Observaþiile publicu-
lui se primesc zilnic la sediul APM Dolj din
Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, fax 0251/ 419.
035, e-mail office@apmdj.anpm.ro.

Cabinetul Individual de Insolvenþã
Durlã Sorin Daniel în calitate de lichidator
al S.C. OGARET TOUR SRL, vinde prin lici-
taþie deschisã cu strigare, urmãtoarele
bunuri: - autoturism Renault Clio Symbol,
an fabricaþie 2006, elemente de mobilier,
utilaje moarã grâu, clãdire moarã- fãrã te-
ren ( pentru materiale). Licitaþiava avea loc
în fiecare zi de vineri din lunile martie- iu-
nie 2018, la orele 11.30, la Casa Tineretului
din Craiova, Calea Severinului nr.1 ( lângã
magazinul Billa), sub condiþia înscrierii la
licitaþie cu 24 de ore înainte. Informaþii su-
plimentare la telefon: 0740/ 912.640.

Consiliul Local Ciupercenii Noi orga-
nizeazÎ în data de 28.03.2018, ora 1000, lici-
taþie publicÎ în vederea închirierii ,,Pajistii
comunale Ciupercenii Noi”, cu o suprafa-
þã de 795,69 ha. Documentatia de atribuire
ºi caietul de sarcini se obþin contracost
de la Casieria Consiliului Local Ciuperce-
nii Noi, începând cu data de 06.03.2018 ºi
pânã la data de 09.03.2018, orele 1600. De-
punerea ofertelor se va face pânÎ la data
de 26.03.2018, ora 1200, la sediul Consiliu-
lui Consiliului Local Ciupercenii Noi, str.
Dunãrii, nr. 2, Ciupercenii Noi. Alte infor-
maþii suplimentare se pot obþine la telefon
nr. 0251/321.002.
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OFERTE DE SERVICIU
Societate comercialã
angajeazã electricieni
pentru reparaþii insta-
laþii 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. Re-
laþii la telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

Vând scoarþã olte-
neascã, din lânã
(2,50 m x 3,50 m),
covoare þesute ma-
nual. Telefon: 0764/
779.702.
Vând loc de veci, ci-
mitirul Ungureni. Te-
lefon: 0725/610.239.
Vând roþi spiþate cu
cauciucuri de iarnã,
preþ 1300 Ron. Tele-
fion: 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 ci-
mitirul Ungureni. Te-
lefon: 0749/320.335.
Vând 2 canapele 2/
3 locuri fixe, piele
ecologicã (noi) fabri-
cate 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, pie-
se Dacia noi, bocanci
ºi ghete negre piele
noi, damigeanã 50 litri
cu coº - 40 lei. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând uºi de dormitor
sau magazie vopsite
cu geamuri ºi broas-
cã de închidere,
Giurgiuvele vopsite ºi
cu geamuri cu douã,
trei canate. Telefon:
0767/153.551.

SC ERPIA SA Craiova
Strada Siretului, Nr. 35, Judeþul Dolj
CUI RO3730956
J 16/75/1991

CONVOCATOR

SC ERPIA SA , prin administrator unic, ing . Lucian Capitanescu , cu sediul în Craiova , str. Siretului nr 35 ,
înmatriculatã la Registrul Comerþului Dolj, sub nr.J16/75/1991, având codul unic de înregistrare RO3730956 ,în conformi-
tate cu prevederile art.117 din Legea nr. 31/1990 republicatã , convoacã :

ADUNAREA GENERALÃ ORDINARÃ A ACÞIONARILOR

 la sediul societãþii ,în str. Siretului nr. 35  pe data de 06.04.2018, ora 11:00 , pentru toþi acþionarii înscriºi în Registrul
Acþionarilor, la data de referinþã 10.03.2018.

