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Un renascentistUn renascentistUn renascentistUn renascentistUn renascentist
fascinant: Alexfascinant: Alexfascinant: Alexfascinant: Alexfascinant: Alex
Mihai Stoenescu!Mihai Stoenescu!Mihai Stoenescu!Mihai Stoenescu!Mihai Stoenescu!

În compania lui Mihai Alex Stoe-
nescu te ajunge anevoios dreptul la in-
tervenþie, într-un dialog convenþional.
Risipa de erudiþie, semnalatã de însuºi
Gabriel Liiceanu, la apariþia capodo-
perei „Patimile Sfântului Tommaso
D’Aquino”, în 1995, se resimte, dar e
agreabilã, rafinatã, deloc ostentativã,
deloc convenþionalã ºi plictisitoare.
Deºi deþinãtorul Premiului pentru lite-
raturã al Academiei Române nu îºi re-
vendicã apartenenþa, paradoxal, în
pofida vocaþiei, a preocupãrilor curen-
te, a operei, nici la lumea istoricilor
consacraþi, unde acad. Florin Constan-
tiniu îl considera cã „rãmâne singular
în istoriografia românã de astãzi”, nici
la lumea literarã, unde filosoful Gabriel
Liiceanu îl poziþiona avantajos, pentru
„forþa vertiginoasã a cuvântului”.

- Cum sã dorm dupã-amiaza,
Popescule, când la ora asta ve-
cinul meu ori bate covoarele, ori
îºi bate nevasta?

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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Hotãrâre definitivã!

Fostul primar alFostul primar alFostul primar alFostul primar alFostul primar al
Craiovei, AntonieCraiovei, AntonieCraiovei, AntonieCraiovei, AntonieCraiovei, Antonie
Solomon, a scãpatSolomon, a scãpatSolomon, a scãpatSolomon, a scãpatSolomon, a scãpat
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abuz în serviciuabuz în serviciuabuz în serviciuabuz în serviciuabuz în serviciu

Judecãtorii de la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie au soluþionat,
marþi searã, dosarul în care fos-
tul primar al Craiovei, Antonie So-
lomon, a fost trimis în judecatã,
în 2014, pentru abuz în serviciu
cu consecinþe deosebit de grave,
împreunã cu Nicoleta Miulescu,
secretarul Primãriei Craiova, ºi
Carmen Liana Grigore, la data fap-
telor consilier juridic la Direcþia
Contencios Juridic ºi Asistenþã de
Specialitate, legat de restituirea
unui imobil în naturã.

Vicepremierul Paul Stãnescu, parlamen-
tari doljeni, preºedinþii celor cinci Consi-
lii Judeþene, din Gorj, Olt, Mehedinþi, Vâl-
cea ºi Dolj, primari ai municipiilor reºe-
dinþã de judeþ au fost, ieri, oaspeþi de sea-
mã la Ziua Olteniei, eveniment instituit
prin lege pe 21 martie ºi sãrbãtorit, anul
acesta, pentru prima datã. În foaierul Te-
atrului Naþional „Marin Sorescu”, invita-
þii au vizitat mai multe expoziþii – de foto-
grafii din primul Rãzboi Mondial, unifor-
me militare, vechi costume tradiþionale,
obiecte decorative din lemn, ba chiar ºi de
preparate culinare de la Calafat ºi Giurgi-
þa –, au stat de vorbã cu artizanii ºi au
asistat la demonstraþii ale meºterilor po-
pulari, fiind poftiþi, apoi, la spectacolul
folcloric cu temã istoricã „N-auzirãþi de-
ul oltean?”. „Mesajul acestei zile este unul
de unitate. Suntem olteni, dar suntem
români, în primul rând. Este Anul Cente-
narului, cãruia îi dedicãm ºi aceste mani-
festãri”, a afirmat primarul Craiovei, Mi-
hail Genoiu. ªi vicepremierul Paul Stãnes-
cu – oltean get-beget, nãscut la Viºina-Olt
ºi ºcolit la Craiova – a apreciat cã Ziua
Olteniei este o iniþiativã bunã, care „ne
strânge aproape”. Cu acest prilej, vicepre-
mierul a declarat cã „Oltenia trebuie sã
facã parte din rândul regiunilor bogate din
România” ºi s-a referit ºi la drumul ex-
pres Craiova-Piteºti, un proiect împotmo-
lit, din nou, în licitaþii ºi contestaþii.

MAGDA BRATU
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Guvernul extinde lista
de medicamente gratuite
ºi compensate

Guvernul va adopta un act
normativ care presupune
introducerea a 16 molecule pe
lista de medicamente gratuite ºi
compensate, a anunþat, mier-
curi, premierul Viorica Dãncilã.
“O altã ordonanþã de urgenþã,
un alt act normativ pe care îl
vom adopta astãzi este referitor
la sãnãtate ºi presupune introdu-
cerea a 16 molecule pe lista de
medicamente gratuite ºi com-
pensate, medicamente foarte
necesare, pentru cã ele se referã
la a trata boli (...) oncologice,
tuberculozã, poliartritã reuma-
toidã ºi alte boli ºi sunt oameni
care aºteaptã rãspuns de la noi”,
a spus prim-ministrul, în
debutul ºedinþei de Guvern.

Cod portocaliu de inundaþii
pe Dunãre

Hidrologii au instituit cod
portocaliu de inundaþii pe
Dunãre, sector aval Gruia –
amonte Giurgiu (judeþele
Mehedinþi, Dolj, Olt, Teleorman
ºi Giurgiu), începând de azi-
dimineaþã pânã pe 31 martie. 
Potrivit Institutului Naþional de
Hidrologie ºi Gospodãrire a
Apelor (INHGA), sectorul
Dunãrii aval Gruia este apãrat
împotriva inundaþiilor prin
lucrãri de îndiguire.  De aseme-
nea, în intervalul 24 martie, ora
6:00 – 31 martie, ora 18:00 va fi
Cod portocaliu de inundaþii pe
Dunãre, pe sectorul Hârºova –
Brãila ºi în Delta Dunãrii –
judeþele Constanþa, Brãila ºi
Tulcea.  Pe baza informaþiilor
actuale nu se prognozeazã
posibilitatea apariþiei unor
probleme deosebite ca urmare a
propagãrii viiturilor pe sectorul
românesc al Dunãrii, dar este
necesarã o monitorizare atentã a
evoluþiei situaþiei hidrometeoro-
logice ºi respectiv a comportãrii
lucrãrilor hidrotehnice cu rol de
apãrare împotriva inundaþiilor,
se precizeazã în avertizarea
hidrologilor.
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Administraþia Naþionalã de Me-
teorologie a emis o avertizare cod
portocaliu de ninsoare, valabilã pen-
tru 14 judeþe ºi Capitala, ce va in-
tra în vigoare de joi seara ºi va fi
valabilã pânã vineri, la ora 15.00.
În paralel va fi în vigoare ºi un cod
galben de ninsori pentru jumãtate
de þarã.

Începând de miercuri, de la ora
14.00 ºi pânã joi la ora 15.00, va fi
în vigoare o atenþionate meteo de
polei ºi ninsori. Vremea se va men-
þine deosebit de rece, cu valori ter-
mice cu peste 10 grade mai scã-
zute decât mediile climatologice ale
perioadei în cea mai mare parte a þãrii, anunþã
ANM.  În prima parte a zilei de joi (22 martie)
în sud-vestul ºi sudul extrem al teritoriului aria
ninsorilor se va extinde, iar vântul va fi în in-
tensificare.

În intervalul 22 martie, ora 23.00 – 23 mar-

Viorica Dãncilã a anunþat, ieri, la începutul
ºedinþei de Guvern, cã va transmite o scrisoare
preºedintelui Comisiei Europene, Jean Claude
Juncker, prin care cere detalii despre nota din
2012 ce conþine nume ale unor persoane cu
probleme penale, documentul fiind confirmat
de Ministerul Justiþiei.

“În document erau solicitate date despre
dosare aflate pe rol ºi mai grav era cã aveam ºi
nume despre care se cerea stadiul în care se
aflã procesul ºi paºii care trebuie urmaþi. Am
solicitat ministerului Justiþiei o analizã a cereri-
lor pe care le-a fãcut Comisia Europeanã cãtre

Preºedintele Klaus Iohannis va
participa, astãzi ºi mâine, la Bru-
xelles, la reuniunea Consiliului Eu-
ropean. Potrivit Administraþiei Pre-
zidenþiale, pe agenda reuniunii se
aflã subiecte din domeniul econo-
mic, recentele mãsuri luate de Sta-
tele Unite ale Americii privind in-
stituirea unor taxe la importurile de
oþel ºi aluminiu urmând sã fie prin-
cipala temã abordatã.

Vor fi incluse ºi subiecte legate
de ocupare, creºtere ºi competitivi-
tate, axate pe Piaþa Internã a Uniunii
Europene, Piaþa Unicã Digitalã, Uni-
unea Pieþelor de Capital, Uniunea
Energiei, Semestrul European, Pilo-
nul European al drepturilor sociale
ºi Pachetul de echitate socialã. Im-
pozitarea, inclusiv în domeniul digi-

Alertã cod portocaliu, emisãAlertã cod portocaliu, emisãAlertã cod portocaliu, emisãAlertã cod portocaliu, emisãAlertã cod portocaliu, emisã
pentru 14 judeþe ºi Bucureºtipentru 14 judeþe ºi Bucureºtipentru 14 judeþe ºi Bucureºtipentru 14 judeþe ºi Bucureºtipentru 14 judeþe ºi Bucureºti

tie ora 15.00, este în vigoare un cod portocaliu
de ninsoare abundentã strat de zãpadã consis-
tent, temporar viscol ºi vizibilitate scãzutã, va-
labilã pentru 14 judeþe ºi Capitala. În sudul Ba-
natului ºi al Olteniei, în cea mai mare parte a
Munteniei ºi a Dobrogei ninsorile vor fi abun-

dente, iar vântul va avea intensifi-
cãri cu viteze de 50...60 km/h ºi
temporar 65...70 km/h, viscolind
ºi local troienind zãpada ºi deter-
minând diminuarea vizibilitãþii. Tot-
odatã, în interval 22 martie, ora 15
ºi 23 martie, ora 20, va fi în vigoa-
re un cod galben de ninsori însem-
nate cantitativ, intensificãri ale vân-
tului ºi vreme deosebit de rece.