Dacã adunarea nu se va putea þine la data, ora ºi locul menþionat mai sus, a doua convocare va avea loc în data de
07.04.2018, ora 11:00, la aceeaºi adresa, cu urmãtoarea ordine de zi:

1. Prezentarea ºi aprobarea raportul administratorului unic asupra activitãþii economico-financiare, desfaºu-
ratã în anul 2017 ºi descãrcarea de gestiune pt. Exerciþiul financiar al anului 2017;

2. Prezentarea ºi aprobarea raportului comisiei de cenzori privind anul 2017;
3. Prezentarea ºi aprobarea situaþiilor financiare pe anul 2017: bilanþ contabil contul de profit ºi pierderi,

situaþia fluxurilor de trezorerie, situaþia capitalurilor proprii ºi note explicative 1-10,
4. Prezentarea ºi aprobarea raportul auditorului financiar privind activitatea SC ERPIA SA pe anul 2017;

alegerea noului auditor financiar pentru exerciþiul financiar al anului 2018-2019.
5. Aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe 2018, programul de activitate, planul de reparaþii ºi  inves-

tiþii ,organigrama societaþii pentru anul 2018.
6. Aprobarea acoperirii din alte rezerve a pierderilor provenite din corectarea erorilor contabile din anul

precedent .
7.  Aprobarea prelungirii de produse bancare: BCR-conform contractului nr. 93/9641 din 14.05.2008, act

adiþional 21/2017 cu garanþiile  deja constituite ºi plafon aprobat ;BRD: în conformitate cu contractul  nr. 259/24.12.2013,
act adiþional 6/2018 cu garanþiile deja constituite; OTP  Bank , contract nr. C10002016018726 /31.05.2016,act adiþional 1/
2017 ;  contractarea altor produse bancare necesare capitalului de lucru al societãþii (credite bancare-facilitãþi multiprodus
pe obiecte, scrisori de garanþie pentru participarea la licitaþii, scrisori de garanþie de buna execuþie, scrisori de confort,
scrisori de bunã conduitã). Aprobarea mandatãrii administratorul unic pentru a decide oportunitatea contractãrii împrumu-
turilor bancare, valoarealor, a garanþiilor mobiliare ºi imobiliare, pânã la un plafon de 27.000.000 Ron.

8. Aprobarea garantãrii de cãtre SC ERPIA SA a creditelor contractate la ING BANK NV Amsterdam
Sucursala Bucureºti de cãtre SC LUTEREC IMPEX SRL .

9. Aprobarea actualizãrii contractului colectiv de muncã ºi a regulamentului de ordine interioarã, conform
noilor reglementãri legislative.

10. Autorizarea ºi împuternicirea în numele ºi pe seama societãþii a persoanelor autorizate sã semneze în
numele ºi pe seama societãþii documentele de deschidere a conturilor/sub conturilor ºi orice alte documente referitoare la
relaþia cu banca,alte instituþii ale statului ,trezorerie ,finanþe , societãþi de leasing , societãþi comerciale ,etc ,respectandu-se
urmãtoarea politica de semnãturi:

-semnaturaI-  poate semna singur -administrator unic
-semnatura II- director general /director economic pot semna doar împreunã cu semnatura I

11. Se împuterniceºte cu publicarea conform Legii nr.31/1990, în Monitorul Oficial, partea a IV, dna.
Stãnicã Camelia Oana, cons. juridic.

SC ERPIA SA :

Administrator unic ,
Ing.Lucian Cãpitãnescu

CASE
Vând casã str. Pãru-
lui nr. 33. Telefon:
0755/074.742.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
D+P, 6 camere, 2 ho-
luri, 2 bãi, pivniþã, uti-
litãþi, gard beton, te-
ren 1300 mp, str. Bu-
covãþ. Telefon: 0769/
360.741.
Proprietar vând casã
nouã zona Bordei+
500 mp curte. Tele-
fon: 0752/641.487.

Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând casã Craiova,
5 camere, încãlzire
centralã, izolatã ter-
mic, 570 mp. 73.000
Euro. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere par-
ter sau etaj 1. Tele-
fon: 0730/504.515.
Vând casã netermi-
natã în Cârcea, Ale-
ea Podului nr. 12. Te-
lefon: 0721/995.405.

Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtã-
þitã în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp. Te-
lefon: 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 sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni- Gorj în
Coasta Câlnicului.
Preþ 7000 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.

Vând teren arabil 2,5
ha spatele Metro ºi
teren arabil Gara
Plaiul Vulcãneºti. Te-
lefon:  0251/548.870.
Vând 10 ha pãdure,
100-110 ani- Gorj. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren comuna
Podari – Dolj. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate
utilitãþile instalate, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0744/563.640,
0351/402.056.
Vând sau colabo-
rez cu un teren în
vatra satului, pentru
înfiinþarea unei pe-
piniere pomicole, vi-
ticole, 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 en-
ciclopedic volumul I –
1962. Telefon: 0251/
548.870.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi productiv
cu fructe de lãmâi în
el, preþ 1000 lei. Tele-
fon: 0765/261.910.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Marþi, 6 martie 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:

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 douã
chioºcuri noi,

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

Vând chituci fra-
sân pentru resta-
urante. Telefon:
0768/661.401.
Vând televizor mic –
100 lei, televizor
mare 100 lei, maºinã
de cusut Ileana, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti. 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 frigider. Infor-
maþii la telefon: 0251/
510.300.
Vând combinã frigo-
rificã. Telefon: 0748/
408.819.
Vând þuicã (fãcutã
din vin), triploc, mo-
toare 380 V, arbore
motor 1,6. Telefon:
0745/589.825.
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 nefolosite –
120 lei, covor persan
220x 210, 2 apome-
tre 15 lei bucata. Te-
lefon: 0770/303.445.

Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma
de vânãtoare. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând frigider „ZIL”
puþin folosit, maºinã
de cusut „Ileana” sta-
re bunã de funcþio-
nare, maºinã de
spãlat rufe ”Alba
Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon: 0351/
464.563.
Vând garniþã de un-
turã cu capac 15 kg
– 20 lei, frigider 2 uºi
defect - 100 lei, tele-
vizor color -100 lei,
sãpun de casã - 5 lei
kg. Telefon: 0770/
303.445.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrau-
licã mase plastice,
coº din þeavã D 20
mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând maºinã de
cusut Casnica, în
funcþiune. Preþ 250
lei. Telefon: 0770/
687.578.
Vând 2 electromo-
toare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295; 0767/
052.639.

Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiu-
lar, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare gaze sobã D
600, alternator 12V
nou, pick-up Tesla cu
boxe ºi dozã de re-
zervã nouã, discuri
cu muzicã Cenaclul
Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând convenabil
1(un) calorifer ta-
blã 1,20/0,60 foar-
te 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. Tele-
fon: 0722/943.220.

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

CERERI ÎNCHIRIERI
Familie serioasã
cautã sã închirieze
apartament 2 came-
re sau garsonierã
Craioviþa Nouã. Tele-
fon: 0767/042.261.

CONDOLEANÞE
Secretariatul Ge-
neral al Universitã-
þii din Craiova este
alãturi de familia în-
dureratã, în aceste
momente de grea
încercare ºi durere
pricinuite de trece-
rea în nefiinþã a dis-
tinsei colege  DOINA
UNGUREANU. Sin-
cere condoleanþe
familiei îndoliate!