În Banat, Oltenia, Muntenia,
Dobrogea, jumãtatea de sud a
Moldovei ºi zona Carpaþilor Meri-
dionali ºi de Curburã ninsorile vor
fi în extindere dinspre sud-vest ºi
în intensificare, se va depune strat

nou de zãpadã, local consistent, iar temporar
vântul va avea intensificãri în medie cu 45…55
km/h, astfel cã vor fi intervale de timp cu nin-
soare viscolitã ºi spulberatã. În sudul ºi în es-
tul Dobrogei precipitaþiile vor fi mixte ºi se va
depune polei.

Preºedintele Iohannis, azi ºi mâine la Consiliul European de la Bruxelles
tal, va fi, de asemenea, luatã în dis-
cuþie, precizeazã Preºedinþia.

De asemenea, relaþiile externe,
respectiv stadiul relaþiilor dintre
Uniunea Europeanã ºi Turcia, pre-
cum ºi cazul fostului spion rus
Serghei Skripal reprezintã teme ce
vor fi dezbãtute cu prilejul întâlni-
rii de la Bruxelles.

Conform unui comunicat al
Administraþiei Prezidenþiale, în
ceea ce priveºte comerþul, referi-
tor la mãsurile recente anunþate de
preºedintele Statelor Unite ale Ame-
ricii, Donald Trump, Klaus Iohan-
nis va accentua importanþa comer-
þului liber ºi va sublinia faptul cã
mãsurile protecþioniste nu sunt de
naturã sã sprijine dezvoltarea eco-
nomicã la nivel global.

În cadrul reuniunii, preºedinte-
le Iohannis va evidenþia cã Româ-
nia susþine accelerarea negocieri-
lor cu cei doi parteneri comerciali
importanþi ai Uniunii, respectiv
Mexic ºi MERCOSUR (Piaþa co-
munã sud-americanã - n.r.), în
vederea convenirii unor acorduri
ambiþioase ºi echilibrate, bazate pe
beneficii reciproce, în perioada
imediat urmãtoare, care însã tre-
buie sã reflecte de o manierã clarã
interesele tuturor statelor membre.

Administraþia Prezidenþialã aratã
cã referitor la Semestrul European
ºeful statului va saluta menþinerea
celor trei prioritãþi de acþiune în de-
rularea acestui proces în 2018, res-
pectiv stimularea investiþiilor, con-
tinuarea implementãrii reformelor
structurale ºi asigurarea unor poli-
tici fiscal-bugetare responsabile.

“Preºedintele Klaus Iohannis va
sublinia importanþa acordatã la ni-
vel european procesului de conso-
lidare a dimensiunii sociale a Euro-
pei, arãtând cã punerea în aplicare
a Pilonului social trebuie sã fie un
proces bazat pe coeziune ºi respec-
tul pentru principiile ºi valorile fun-
damentale ale Uniunii. Acþiunea Uni-
unii în domeniul social trebuie sã
fie proporþionalã ºi sã þinã cont de
diferenþele de dezvoltare dintre sta-
tele membre”, se menþioneazã în
comunicat.

În ceea ce priveºte dezbaterea
privind impozitarea, ºeful statului
român va menþiona cã este necesa-
rã coordonarea la nivel global ºi cã
þara noastrã sprijinã acþiunile de
creºtere a transparenþei fiscale ºi de
combatere a fraudei ºi evaziunii fis-
cale. În acest context, este impor-
tantã promovarea în continuare a
standardelor de transparenþã fisca-
lã la nivel internaþional.

Vineri se va desfãºura reuniunea
Consiliului European (art. 50), în
cadrul cãreia ºefii de stat ºi guvern
din 27 de state membre vor exami-
na stadiul procesului de retragere a
Marii Britanii din Uniunea Europea-
nã. Liderii europeni urmeazã sã ad-
opte liniile directoare (guidelines)
care vor defini cadrul relaþiilor vii-
toare UE - Marea Britanie.

“Preºedintele Klaus Iohannis va
sublinia faptul cã România se pro-
nunþã pentru un parteneriat cât mai
strâns între Uniunea Europeanã ºi
Marea Britanie dupã Brexit, parte-
neriat care sã includã o cooperare
atât în domeniul economic ºi co-
mercial, cât ºi în alte domenii pre-
cum securitate, apãrare ºi politicã
externã”, aratã Administraþia Pre-
zidenþialã.

Cu prilejul participãrii la reuniu-
nea Consiliului European, preºedin-
tele Iohannis va lua parte ºi la Sum-
mitul Partidului Popular European.

Ministerul Justiþiei, dacã între 2012 ºi 2018 au
mai fost astfel de solicitãri. Am primit astãzi
documente de la ministerul Justiþiei, care re-
confirmã ce a apãrut în spaþiul public, cã astfel
de pracici au mai fost fãcute”, a declarat Dãn-
cilã, la începutul ºedinþei de Guvern de ieri.

Premierul spune cã va cere detalii preºedin-
telui Comisiei Europene. “Am hotãrât ca astãzi
sã trimit o scrisoare preºedintelui Comisiei Eu-
ropene, Jean Claude Juncker, prin care cer de-
talii legate de aceste aspect care mi se pare to-
tal nepotrivite, în neconcordanþã cu ce presu-
pune MCV. Este important sã lãmurim aceste

lucruri ºi sã pornim de la o cooperare fireas-
cã”, a afirmat Dãncilã. Este vorba despre un
document din 10 octombrie 2012, adresat Gu-
vernului României, care prezintã o listã de 21
de cerinþe ale Comisiei Europene în legãturã cu
MCV, prezentat de Antena 3.

Unul dintre puncte prevede descrierea situa-
þiei ºi stabilirea paºilor de urmat în cazuri de
corupþie cunoscute, fiind date ºi nume: Gheor-
ghe Copos, Adrian Nãstase, ªerban Brãdiºtea-
nu, Ion Dumitru, Decebal Traian Remeº, Dan
Voiculescu, George Becali, Cãtãlin Voicu, Tu-
dor Chiuariu.

Premierul Dãncilã îi va scrie preºedintelui CE,
J.C. Juncker, despre posibile ingerinþe în Justiþie
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Un renascentist fascinant: Alex Mihai Stoenescu!Un renascentist fascinant: Alex Mihai Stoenescu!Un renascentist fascinant: Alex Mihai Stoenescu!Un renascentist fascinant: Alex Mihai Stoenescu!Un renascentist fascinant: Alex Mihai Stoenescu!
MIRCEA CANÞÃR

În compania lui Mihai Alex Stoenescu
te ajunge anevoios dreptul la intervenþie,
într-un dialog convenþional. Risipa de eru-
diþie, semnalatã de însuºi Gabriel Liicea-
nu, la apariþia capodoperei „Patimile Sfân-
tului Tommaso D’Aquino”, în 1995, se
resimte, dar e agreabilã, rafinatã, deloc
ostentativã, deloc convenþionalã ºi plicti-
sitoare. Deºi deþinãtorul Premiului pentru
literaturã al Academiei Române nu îºi re-
vendicã apartenenþa, paradoxal, în pofida
vocaþiei, a preocupãrilor curente, a ope-
rei, nici la lumea istoricilor consacraþi,
unde acad. Florin Constantiniu îl consi-
dera cã „rãmâne singular în istoriografia
românã de astãzi”, nici la lumea literarã,
unde filosoful Gabriel Liiceanu îl poziþio-
na avantajos, pentru „forþa vertiginoasã a
cuvântului”. Dilema, dacã o putem defini
astfel, o rezolvã tranºant avocatul ºi scri-
itorul Marian Nazat, extrem de prolific,
într-un interviu de excepþie, de mare vir-
tuozitate, am spune de-a dreptul fabulos,
apãrut în cartea sa recentã „Lumea de azi”
(Ed. RAO, 2017) care în preambul îl pre-
zintã drept „un renascentist, un spirit uni-
versal ºi complet, care a învãþat latina ºi
greaca veche alãturi de alte ºase limbi

moderne, vorbite curent”. ªi Marian Na-
zat, cum spuneam ºi excelent scriitor, cu
destule cãrþi, are proprietatea cuvintelor.
Ai sentimentul tonic, la lectura interviu-
lui, cã intervievatul ºi intervievatorul se
aflã realmente într-o competiþie. Sinceri-
tatea lor pare absolutã, nicio întrebare nu
este convenþionalã, niciun rãspuns nu este
conjunctural. Cum spuneam, dialogul
Marian Nazat - Mihai Alex Stoenescu, unul
de excepþie, la concurenþã cu conversaþia
autorului cu Radu Cosaºu, Sever Voines-
cu sau Nicolae Dan Fruntelatã, este un
regal. Aproape o ciocnire, cu spontanei-
tate ºi farmec, între doi erudiþi, care nu
vor sã piardã „partida”, unul în faþa celui-
lalt. Ieri, Mihai Alex Stoenescu s-a aflat la
Craiova, pentru a conferenþia, ca invitat
al Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aris-
tia Aman”, în cadrul suitei de manifestãri
prilejuite de „Ziua Olteniei”. Ca autor al
„Istoriei Olteniei” (Ed. RAO, 2011), o lu-
crare complexã, solidã, bine documenta-
tã, prin rãscolirea cercetãrilor antropolo-
gice, distilarea referirilor lui Dumitru Drã-
ghicescu, Constantin Rãdulescu Motru,
N. Iorga, C.S. Nicolãescu Plopºor, ªer-
ban Papacostea, acesta din urmã cu refe-