12 / cuvântul libertãþii marþi, 6 martie 2018sp   rtsp   rtsp   rtsp   rtsp   rt
Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Cu derby-ul Universitatea
Craiova – Dinamo s-a jonglat
destul de mult în ultima perioa-
dã, din cauza ninsorii, din cauza
intereselor televiziunilor, din ca-
uzã cã Dinamo n-a vrut sã joa-
ce duminicã, pentru ca Bratu sã
aibã mai mult timp sã-ºi „drese-
ze câinii”. În toatã aceastã pe-
rioadã, cam mulþi au declarat
Craiova favoritã, iar alb-albaº-
trilor nu prea le-a picat bine
aceastã posturã, inclusiv la ulti-
mul meci oficial, cel cu Timi-
ºoara, încheiat 1-1. Echipele
sunt oarecum scoase din ritm,
trecând ceva vreme de la ultima
partidã jucatã, dar ele au oferit
un spectacol ºi la primul joc
dupã pauza de iarnã, acel 2-2 din
Groapã. Pentru Dinamo, meciul
valoreazã mult mai mult decât
pentru ªtiinþa. Oltenii sunt în
cãrþi pentru titlu, chiar dacã au
ºanse mici, însã au prins play-
off-ul chiar de pe podium. Pen-
tru oaspeþi, Cupa a rãmas sin-
gura cale spre Europa, este
competiþia prin care îºi pot sal-
va un sezon care acum pare
compromis prin ratarea play-
off-ului, iar meciul din seara
aceasta este unicul derby pe
care-l mai au de jucat pânã la fi-
nalul stagiunii, fiindcã nici în
play-out ºi nici în semifinale sau
finala Cupei, dacã vor ajunge sã
le dispute, nu vor mai avea cum
sã întâlneascã o rivalã. Pentru
ambele echipe o calificare ar fi
cumva  echivalentã cu o jumã-
tate de Cupã câºtigatã, fiindcã
echipele rãmase în cursã, cele
douã din judeþul Sibiu ºi cele
douã moldovene care-ºi vor dis-
puta un loc în semifinale, sunt
accesibile. Câºtigãtoarea Cupei
României va fi cel mai bine po-
ziþionatã dintre cele 3 echipe ro-
mâneºti care vor evolua în Eu-
ropa League.

Ca ºi componenþã, cele douã
formaþii sunt destul de echilibrate
valoric. Dinamo are un portar
mult mai bun, apãrãrile sunt la
fel de slabe, iar de la mijloc în
sus ambele echipe sunt reduta-
bile, ªtiinþa având un avantaj
dacã Nemec nu va fi pe teren,
aºa cum se anunþã. Acum un an,
în aceeaºi fazã a competiþiei,
Universitatea Craiova elimina

Stadion: „Ion Oblemenco”, astãzi, ora 17
Universitatea Craiova: Mitrovic – R. Popa, Kelic, Tiago Ferreira –

Martic, Mateiu, Zlatinski, Bancu – Gustavo, Mitriþã, Bãluþã. Antre-
nor: Devis Mangia. Rezerve: Calancea – Dimitrov, Briceag, Gardoº,
Screciu, Bãrbuþ, Burlacu.

Dinamo Bucureºti: Penedo – Romera, M. Popescu, Maric, Oltea-
nu – Mahlangu, Nistor – Pesic, Torje, Salomao – D. Popa. Antrenor:
Florin Bratu. Rezerve: Brãnescu – Nica, Hanca, Dudea, Palic, Monroy,
Moldoveanu.

Arbitri: Horaþiu Feºnic (Cluj) – Valentin Avram (Bucureºti), Ale-
xandru Cerei (Cluj). Rezervã: Iulian Cãlin (Argeº).

Observatori: Eduard Dumitrescu (Piteºti), Viorel Lolea (Reºiþa).

Universitatea Craiova – Dinamo Bucureºti

Universitatea Craiova ºi Dinamo se întâlnesc,
la fel ca acum un an, pentru un loc în semifinalele

Cupei României, competiþia care asigurã cel
mai scurt drum spre cupele europene

Dinamo, la Severin, dupã exe-
cutarea loviturilor de departaja-
re. În ultimele trei meciuri direc-
te, disputate în campionat, s-a
consemnat acelaºi scor, 2-2. Din
pãcate, ora derby-ului este una
deloc convenabilã, în special
pentru fanii care vin din alte lo-
calitãþi, dar ºi pentru craiovenii
care trebuie sã-ºi scurteze pro-
gramul la serviciu pentru a fi pre-
zenþi pe stadion. Ieri mai erau
circa 5.000 de bilete de vânzare.