rire la ocupaþia austriacã, Mihai Alex Sto-
enescu a avut ce spune, fãrã a epuiza no-
ianul de cunoºtinþe. ªi a fãcut-o pe cel
mai firesc ton posibil. Fãrã emfazã, fãrã
exaltãri. Dupã ce a scris „Istoria lovituri-
lor de stat în România” (2001), „Armata,
mareºalul ºi evreii” (1998), „În sfârºit
adevãrul - un interviu fluviu cu Victor Ata-
nasie Stãnculescu” (2009), „Interviu de-
spre revoluþie” (2004), „Dinastia Brãtia-
nu: roman foileton”  (2002), „Din culisele
luptei pentru putere” (2006), „România
post-comunistã” (1981-1991), „Patimile
Sfântului Tommaso D’Aquino” (1995), a
rãmas încãrcat pozitiv, parcã aºa se spu-
ne. ªi nu epuizãm enumerarea. Mihai Alex
Stoenescu anunþã acum, alte mari surpri-
ze, una dintre ele despre perioada febrilã,
definitorie pentru statutul de astãzi al Ro-
mâniei, ce coincide cu mandatul fostului
preºedinte Emil Constantinescu, de care
s-a simþit extrem de apropiat, cunoscând
toate tainele admiterii României în NATO,
unde – opineazã – ne-au dus armata ro-
mânã, SRI ºi SIE, care au ºtiut sã nego-
cieze un anumit potenþial strategic, inte-
resant pentru SUA, ne-a dus personal,
peste rând, Emil Constantinescu, prin

neºtiute pânã acum demersuri inteligente.
Plaja pe care se miºcã Mihai Alex Stoe-
nescu este largã, dar o face dezinvolt,
deloc cãznit, sau artificial, etalând o cul-
turã generalã ºi universalã de invidiat.
Acceptã cã istoria României, din perioada
comunistã, este la fel de importantã ca
orice paginã de istorie ºi afirmã: „Înainte
de dictatura comunistã nu a fost demo-
craþie, ci au fost alte douã dictaturi: cea
militarã, ºi înainte de ea, cea regalã. Sis-
temul democratic din România, inaugurat
în 1866, s-a frânt în iunie 1930, când lo-
vitura de stat parlamentarã a distrus Con-
stituþia din 1923, l-a detronat pe regele
legitim ºi a pus la conducere un regim
corupt de camarilã”. Afirmã Alex Mihai
Stoenescu, deconspirând sursa, un deta-
liu pânã acum necunoscut, despre geneza
evenimentelor din decembrie ’89: în sea-
ra zilei de 21 decembrie, reprezentantul
ambasadei URSS la Bucureºti, i-a trans-
mis lui Nicolae Ceauºescu mesajul lui
Gorbaciov: „Retrage-te ºi vei avea toatã
protecþia”. Ceea ce nu s-a întâmplat. Pre-
zenþa de ieri a lui Mihai Alex Stoenescu la
Craiova chiar poate fi consideratã un eve-
niment cu încãrcãturã culturalã.

Administraþia Naþionalã „Apele
Române” a celebrat Ziua Mondia-
lã a Apei, pentru a aduce aminte
tuturor cetãþenilor importanþa de-
osebitã pe care o are apa în exis-
tenþa, conservarea ºi dezvoltarea
tuturor organismelor vii. „În ulti-
mii 25 de ani, de când sãrbãtorim
Ziua Mondialã a Apei, am încercat
sã atragem atenþia populaþiei asu-
pra importanþei acestei resurse. O
resursã regenerabilã, dar limitatã în
timp ºi spaþiu. Sunt probleme care
au apãrut în ultimii ani din cauza
schimbãrilor climatice. Vedem cu
ce probleme ne confruntãm atunci
când apa este în exces sau, din
contrã, lipseºte”, a precizat Marin
Tãlãu, directorul Administraþiei
Bazinale de Apã Jiu.

Prezent la eveniment, Dan Nar-
cis Purcãrescu, prefectul judeþu-
lui Dolj ºi preºedinte al Comitetu-
lui de Bazin Jiu-Dunãre, a subli-
niat, la rândul sãu, importanþa con-

Administraþia Bazinalã de Apã Jiu a gãz-
duit, ieri, ºedinþa Comitetului de Bazin
Jiu-Dunãre organizatã cu ocazia celebrã-
rii Zilei Mondiale a Apei. Tema aleasã în
acest an de Organizaþia Naþiunilor Unite

a fost „Naturã pentru apã” ºi reprezintã
un apel cãtre omul modern sã înþeleagã
importanþa acestei resurse vitale ºi sã re-
vinã la relaþia sa tradiþionalã cu apa ºi, în
general, cu mediul înconjurãtor.

servãrii resurselor de apã. „Cerin-
þa de apã este în continuã creºte-
re. ªi dacã nu vom avea grijã de
aceastã resursã vom avea de su-
ferit. Chiar în aceste zile este în
vigoare un cod galben de inundaþii
pe Dunãre. Este de apreciat cã în
ultimii ABA Jiu a achiziþio-
nat utilaje ºi a efectuat lu-
crãri de infrastructurã îm-
potriva inundaþiilor. Astfel,
zona de pericol la nivelul
judeþului Dolj s-a redus des-
tul de mult”.

Acþiuni dedicate
ZMA 2018

Administraþia Bazinalã de
Apã Jiu a demarat, la nive-
lul celor patru judeþe aflate
în administrare, începând
de la data de 19 martie, ac-
þiuni dedicate Zilei Mondia-
le a Apei – 22 martie, acþi-
uni de igienizare, prezentãri

în cadrul unitãþilor de învãþãmânt,
vizite ale elevilor la laboratoarele in-
stituþiei. Aceste evenimente se vor
desfãºura pânã la sfârºitul lunii
martie.

Administraþia Bazinalã de Apã
Jiu, prin subunitãþile sale, Sisteme
de Gospodãrire a Apelor Dolj, Gorj,
Mehedinþi ºi S.H.I Petroºani, or-
ganizeazã o serie de acþiuni menite
sã evidenþieze rolul apei pentru
existenþa vieþii ºi dezvoltarea eco-
nomicã ºi socialã a omenirii.

Angajaþii ABA Jiu vor avea as-
tãzi diverse acþiuni educaþionale
(prezentãri, seminarii, ore interac-
tive de lucru) pe tema „Naturã
pentru Apã”. Printre acestea, acti-
vitãþile efectuate de cãtre cei de la
ªcoala Gimnazialã Sãlcuþa, struc-
tura Plopºor, ªcoala Gimnazialã
„Marin Sorescu”, Bulzeºti ºi Grã-
diniþa „Ray Kids”, toate aflate în
parteneriat cu ABA Jiu.

4.000 de copii îºi pierd viaþa
în fiecare zi din cauza bolilor

cauzate de apa poluatã
Anual circa 19 milioane decese

premature sunt legate de impactul
asupra mediului al exploatãrii im-
proprii a resurselor naturale. OMS
a estimat cã în 2012 aproape  un

sfert din totalul deceselor
în lume, adicã aproximativ
12,6 milioane sunt cauzate
de factorii de mediu. Din-
tre acestea cel puþin 8,2 mi-
lioane erau atribuibile boli-
lor netransmisibile în legã-
turã cu mediul, iar mai mult
de trei sferturi erau locali-
zate în doar trei regiuni ale
lumii. Þãrile cu venituri mici
ºi mijlocii suportã povara
principalã a bolilor legate de
poluare, cu impact dispro-
porþionat asupra copiilor.

Apa dulce reprezintã
doar 2,5% din cantitatea
existentã pe Terra. Con-

form Programului ONU pentru Eva-
luarea Apelor Mondiale 2017, în
lume peste 80% din apele uzate sunt
deversate netratate în mediu. 57
milioane ani de viaþã sunt anual pier-
duþi sau trãiþi cu dizabilitãþi din cau-
za calitãþii necorespunzãtoare a ape-
lor, a igienei ºi salubrizãrii superfi-
ciale, precum ºi a practicilor agri-
cole defectuoase. 4.000 de copii îºi
pierd viaþa în fiecare zi din cauza
bolilor cauzate de apa poluatã ºi a
sanitaþiei necorespunzãtoare.

La nivel global, 58% din bolile
diareice - un motor major al mor-
talitãþii infantile – sunt cauzate de
lipsa accesului la apã necontami-
natã ºi salubritate de bazã, provo-
când anual circa 1,8 milioane de-
cese.  Deversarea îngrãºãmintelor
ºi a altor substanþe chimice în cur-
surile de apã dulce poate declanºa
poluarea cu nutrienþi, urmatã de
creºterea exageratã a plantelor ac-
vatice ce poate diminua oxigenul
necesar faunei specifice.

RADU ILICEANU
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Reamintim cã procurorii Direc-
þiei Naþionale Anticorupþie – Servi-
ciul Teritorial Craiova au dispus, în
decembrie 2014, trimiterea în ju-
decatã a inculpaþilor Antonie Solo-
mon, la data faptelor primar al mu-
nicipiul Craiova, Carmen Liana Gri-
gore, la data faptelor consilier juri-
dic la Direcþia Contencios Juridic
ºi Asistenþã de Specialitate din ca-
drul Primãriei municipiului Craiova,
ºi Nicoleta Miulescu, secretar al
municipiului Craiova, la data fapte-
lor, toþi trei fiind acuzaþi de sãvârºi-
rea infracþiunii de abuz în serviciu.
În rechizitoriu, procurorii au reþi-
nut cã „în cursul anului 2007, in-
culpatul Solomon Antonie, în cali-
tate de primar al municipiul Cra-
iova ºi preºedinte al comisiei de
aplicare a prevederilor Legii 10/
2001, împreunã cu cele douã in-
culpate, ºi-au exercitat în mod ne-
corespunzãtor atribuþiile de servi-
ciu cu prilejul emiterii unei dispo-
ziþii de restituire în naturã a unui
imobil compus din teren în supra-
faþã de 1310 m.p. ºi clãdire în su-
prafaþã de 330 m.p., situat în mu-
nicipiul Craiova. Acest document
a fost întocmit de cãtre inculpata
Grigorie Carmen Liana fãrã a þine
seama cã actele prezentate de per-

Peste 70 de jandarmi de la Gruparea de
Jandarmi Mobilã „Fraþii Buzeºti” Craiova ºi
Inspectoratul de Jandarmi Judeþean „Mihai
Bravul” Dolj au donat, ieri, sânge. Acþiunea
este prima activitate cuprinsã în programul
dedicat sãrbãtoririi a 168 de ani de la înfiinþa-
rea Jandarmeriei Române (3 aprilie 1850).
Cunoscând problemele cu care se confruntã

Doi craioveni au fost
arestaþi preventiv, pen-
tru 30 de zile, ieri, în
baza mandatelor emise
de Judecãtoria Craio-
va, pentru comiterea
infracþiunii de tâlhãrie.
Potrivit reprezentanþilor
IPJ Dolj, cei doi au fost
ridicaþi marþi, dupã ce
poliþiºtii Secþiei 6 Cra-
iova, cu sprijinul a douã
grupe de „mascaþi” au
descins la locuinþele
lor. Eminescu Buzdu-
gan, de 21 ani, ºi Ma-
rius Miclescu, de 27
ani, sunt suspectaþi cã,
pe 15 martie a.c., au
tâlhãrit o femeie de 65
ani, din municipiul Cra-
iova. Victima a sesizat telefonic faptul cã per-
soane necunoscute i-au sustras, prin smul-
gere, un lãnþiºor din aur, de circa 6 grame,
prejudiciul fiind ulterior recuperat în totali-
tate ºi restituit persoanei vãtãmate. În cauzã
s-a dispus continuarea urmãririi penale ºi pu-
nerea în miºcare a acþiunii penale faþã de cei

Hotãrâre definitivã!

Fostul primar al Craiovei, Antonie Solomon,Fostul primar al Craiovei, Antonie Solomon,Fostul primar al Craiovei, Antonie Solomon,Fostul primar al Craiovei, Antonie Solomon,Fostul primar al Craiovei, Antonie Solomon,
a scãpat de dosarul de abuz în serviciua scãpat de dosarul de abuz în serviciua scãpat de dosarul de abuz în serviciua scãpat de dosarul de abuz în serviciua scãpat de dosarul de abuz în serviciu

Judecãtorii de la Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie au soluþionat, marþi searã, dosarul în
care fostul primar al Craiovei, Antonie Solo-
mon, a fost trimis în judecatã, în 2014, pentru
abuz în serviciu cu consecinþe deosebit de gra-
ve, împreunã cu Nicoleta Miulescu, secreta-
rul Primãriei Craiova, ºi Carmen Liana Gri-
gore, la data faptelor consilier juridic la Di-
recþia Contencios Juridic ºi Asistenþã de Spe-
cialitate, legat de restituirea unui imobil în
naturã. Dupã ce, anul trecut, au fost achitaþi

la Curtea de Apel Craiova, judecãtorii ÎCCJ
au hotãrât, acum, sã schimbe încadrarea juri-
dicã a faptelor din abuz în serviciu, în negli-
jenþã în serviciu, dupã care au dispus înceta-
rea procesului penal faþã de cei trei inculpaþi
întrucât s-a prescris infracþiunea de neglijen-
þã în serviciu. Dispoziþia de restituire a imobi-
lului a fost anulatã, iar Primãria Craiova are
30 de zile pentru a deschide acþiune civilã în
instanþã. Hotãrârea Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie este definitivã.

soana notificatoare nu cuprindeau
motivele de fapt pe care se înteme-
iazã cererile de restituire ºi erau
contradictorii, întrucât prezentau
aspecte diferite, nefiind apte sã
demonstreze calitatea de moºteni-
tor legal sau testamentar al aceste-
ia, existenþa unui act de deposeda-
re abuzivã sau sã stabileascã ca-
racterul abuziv al preluãrii imobi-
lului ºi fãrã ca notificarea sã fi fost
examinatã pe fondul ei ºi sã fi pri-
mit o propunere de soluþionare din
partea comisiei interne de aplicare

a prevederilor Legii nr. 10/2001. Mai
mult, inculpata Grigorie Carmen
Liana a atestat faptul neadevãrat cã
imobilul ar fi fost naþionalizat în
baza Decretului nr. 92/1950, deºi era
donat autoritãþii publice locale prin
act autentic. Prin aceste demersuri,
s-a produs o pagubã în dauna Pri-
mãriei Craiova în valoare de
2.064.216 lei, echivalentul a
660.000 euro”. Procurorii au insti-
tuit sechestru asupra mai multor
imobile ce aparþin inculpaþilor Solo-
mon Antonie ºi Miulescu Nicoleta.

La Curtea de Apel Craiova
au fost achitaþi

Dosarul s-a judecat la Curtea
de Apel Craiova, instanþã care, în
decembrie 2016, a hotãrât sã-i
achite pe cei trei inculpaþi, însã a
menþinut sechestrul pe bunurile
lor. Atât inculpaþii, cât ºi procu-
rorii DNA au declarat apel, iar
marþi, 20 martie a.c., dupã mai
multe amânãri, Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie a pronunþat sen-
tinþa definitivã. Inculpaþii au scã-
pat de acuzaþii pentru cã s-au pre-
scris ºi nu au de plãtit despãgu-
biri: „Schimbã încadrarea juridi-
cã a faptelor reþinute în sarcina
inculpaþilor Solomon Antonie ºi
Miulescu Nicoleta din infracþiu-
nea de abuz în serviciu, în infrac-
þiunea de neglijenþã în serviciu.
Schimbã încadrarea juridicã a
faptelor reþinute în sarcina incul-
patei Grigorie Carmen Liana din
infracþiunea de abuz în serviciu,
în infracþiunea de neglijenþã în
serviciu. Înceteazã procesul penal
pornit împotriva inculpaþilor

Grigorie Carmen Liana, Solomon
Antonie ºi Miulescu Nicoleta, pen-
tru infracþiunea de neglijenþã în
serviciu, constatând intervenitã
prescripþia specialã a rãspunderii
penale. 2) Restabileºte situaþia an-
terioarã comiterii infracþiunii ºi
dispune anularea dispoziþiei
nr.14851/19.07.2007 emisã de in-
culpatul Solomon Antonie, în ca-
litate de primar al municipiului
Craiova, judeþul Dolj, de restitui-
re în naturã a imobilului din mu-
nicipiul Craiova, str. Severinului
nr.46 (actualmente bulevardul Ni-
colae Titulescu nr.38 3). Respinge
cererea formulatã de partea civilã
unitatea administrativ teritorialã
municipiul Craiova, de obligare a
inculpaþilor la plata despãgubiri-
lor civile. Ridicã mãsurile asigu-
ratorii instituite asupra bunurilor
inculpaþilor Solomon Antonie ºi
Miulescu Nicoleta. Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþã publicã, azi,
20.03.2018”, se aratã în hotãrâ-
rea ÎCCJ. Partea civilã, Primãria
Craiova, poate deschide o acþiune
civilã în termen de 30 de zile.

Jandarmii doljeni au donat sângeJandarmii doljeni au donat sângeJandarmii doljeni au donat sângeJandarmii doljeni au donat sângeJandarmii doljeni au donat sânge
spitalele din România privind deficitul rezer-
velor de sânge, jandarmii din cadrul celor douã
unitãþi au participat, ieri, la activitatea de do-
nare de sânge în punctul de colectare special
amenajat în cazarmã. Deºi are un caracter
benevol, periodic jandarmii din cadrul I.J.J.
Dolj ºi G.J.Mb. Craiova, în colaborare cu
Centrul Regional de Transfuzie Sanguinã Cra-

iova, se implicã activ
ºi participã la acþiuni
de donare de sânge.
Comandanþii celor
douã unitãþii de jan-
darmi au salutat rãs-
punsul prompt dat de
colegii lor, care au
înþeles importanþa
unui astfel de gest.
Prin aceastã activita-
te, jandarmii doljeni
doresc sã dea un
exemplu altor institu-
þii, dar ºi comunitãþii
locale, pentru a se
crea o coeziune în
rândul acestora, în
vederea participãrii la
acest gen de acþiuni.