Mangia: „Jucãm
împotriva unei
echipe foarte

motivate”
Devis Mangia spune cã se aº-

teaptã ca dinamoviºtii sã fie
foarte motivaþi, deoarece Cupa
este unica lor ºansã de a ajunge
în cupele europene. „Va fi difi-
cil, fiindcã jucãm împotriva unei
echipe foarte motivate, pentru
care Cupa a rãmas singurul ob-
iectiv al acestui sezon, dar noi
trebuie sã fim ºi mai motivaþi ºi
sã luptãm pentru calificare. Cu-
vântul „teamã” nu existã în vo-
cabularul meu, este important
ceea ce facem noi, nu sã ne fie
fricã de ce fac echipele adver-
se. Nu trebuie sã ne gândim cã
pierdem meciul, noi pregãtim
jocul sã-l câºtigãm. Avem stilul
nostru de joc, care i-a adus echi-
pei cea mai bunã clasare în se-
zonul regulat, aºa cã vom con-
tinua cu acest sistem. Nu-mi
place sã vorbesc despre munca
altor colegi, dar este greu pen-
tru Florin Bratu sã schimbe sis-
temul de joc în câteva zile. Cu
siguranþã cã îi va motiva supli-
mentar pe jucãtori, va veni cu
un discurs nou, cu o altã stare
de spirit, alt tonus. Face parte
din munca noastrã sã ne infor-
mãm în privinþa altor echipe sau
a antrenorilor adverºi, ºtim cã
avem jucãtori care au lucrat cu
Florin Bratu la naþionala under
18, dar ne concentrãm asupra a
ceea ce avem noi de fãcut, nu
asupra adversarilor”. Mangia s-
a plâns cã nu a avut terenuri de
antrenament foarte bune în ulti-
ma sãptãmânã, din cauza con-
diþiilor meteo. Italianul are no-
roc cã nu a prins perioada de

acum doi ani, când Sãndoi ºi
Cârþu se chinuiau cu adevãrat,
pregãtind echipa pe coclauri, pe
la Iºalniþa, Podari sau Mischii.

Hristo Zlatinski a anunþat cã
obiectivul Universitãþii Craiova
în acest sezon este realizarea
eventului, aºadar Cupa este un
obiectiv. „Va fi foarte greu, din
cauza vremii, a terenului greu,
dar noi trebuie sã fim concen-
traþi ºi sã dãm totul pentru vic-
torie. Sunt mobilizat în toate
meciurile, dar cele cu Dinamo
sunt speciale pentru mine, aºa
cum sunt ºi pentru echipã pen-
tru oraº ºi de aceea trebuie sã
ne pregãtim foarte bine. Ne va
fi greu pe acest teren, fiindcã
avem o posesie bunã, suntem
echipa care construieºte, dar nu
trebuie sã fie un alibi în caz de
eºec acest lucru. Cu 30.000 de
suporteri de lângã noi vor în-
cãlzi atmosfera. Obiectivele
noastre sunt Cupa ºi campiona-
tul, aºa cã trebuie sã câºtigãm
cu Dinamo, iar apoi sã pregã-
tim cele 10 finale din play-off”
a declarat Zlatinski.

Dinamoviºtii ar
încasa 20.000

de euro pentru
calificare

În derby-ul cu Universitatea
debuteazã Florin Bratu pe ban-
ca dinamoviºt i lor.  Cel care
acum câþiva ani „mitralia” gale-
ria olteanã, la acel 4-4 din Groa-
pã, a mai fost adversar al Uni-
versitãþii din postura de antre-
nor, anul trecut, dar la nivelul
echipelor de juniori A. Grupa lui
Bratu a câºtigat, de altfel, cam-
pionatul de juniori mari, în timp
ce Universitatea s-a impus la ni-
velul under 17. Înainte de a re-
veni la Dinamo, unde a pregãtit
ºi echipa a doua, acum 3 ani,