Doi craioveni arestaþi pentru tâlhãrie

doi inculpaþi pentru sãvârºirea infracþiunilor
de tâlhãrie, respectiv complicitate la tâlhã-
rie, amândoi fiind reþinuþi pentru 24 ore, pe
bazã de ordonanþã, ºi introduºi în Centrul
de Reþinere ºi Arestare Preventivã Dolj, dupã
cum a precizat agent principal Mihaela Gîrd,
din cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.



cuvântul libertãþii / 5joi, 22 martie 2018 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

O expoziþie ineditã ºi extrem de
interesantã este deschisã, în aceste
zile, la Muzeul Olteniei – Secþia de
Istorie ºi Arheologie. Manifestarea
„Personalitãþi din Olte-
nia” are în centru profilul
ºi activitatea a opt dintre
personalitãþile reprezenta-
tive pentru regiunea noas-
trã – diplomatul Nicolae
Titulescu, arheologul C.S.
Nicolãescu-Plopºor, aca-
demicianul Valentin Al.
Georgescu ºi juristul
George Fotino, omul de
litere Mihail Sãulescu,
medicul Aurelian Metzu-
lescu, C.D. Fortunescu ºi
Nicolae Herescu. „Astãzi
(n.r. - ieri) este o zi importantã, 21
martie, ziua oltenilor de pretutin-
deni. Cu aceastã ocazie, dar ºi în
cadrul manifestãrilor iniþiate de Pri-
mãria Craiova ºi Consiliul Judeþean
Dolj, ne-am gândit sã organizãm o
expoziþie dedicatã personalitãþilor
care, de-a lungul timpului, au fãcut
foarte multe lucruri ºi ºi-au adus o
contribuþie majorã, indirect, ºi la
cunoaºterea provinciei noastre.
Sunt personalitãþi care au fost im-
portante nu numai pentru Oltenia,
ci ºi pentru întreaga Românie. Pen-
tru cã suntem ºi în Anul Centena-

La Gala Naþionalã a Excelenþei
în Asistenþa Socialã, Mihaela
Emilia Chiran, ºef al Serviciului
Management de Caz pentru Co-
pil, din cadrul Direcþiei Generale
de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Dolj, a primit Premiul
pentru „Asistentul social din do-
meniul protecþiei copilului”, o re-
cunoaºtere a meritelor pentru ac-
tivitatea depusã de-a lungul ani-
lor. „Privind înapoi, regãsesc cu
plãcere amprentele mele din pri-
ma perioadã de organizare a in-
stituþiei, în dezinstituþionalizare ºi
înfiinþare de alternative de tip fa-

Ieri, a avut loc proba obligato-
rie  a profilului, din cadrul simu-
lãrii Examenului Naþional de Ba-
calaureat, unde au participat elevi
din clasele a XI-a ºi a XII-a. În
urma centralizãrii datelor, la In-
spectoratul ªcolar Judeþean Dolj
a fost înregistratã urmãtoarea si-
tuaþie. La clasa a XI-a au fost în-
scriºi 5.024 de elevi. Procentul de
prezenþã a fost de 70,68 %, la Is-
torie fiind în sãlile de examinare
1.161 de tineri, iar la Matematicã
– 2.390. Din pãcate, au fost sem-
nalate ºi douã cazuri de eliminare:
la Colegiul Tehnic Energetic din

Absenteism ridicat ºi patru eliminãri
ºi la cea de-a doua probã a simulãrii
Examenului Naþional de Bacalaureat

Craiova ºi la Liceul „Traian Vuia”
din Craiova. La clasa a XII-a, au
fost înscriºi 4.613 de candidaþi,
iar prezenþa a fost de 1.140 la Is-
torie ºi 2.344 la Matematicã, rata
de absenteism fiind de 75,53 %.
ªi aici, din nefericire au fost douã
cazuri de eliminare: unul la Liceul
Tehnologic „ªtefan Anghel” din
Bãileºti, celãlalt la Liceul Teoretic
„Mihai Viteazul” din Bãileºti. As-
tãzi, se va desfãºura proba la ale-
gere a profilului ºi specializãrii
pentru elevii clasei terminale din
învãþãmântul liceal.

CRISTI PÃTRU

Premiul pentru „Asistentul social din domeniul
protecþiei copilului” a ajuns la Craiova

Pe 20 martie, a avut loc a V-a ediþie
a Galei Naþionale a Excelenþei în
Asistenþa Socialã, cu ocazia celebrãrii
Zilei Mondiale a Asistenþei Sociale, în
cadrul cãreia au fost premiaþi cei mai
merituoºi profesioniºti ºi personalitã-
þile care s-au fãcut remarcate în
susþinerea profesiei de asistent social.
Judeþul Dolj s-a remarcat încã o datã,
Premiul pentru „Asistentul social din
domeniul protecþiei copilului” fiind
câºtigat de Mihaela Emilia Chiran,
managerul Serviciului Management
de Caz pentru Copil, din cadrul
Direcþiei Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj.

milial, ori constituirea echipei de
management de caz pentru copii,
plãmãdind, într-o echipã puterni-
cã, zâmbete pe feþele celor mici”,
a precizat Mihaela Chiran.

Recunoaºterea meritelor sale
vine ºi din partea lui Florin Stan-
cu, director al DGASPC Dolj:
„Ne mândrim cu premiul acor-
dat instituþiei noastre de cãtre Au-
toritatea Naþionalã pentru Protec-
þia Drepturilor Copilului ºi Adop-
þie, pentru meritul de a fi prima
instituþie din þarã care a imple-
mentat Managementul de Caz,
devenind model de bune practici

pentru România, sub conducerea
doamnei Chiran. Aceasta coordo-
neazã activitatea unei echipe for-
mate din 34 de manageri de caz
ºi ºase psihologi, conducând pes-
te 1.700 de planuri individuale
pentru copii ºi 268 de asistenþi
maternali profesioniºti”.

Aprecieri au venit ºi din par-
tea Federaþiei Organizaþiilor Ne-
guvernamentale pentru Copil, di-
rectorul executiv al acesteia,
Daniela Gheorghe, semnând
scrisoarea de recomandare pen-
tru obþinerea premiului.

CRISTI PÃTRU

Cele opt personalitãþi ale OltenieiCele opt personalitãþi ale OltenieiCele opt personalitãþi ale OltenieiCele opt personalitãþi ale OltenieiCele opt personalitãþi ale Olteniei
Oltenia a dat þãrii, de-a lungul anilor,

foarte multe personalitãþi care s-au re-
marcat în aproape toate domeniile, de la
politicã – marele diplomat Nicolae Titu-
lescu – ºi chiar medicinã sau arheologie
– descoperirile lui C.S. Nicolãescu-Plop-
ºor fiind unele de referinþã pentru întrea-
ga istorie a umanitãþii. Muzeul Olteniei

aºazã în lumina reflectoarelor, prin inter-
mediul unei expoziþii inedite, pe opt din-
tre numele sonore ale acestor locuri ºi îi
invitã pe craioveni sã le cunoascã mai
bine prin intermediul a peste 100 de pie-
se de patrimoniu, care au fost scoase din
tezaurul instituþiei cu ocazia celebrãrii
Zilei Olteniei, aflatã la prima ediþie.

rului, cu atât mai mult se cuvine sã
ne amintim de aceste personalitãþi
ale Olteniei”, a precizat directorul
Muzeului Olteniei, Florin Ridiche.

O expoziþie ineditã despre
câþiva dintre oltenii de geniu
Expoziþia cuprinde peste 100 de

obiecte de patrimoniu aflate în te-
zaurul Muzeului Olteniei, toate fi-
ind piese de o mare valoare istori-
cã. „Este o expoziþie prin care noi
încercãm sã aducem în faþa publi-
cului o serie de personalitãþi care
au marcat domeniile în care au
activat. Pe lângã nume extrem de
cunoscute publicului larg, cum
este marele diplomat Nicolae Ti-
tulescu, am cuprins ºi o serie de

oameni remarcabili care, prin ceea
ce au fãcut, au lãsat o urmã atât în
domeniul juridic, cum sunt Geor-
ge Fotino sau academicianul Valen-

tin Georgescu, cât ºi în
domeniul medical, precum
doctorul Aurelian Metzu-
lescu. Fiecare obiect este
important ºi frumos, în
felul sãu ºi aºteptãm pu-
blicul craiovean ºi nu nu-
mai sã ne treacã pragul
pentru a descoperi câteva
din personalitãþile pe care
aceste meleaguri le-au dat
þãrii”, a lansat craioveni-
lor provocarea de a cu-
noaºte cât mai multe ºi
interesante lucruri legate

de personalitãþile Olteniei, Radu
Dumitrescu – ºef Secþie Istorie-
Arheologie.

O carte de vizitã a ministrului
Nicolae Titulescu

Craiovenii care vor trece pra-
gul acestei expoziþii – deschisã,
cum spuneam, la Secþia de Istorie
a Muzeului Olteniei – vor putea
vedea obiecte care poartã amprenta
marilor olteni. Sunt expuse foto-
grafii sepia ale marelui diplomat
Nicolae Titulescu, surprinse la
Conferinþa de la Geneva, din anul

1932, sau de la Înþelegerea Balca-
nicã, din 9 februarie 1934. Tot din
activitatea sa politicã se mai pãs-
treazã ºi douã cãrþi de vizitã – una
din timpul mandatului de Ministru
al Afacerilor Strãine. O caricaturã
a lui Nicolae Titulescu, realizatã în
anul 1933, este pãstratã ºi scoasã
la luminã, alãturi de o fotografie-
portret a soþiei sale, Ecaterina.
Printre obiecte deosebit de valo-
roase se aflã ºi un album de foto-
grafii, legat în piele albastrã, deo-
sebit de frumos, care a fost îngri-
jit de secretarul personal al lui Ni-
colae Titulescu ºi care pãstreazã,
între filele sale, potrivit muzeogra-
filor organizatori, fotografii-mãr-
turie cu elita politicã a perioadei
interbelice.

Paºaportul lui C.S. Nicolãescu-
Plopºor

Un loc important în cadrul ex-
poziþiei dedicate personalitãþilor
olteneºti îl ocupã, cum era ºi fi-
resc, renumitul arheolog ºi cule-
gãtor de folclor C.S. Nicolãescu-

Plopºor. Sunt expuse câteva din-
tre cele mai valoroase descoperiri
ale sale, între care colecþia de ob-
iecte gãsite în necropola de la Ba-
sarabi – brãþãri de fier, o fibulã din
bronz ºi o sabie din fier, care apar-
þin secolului VIII d. Ch. Din pe-
rioada în care a activat ca ºi direc-
tor al Muzeului Olteniei (1946-
1952), este prezentatã o scrisoare
de mânã, în cernealã, pe care C.S.
Nicolãescu-Plopºor o adreseazã, pe
data de 11 noiembrie 1942, prima-
rului Craiovei, pe care îl roagã „sã
preia sarcina bugetarã” a institu-
þiei. Sunt expuse ºi câteva din ob-
iectele personale ale arheologului
craiovean, printre care o fotogra-
fie alãturi de soþia ºi cei trei copii
ai sãi, aflaþi la vârsta copilãriei. Un
obiect inedit care se gãseºte în pa-
trimoniul Muzeului Olteniei ºi care
este prezentat în expoziþie este ºi
paºaportul acestuia, deschis la pa-
gina pe care este înscrisã viza de
cãlãtorie în Anglia, data imprimatã
fiind 1 august 1932.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

La 21 martie 2008, gru-
pul Ford Motor Company
a semnat contractul de
achiziþie a pachetului ma-
joritar de acþiuni pentru
preluarea uzinei de la Cra-
iova ºi a demarat o inves-
tiþie iniþialã de peste 675 de
milioane de euro prin care
aceastã unitate de produc-
þie urma sã se transforme
într-o fabricã de înaltã þi-
nutã tehnologicã la nivel
european. Zece ani mai târ-
ziu, investiþia Ford în ca-
drul uzinei craiovene a de-
pãºit 1.2 miliarde de euro,
fabrica din Bãnie devenind una din-
tre cele mai avansate unitãþi de pro-
ducþie din punct de vedere tehno-
logic la nivel mondial.

Vehicule sub marca Ford
pe 50 de pieþe individuale
Producþia de vehicule a demarat

în septembrie 2009, cu utilitara
uºoarã Transit Connect. În 2012,
Ford a dat startul producþiei mult
premiatului motor 1.0 EcoBoost
care continuã cu succes ºi astãzi la
Craiova, dar ºi a inovatorului Ford
B-MAX produs aici pânã în sep-
tembrie anul trecut. În octombrie
anul trecut, uzina de la Craiova a
lansat un nou proiect si devine ast-
fel unitatea de producþie pentru noul
Ford EcoSport livrat exclusiv din
România cãtre întreaga piaþã euro-
peanã. Pe de altã parte, Ford Euro-
pa produce, vinde ºi serviseazã
vehicule sub marca Ford pe 50 de

Deputatul Ion Cupã, preºedintele ALDE Dolj, a pre-
zentat la începutul conferinþei ce ar face craiovenii în ziua
votului. Astfel, au fost intervievaþi un numãr de 1211 per-

Conform unui sondaj „Avangarde”,

Doar 8% din doljeni l-ar vota pe Liviu Dragnea
ALDE Dolj a prezentat, ieri, în cadrul unei

conferinþe de presã, douã sondaje de opinie,
unul „de uz intern”, care prezintã datele doar pe
Craiova, ºi unul realizat profesionist de Grupul
de Studii Socio-Comportamentale „Avangarde”.
Cel de-al doilea sondaj cuprinde o analizã la
nivel naþional, dar conducerea ALDE Dolj a dat
citire doar la cifrele pe judeþul Dolj. Astfel cã
doljenii - peste 48% din cei chestionaþi - l-ar
vota cu douã mâini pe Cãlin Popescu Tãriceanu
ºi doar 8% pe Liviu Dragnea.

soane, sondajul fiind realizat în perioada 2-7  martie,  marja
de eroare fiind de +_ 3%. Prima întrebare adresatã craio-
venilor a fost pe cine ar vota dacã mâine ar fi alegeri
parlamentare, iar aceºtia au rãspuns astfel: 36,47% PSD;
21,99 % PNL; 15,49% ALDE; 5,72 USR; PMP 1,64%,
un alt partid 6,18% ºi un candidat independent – 4,3%.
Craiovenii au fost chestionaþi ºi în ceea ce priveºte can-
didatul la primãrie, iar actualul edil, Mihail Genoiu a pri-
mit 21,02 % din voturi, urmat de Antonie Solomon 18,22
%; Aniºoara Stãnculescu 16,85% ºi avocatul Lucian Sã-
uleanu 13, 89%.

Sondajul a mai avut ºi o altã întrebare care a vizat de
data aceasta formaþiunea politicã pe care ar prefera-o cra-
iovenii la Consiliul Local. Se menþine în top PSD cu
43,41%, urmat de PNL cu 22,66 %, ALDE 15, 59%, nici-
unul dintre acestea – 11,04%, USR 5,22%; PMP 1,43%
ºi altã formaþiune  9,75%.

PSD, preferatul doljenilor
Cel de-al doilea sondaj a vizat în mod special alegerile

prezidenþiale, care vor avea loc, anul viitor. Perioada când
s-a fãcut sondajul a fost între 1 ºi 19 martie a.c., iar nu-
mãrul persoanelor chestionate a fost de 1000. Preºedintele
ALDE Dolj susþine cã doljenii au o pãrere foarte bunã de-
spre Cãlin Popescu Tãriceanu – 15%, iar cei care au o
pãrere bunã sunt în jur de 23%, în timp ce ºeful statului,
Klaus Iohannis, la capitolul pãrere foarte bunã stã ceva
mai slab – 6%, dar îl depãºeºte pe liderul ALDE, la pãrere
bunã – 32 %. Cifrele se schimbã la Liviu Dragnea. Doljenii
par mai rezervaþi, 5% având o pãrere foarte bunã ºi 22% o
pãrere bunã. Ludovic Orban…ar mai avea de lucru. Doar
1% dintre doljeni au o pãrere foarte bunã, iar 13%...bunã.

Când  vine vorba pe ce partid ar pune ar pune ºtampi-
la, doljenii nu se dezic ºi merg pe mâna PSD în continua-
re – 57%. PNL este girat de 14%, la fel ca ºi ALDE; USR
de 5%; PMP de 3%, Platforma lui Cioloº – 1% ºi partidu-
leþul lui Ponta tot de 1% . Nu sunt mari modificãri nici
pentru Consiliul Judeþean Dolj: PSD 59%; ALDE 17%;
PNL 12%, PMP ºi USR 3%.

Interesant este însã când doljenii trebuie sã aleagã un
lider pentru alegerile prezidenþiale. 22% considerã cã
Alianþa PSD – ALDE ar trebui sã meargã împreunã, iar
25% separate. Mai mult, doar 8% dintre doljeni ar merge
pe mâna lui Liviu Dragnea, susþine Avangarde, iar 48% îl
preferã pe Cãlin Popescu Tãriceanu. Gabriela Firea nu
pare sã prindã la Dolj… 2% au spus cã ar vota-o în cali-
tate de ºef al statului.

Ford, 10 ani de activitate la CraiovaFord, 10 ani de activitate la CraiovaFord, 10 ani de activitate la CraiovaFord, 10 ani de activitate la CraiovaFord, 10 ani de activitate la Craiova
Ford a aniversat, ieri, 10 ani de activitate la Craiova.

A trecut un deceniu de la momentul oficial în care Ford
Motor Company a preluat pachetul majoritar de acþiuni
deþinut de Guvernul României în cadrul Automobile Craiova.

pieþe individuale ºi are aproximativ
54.000 de angajaþi la facilitãþile pro-
prii ºi aproximativ 69.000 de anga-
jaþi când sunt luate în considerate
asocierile în participaþiune ºi entitã-
þile neconsolidate. În plus faþã de
Ford Motor Credit Company, ope-

raþiunile Ford Europa includ Divi-
zia Ford de Relaþii cu Clienþii ºi 24
de facilitãþi de producþie (16 deþi-
nute integral sau asocieri în partici-
paþiune consolidate ºi 8 asocieri în

participaþiune neconsolida-
te). Primele autoturisme
Ford au fost livrate în Eu-
ropa în 1903 – acelaºi an
în care a fost fondatã Ford
Motor Company. Produc-
þia europeanã a început în
1911.

„Am crescut masiv
numãrul angajaþilor”
Pentru acomodarea ce-

rinþelor producþiei ºi a ni-
velului cererii ridicate pen-
tru noul EcoSport, Ford a
angajat în 2017 la Craiova
1800 de persoane, totali-
zând astãzi 4492 de anga-

jaþi. În 2008, la momentul preluã-
rii uzinei, numãrul angajaþilor era
de 3589. “A fost nevoie nu numai
de multã muncã, dar si de impli-
care din partea echipei Ford Cra-
iova ºi sunt foarte fericit cã astãzi
putem sã fim martori la acest mo-

ment istoric - 10 ani de existentã
Ford la Craiova. În acest deceniu
nu am produs doar motoare ºi ma-
ºini excelente, ci am crescut ma-
siv numãrul angajaþilor ºi aproape
am dublat investiþia noastrã în Ro-
mânia”, spune John Oldham, di-
rectorul uzinei Ford Craiova ºi Pre-
ºedintele Ford România.

Ford are aproximativ 202.000 de
angajaþi în toatã lumea

Odatã cu lansarea noului EcoS-
port la fabrica din Craiova, Ford

se aºteaptã ca 2018 sã fie cel mai
bun din ultimii zece ani în ceea ce
priveºte volumele de producþie.
“Fabrica Ford de la Craiova este
o unitate de producþie de talie
mondialã care construieºte motoa-
re ºi vehicule de talie mondialã.
Angajaþii noºtri sunt cei care dau
suflet acestei fabrici livrând pe pia-
þã produse de un înalt nivel teh-
nologic ºi calitativ, prilej cu care
aº dori sã mulþumesc fiecãruia
dintre aceºtia pentru munca pe
care o depun zi de ziºi pentru
aportul direct la succesul fabri-
cii”, a încheiat John Oldham.