„Bratone” a fost selecþionerul
naþionalei under 18, unde a avut
sub comandã trei jucãtori de la
Universitatea: Mihãilã, ªerban ºi
Vadasis. Tehnicianul de 38 de ani
spune cã echipa sa porneºte cu
ºansa a doua astãzi, dar cã va
încerca sã-ºi motiveze jucãtorii
atât prin discurs, cât ºi printr-o
primã „smulsã” de la patronul
Negoiþã, care se pare cã va fi de
20.000 de euro. „Va fi primul
meu meci oficial, cu siguranþã
va fi o provocare. Vom merge
la Craiova ºi vom întâlni o echi-
pã bunã ºi un public pãtimaº. Va
fi o atmosferã frumoasã, pen-
tru un fotbal de calitate. Pe ju-
cãtori încerc sã îi motivez, sã le
spun ceea ce au de fãcut, sã îi
scot din starea în care au fost,
pentru cã i-am gãsit foarte dez-
amãgiþi de ratarea play-off-ului
ºi este normal sã lucrãm ºi la
astfel de lucruri. Întâlnim o echi-
pã foarte bunã, plecãm cu ºansa
a doua la Craiova, care nu a pier-
dut niciun meci pe teren propriu.
Este un meci dificil, complicat.
Gazonul este destul de moale la
Craiova, chiar dacã a avut pre-
latã. Prefer un gazon normal, pe
o vreme normalã. Nu sunt con-
diþii extraordinare, dar trebuie sã
ne adaptãm, asta e în România.
Cred cã vom avea o primã, o sã
vorbesc despre asta cu domnul
Negoiþã. E important meciul. O
sã-l conving pe Negoiþã pentru
binele echipei, dar cred cã banii
nu sunt acum primordiali. Avem
multe lucruri de arãtat, am rã-
mas mult în urmã” a spus Flo-
rin Bratu.

Cârþu: „E meci
special, dar n-o
vãd pe Dinamo

sã batã”
Sorin Cârþu ºtie cel mai bine

ce înseamnã un derby al ªtiinþei
cu Dinamo, jucând ºi pregãtind
foarte multe de-a lungul timpu-
lui, ca fotbalist ºi antrenor. El a
prefaþat duelul de astãzi, consi-
derând cã prima ºansã o are
echipa sa de suflet. „Întotdeau-
na e un meci special ºi aºteptat.
Indiferent care sunt poziþiile
echipelor, starea de spirit, când
vine meciul ãsta, prin farmec se
schimbã totul. ªi dinamoviºtii
când vin aici, vin montaþi. Chiar
dacã trec prin momente mai
proaste, cu Craiova se mobili-
zeazã, se metamorfozeazã. Cra-
iova pleacã favoritã, mai ales cã
joacã pe teren propriu. E presi-
une mare, publicul alãturi de
echipã. E ceea ce îþi doreºte în-
totdeauna la fotbal la o echipã.
Venirea unui antrenor poate fi un
ºoc la echipã. Bratu n-a fost de-
parte de fenomenul Dinamo, ºtie
foarte bine ce s-a întâmplat aco-
lo. Nu e din strãinãtate, sã ia
acum contact cu clubul sau cu
jucãtorii. El ºtie. Poate sã schim-
be, ceva-ceva sigur va schim-
ba, dar la ce are la dispoziþie nu
vã o schimbare la 180 de grade.
N-o vãd pe Dinamo în stare sã
batã la Craiova”, a spus „Sori-
naccio”.  Gloria ªtiinþei a anali-
zat ºi ºansele alb-albaºtrilor la
titlu: „Patru puncte nu sunt mul-
te. Conteazã modul de abordare
a partidelor pentru cã victoria în
anumite meciuri te ridicã mult.
Aici poate fi un atu al Craiovei.
Chiar dacã acum diferã struc-
tura mini-campionatului, joci cu
alte echipe mai apropiate valo-
ric. Eu zic cã are ºanse bune.
Poate sã-ºi exploateze ºansa. Se
joacã. Se pot întâmpla multe.
Niciun joc între echipele astea
din primele ºase nu e dinainte
disputat sau câºtigat. E câte o
favoritã, dar cu punctaj minim.
Se pot întâmpla multe”.
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