Ford Motor Company este o
companie globalã cu sediul la Dear-
born, Michigan. Compania proiec-
teazã, produce, promoveazã ºi asi-
gurã service pentru o gamã com-
pletã de autovehicule, camioane,
SUV-uri ºi autovehicule electrice
Ford, precum ºi autovehicule de lux
Lincoln, oferã servicii financiare
prin Ford Motor Credit Company
ºi urmãreºte planul de a deveni li-
der în domeniile electrificare, auto-
vehicule autonome ºi soluþii de mo-
bilitate. Ford are aproximativ
202.000 de angajaþi în toatã lumea.
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Beatrice Comãnescu a urmat cur-
surile Institutului de Artã Dramaticã ºi
Film, secþiunea Arta ºi metodologia
spectacolului de teatru, film ºi TV
(1974-1978) ºi cursuri postuniversita-
re la Dijon (Franþa) ºi este doctor în
Cinematografie ºi media la Universita-
tea Naþionalã de Artã Teatralã ºi Cine-
matograficã Bucureºti (2010).

Reputat profesionist media, în pe-
rioada 1974-1991 a fost redactor, res-
pectiv redactor-ºef al Studioului Cine-
matografic „Alexandru Sahia”, contri-

Un profesionist mediaUn profesionist mediaUn profesionist mediaUn profesionist mediaUn profesionist media
la Întâlnirile „SpectActor”la Întâlnirile „SpectActor”la Întâlnirile „SpectActor”la Întâlnirile „SpectActor”la Întâlnirile „SpectActor”

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Beatrice Comãnescu, decanul Facultãþii de
Arte din cadrul Universitãþii Hyperion din Bu-
cureºti, este urmãtorul invitat la Întâlnirile
„SpectActor” – eveniment cultural iniþiat în
anul 2009 de Teatrul Naþional „Marin Sorescu”.

Duminicã, 25 martie, de la ora 11.00, Beatrice
Comãnescu va susþine conferinþa intitulatã „De
la cucerirea libertãþii de exprimare la tabloidiza-
rea televiziunilor”. Moderator al întâlnirii va fi,
ca de obicei, scriitorul Nicolae Coande.

buind la redactarea a peste 50 de sce-
narii pentru filme documentare, artis-
tice ºi utilitare produse aici. Între anii
1993-1997 a fost director al Centrului
Cultural Mogoºoaia. A lucrat în Televi-
ziunea Românã: între anii 2001-2004 a
fost director al postului TVR Cultural,
în perioada 2007-2014 a fost director
TVR Internaþional, iar între anii 2013-
2014 a fost director TVR Moldova. Se
adaugã activitatea publicisticã de spe-
cialitate în presã: „Cinema”, „Contem-
poranul”, „Tineretul Liber”.

A condus Centrul Naþional de Cul-
turã Mogoºoaia ca director (1993-
1997) ºi director adjunct (1997-2001).
Din 2013 este conf. univ. dr. la Facul-
tatea de Arte – domeniul Cinematogra-
fie, Fotografie, Media (Regie de Film
ºi TV, Imagine de Film ºi TV) la Uni-
versitatea Hyperion din Bucureºti, iar
în prezent este decan al acestei facul-
tãþi. Beatrice Comãnescu a fost distin-
sã cu numeroase premii ºi a primit, în
anul 2003, Ordinul Meritul Cultural în
grad de cavaler.

Programul concertului include
exclusiv lucrãri aparþinând unor
compozitori provenind din zona
olteanã: Ioan Dobrinescu, Theo-
dor Rogalski, Eduard Caudella,
Constantin Bobescu, Mihail Jora,
George Enacovici, Paul Constan-
tinescu, Tiberiu Olah. «Concer-
tul se va încheia cu muzica cele-
brei pelicule „Mihai Viteazul”,
compusã de Tiberiu Olah, întru-
nind încã de la premiera remar-

Teatrul pentru Copii ºi
Tineret „Colibri” vã aºteaptã
luni, 26 martie, ora 13.00, la
spectacolul lecturii, cu
Doina Ruºti, pretextul fiind
volumul „Mâþa Vinerii”
(Editura „Polirom”, 2017) –
o poveste captivantã, plasatã
în Bucureºtiul fanariot.
Doina Ruºti este una dintre
cele mai apreciate voci ale
literaturii române contempo-
rane. Criticul Daniel Cristea
Enache o plaseazã în „elita
prozei noastre încã tinere”,
în timp ce Paul Cernat o

Concert simfonic
dedicat Zilei Olteniei

Astãzi, de la ora 18.00, în holul central
al Universitãþii din Craiova, Orchestra
Simfonicã a Filarmonicii „Oltenia”, cu
Cristian Brâncuºi la pupitrul dirijoral,
susþine un concert extraordinar dedicat
Zilei Olteniei. Accesul se va face pe bazã

În program:
Ioan Dobrinescu: Suita „De treci codrii de alamã”  
Theodor Rogalski: Balada „Iancu Jianu” 
Eduard Caudella: Uvertura operei „Olteanca” 
Constantin Bobescu: „Frunza ºi Rustemul” 
Mihail Jora / Andrea Riderelli: „Joc oltenesc” din suita de balet „La Piaþã”
George Enacovici: Jocuri olteneºti 
Paul Constantinescu: „Olteneasca” 
Tiberiu Olah: Suita simfonicã „Mihai Viteazul”  

cabilului film sufragiile publicului
ºi ale specialiºtilor. A obþinut Pre-
miul Asociaþiei Cineaºtilor ºi Pre-
miul pentru cea mai bunã muzicã
ºi cel mai bun sunet la Festivalul
Internaþional de la Moscova», pre-
cizeazã reprezentanþii Filarmoni-
cii craiovene.

Absolvent al Universitãþii Na-
þionale de Muzicã din Bucureºti
– secþiile dirijat de orchestrã ºi
compoziþie –, Cristian Brâncuºi

a participat la cursuri de
mãiestrie interpretativã
susþinute de Igor Mar-
kevitch (Weimar, 1975),
Karl Osterreicher (Vie-
na, 1976-1977), Sergiu
Celibidache (Germania,
1978-1982). Între anii
1977-1983 a activat ca

dirijor permanent al Filarmonicii
„Paul Constantinescu” din Plo-
ieºti, ulterior a îndeplinit aceeaºi
funcþie la Orchestra de Studio a
Radioteleviziunii Române. Din
1990 ºi pânã în 2016 a fost diri-
jor al Orchestrei de Camerã Ra-
dio. În  tot acest timp a prezen-
tat sute de concerte cu un reper-
toriu variat, de la lucrãri precla-
sice la creaþia contemporanã.

Muzician complex, este mem-

bru al Uniunii Compozitorilor ºi
Muzicologilor din România, al
SIMC, autor a diverse lucrãri ca-
merale, simfonice ºi vocal-simfo-
nice. În 2003 i s-a acordat înaltul
titlul de Doctor în muzicã. O altã
laturã a activitãþii sale este ºi aceea
de formare a tinerilor dirijori. Din
anul 1992 este profesor la clasa de
dirijat orchestrã a Universitãþii Na-
þionale de Muzicã Bucureºti, prin-

tre discipolii sãi, alãturi de studenþi
români, numãrându-se tineri diri-
jori din Argentina, Norvegia, Elve-
þia, Grecia, Coreea de Sud, SUA.
A susþinut conferinþe, prelegeri,
comunicãri la simpozioane, emisi-
uni la radio ºi televiziune, a con-
dus masterate în þarã ºi strãinãta-
te. În 2006, a publicat volumul in-
titulat „Estetica muzicalã în viziu-
nea lui Dimitrie Cuclin”.

numeºte o „pasãre rarã în
literatura post-decembristã”.
Romanele sale sunt premiate
ºi traduse în mai multe
limbi.

«„Mâþa Vinerii” spune
istoria unui reþetar magic ºi
a unei familii de adepþi ai
marelui Sator. Plasatã în
Bucureºtiul fanariot ºi în
epoca luminilor, la fel ca
„Manuscrisul fanariot” –
ultimul bestseller semnat
Doina Ruºti –, povestea
trece pe nesimþite de la
faptele reale din anul 1798

la misterele unui cult de
magicieni, ale cãror fabu-
loase reþete culinare, notate
cu acribie în Cartea bucate-
lor rele, scot la luminã
gusturile vieþii arhaice ºi
rafinamentul unei bucãtãrii
fermecate, din vremuri de
mult uitate. Cãrãbuºii
prãjiþi, crumilla cum animis,
plãcintele de trandafiri,
elixirele de iubire sau
lichiorul formicosus sunt
numai câteva dintre mixtu-
rile vrãjite ce condimentea-
zã peripeþiile „Mâþei Vine-

rii”», se menþioneazã pe
site-ul Editurii „Polirom”.

Doina Ruºti – în prezent
profesor la Universitatea
Naþionalã de Artã Teatralã ºi
Cinematograficã din Bucu-
reºti – a primit Premiul
pentru Prozã al Uniunii
Scriitorilor pentru romanul
„Fantoma din moarã”
(2008) ºi Premiul „Ion
Creangã” al Academiei
Române pentru cartea
„Lizoanca la 11 ani”
(2009), ambele apãrute la
Polirom.

de invitaþie, în limita locurilor disponibi-
le. Acelaºi program va fi prezentat ºi în
sala de concerte a Filarmonicii, vineri, 23
martie, ora 19.00, accesul fiind pe bazã
de bilet (30 lei preþ întreg, 15 lei preþ re-
dus, pentru elevi, studenþi ºi pensionari).
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cu Doina Ruºti, la Teatrul „Colibri”
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JOI - 22 martie

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 Vorbeste corect!
15:00 Akzente
16:00 Telejurnal
16:05 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Lozul cel mare
18:00 Banii tai
18:35 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 naþiei
22:59 Starea naþiei
23:30 Breaking News - Dark

News
00:00 Telejurnal
00:30 Drumul spre Rusia
01:00 România 9 (R)
01:55 România 9 (R)
02:25 Breaking News - Dark

News (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Gala Umorului (R)
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
11:00 Euromaxx
11:30 Teleshopping
11:50 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 Mame ºi fiice
2016, SUA, Dramã
21:45 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
21:55 Poate nu ºtiai
22:10 O vacanþã de vis
2009, SUA, Dramã, Mister,

Thriller
23:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
00:10 Casa de vacanþã (R)
2008, Dramã, Horror, Mister,

Thriller

TVR 2

07:40 Totul pentru a fi fericit
09:20 Omul-Pãianjen: Întoarce-

rea acasã
11:35 Tamara Echelon
12:10 Sushi din East Side
14:00 Piraþii din Caraibe: Cufãrul

Omului Mort
16:30 O noapte nebunã,

nebunã
18:10 Viaþa secretã a cuplurilor
19:15 Lumea de dincolo
20:00 Temple Grandin
21:50 Povestea lui Warren

Buffett
23:20 Resident Evil: Capitolul

final
01:05 Avertizarea 3

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 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Ferma vedetelor
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
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 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)

07:45 Ce spun românii (R)
08:45 La bloc (R)
11:15 Genghis Khan (R)
13:45 Lawrence al Arabiei (R)
16:00 Lawrence al Arabiei
18:15 La bloc
20:30 Saga Amurg: Eclipsa
23:00 Þinutul din mijlocul verii
01:30 Saga Amurg: Eclipsa (R)
03:30 Cine A.M.
06:00 La bloc (R)
06:30 Lawrence al Arabiei (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 Aici eu sunt vedeta!
22:00 Guess My Age – Ghiceºte

vârsta
23:15 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

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:30 Pastila de râs
09:15 Teleshopping
09:45 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil! All Stars
18:45 ªtirile Kanal D
19:45 Dragoste ºi urã
2016, Turcia, Dramã
23:00 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Furtunã pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Pasiune Toscanã (R)
08:00 Fiica Elisei (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Camera de râs
12:00 Teleshopping
13:00 Camera de râs
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
17:00 Fiica Elisei
2007, Italia, Dramã, Romantic,

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

bine
20:30 Ultima misiune
2016, Germania, Acþiune,

Thriller
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Ultima misiune (R)
2016, Germania, Acþiune,

Thriller
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:15 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
04:00 Focus (R)
05:30 Camera de râs (R)
06:00 Pasiune Toscanã (R)
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
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 Seinfeld
17:30 Seinfeld
18:00 M.A.S.H.
18:30 M.A.S.H.
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Seinfeld
20:30 Seinfeld
21:00 Seinfeld
21:30 Dr. Ken
22:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
22:30 Marea Þãcãnealã
23:00 Takeshi’s Castle
23:30 Takeshi’s Castle
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport
03:00 La bloc
03:30 La bloc

PRO X

VINERI - 23 martie

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
18:00 Lumea azi
18:35 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Chipurile Romniei
22:00 Istoria Campionatului

Mondial de Fotbal - Filmele oficiale
23:30 Anchetele comisarului

Antonescu
00:00 Telejurnal
00:30 Dosar România (R)
01:30 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
02:25 Exclusiv în România (R)
03:05 Telejurnal (R)
03:45 Cooltura (R)

TVR 1

07:00 Între cer ºi mare
08:00 Memorialul Durerii
08:54 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
09:00 Regele îndrãgostit (R)
2017, Coreea de Sud, Dramã,

Romantic
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de

10 (R)
11:00 Duelul pianelor (R)
12:00 Duelul pianelor (R)
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Teleshopping
14:00 Zoltan Kárpáthy
1966, Ungaria, Dramã, Istoric
15:40 Ieri-Azi-Mâine
16:40 Ieri-Azi-Mâine
17:40 Regele îndrãgostit
2017, Coreea de Sud, Dramã,

Romantic
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Gala Umorului
21:10 New York Melody
2013, SUA, Dramã, Muzical
23:10 Arn: Cavalerul templier
2007, Marea Britanie, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Rãzboi,
Romantic, Dragoste

00:50 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

01:10 Ieri-Azi-Mâine (R)
02:00 Ieri-Azi-Mâine (R)
03:00 New York Melody (R)
2013, SUA, Dramã, Muzical

TVR 2

07:25 Inferno
09:30 Bucurie de sãrbãtori
11:00 Piraþii din Caraibe: La

capãtul lumii
13:50 Talladega Nights: Balada

lui Ricky Bobby
15:40 Westworld
16:45 Westworld
17:45 Filme ºi vedete
18:15 Înzestratã
20:00 O dimensiune paralelã
21:00 Rellik
22:00 Inferno
00:00 Bãrbatul cu o cãmaºã

portocalie
02:05 Totem

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Românii au talent
23:30 Cu lumea-n cap
2012, SUA, Comedie
01:30 Pe bune?! (R)
02:30 La Mãruþã (R)
04:00 Vorbeºte lumea (R)
06:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:30 Arena bucãtarilor (R)

PRO TV

PRO 2
09:00 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 Camera 309  (R)
13:15 Teleshopping
13:30 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)

08:45 Ce spun românii (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Lawrence al Arabiei (R)
14:30 Armatã în paºi de dans
16:30 America în carantinã
18:15 La bloc
20:30 Jesse Stone: în ape tulburi
22:15 Mâini ucigaºe
00:00 Jesse Stone: în ape tulburi

(R)
01:45 Cine A.M.
06:00 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Totul pentru dragoste
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Ie Romanie
23:00 iUmor (R)
01:30 Asterix la Jocurile Olimpice

(R)
2008, Franþa, Germania,

Spania, Italia, Belgia, Aventuri,
Comedie, Familie, Fantastic

03:30 Observator (R)
04:15 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:30 Pastila de râs
09:15 Teleshopping
09:45 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil! All Stars
18:45 ªtirile Kanal D
19:45 Dragoste ºi urã
2016, Turcia, Dramã
22:45 Arbitraj
2012, SUA, Polonia, Dramã,

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

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Pasiune Toscanã (R)

2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste

08:00 Fiica Elisei (R)

2007, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste

09:30 Teleshopping

10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

11:00 Teleshopping

11:30 Camera de râs

12:00 Teleshopping

13:00 Camera de râs

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Pasiune Toscanã

2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste

17:00 Fiica Elisei

2007, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Drumul oaselor

1980, România, Aventuri, Istoric

23:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

03:30 Focus (R)

05:30 Camera de râs (R)

06:00 Pasiune Toscanã (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:30 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 Seinfeld
17:30 Seinfeld
18:00 M.A.S.H.
18:30 M.A.S.H.
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Seinfeld
20:30 Seinfeld
21:00 Seinfeld
21:30 Dr. Ken
22:00 Rezumate UEFA Europa

League (PREMIERÃ)
23:00 “Faceþi jocurile“ - Poker
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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DUMINICÃ - 25 martie

07:30 Oameni ca noi
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Ultima ediþie
15:30 Politicã ºi delicateþuri
16:30 Ora Zero (R)
2004, Marea Britanie, Canada,

Biografic, Documentar, Dramã,
Istoric, Rãzboi

17:30 Istoria cu Virgil
17:45 Lozul cel mare
18:25 Live salã
18:30 Handbal feminin: România

- Rusia
20:00 Telejurnal
21:10 Nicolae Mureºan, 40 de

ani de carierã artisticã
23:00 Garantat 100%
00:00 Politicã ºi delicateþuri (R)
01:00 Povestea celor cinci

purceluºi (R)
01:55 Ultima ediþie (R)

TVR 1

07:00 Între cer ºi mare
08:00 Sid, micul savant
2008, SUA, Animaþie, Comedie,

Familie
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Naturã ºi aventurã
11:00 Handbal feminin: România

- Ucraina
12:30 Teleplay
14:55 Poate nu ºtiai
15:00 Duelul pianelor
16:00 Duelul pianelor
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Fata samurai
2008, SUA, Dramã
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Dimitrie Cantemir
1973, România, Dramã, Istoric
22:10 Hara-kiri: moartea unui

samurai
2011, Japonia, Dramã
00:30 Dimitrie Cantemir (R)
1973, România, Dramã, Istoric
02:20 Teleplay (R)
04:40 Naturã ºi aventurã (R)
05:05 Ferma (R)
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai
06:15 Teleshopping

TVR 2

07:45 Familia Hollar
09:15 Trolii
10:50 All Summers End
12:20 Anna ºi Regele
14:45 The Circle
16:35 Trolii
18:10 Florence
20:00 Breaking News
21:20 Aici, acum
22:20 Triplu X: Întoarcerea lui

Xander Cage
00:05 Talentatul domn Ripley
02:25 Cãminul ororilor 2
04:00 Aici, acum
05:00 Jerrod Carmichael
06:00 Temple Grandin

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ce se întâmplã doctore ?
10:30 Arena bucãtarilor
11:00 Inspiratia de week-end
11:30 Ferma vedetelor (R)
13:05 Apropo Tv
14:00 Strãlucire
2001, SUA, Dramã, Muzical,

Romantic, Dragoste
16:00 Vacanþã cu familia

Johnson
2004, SUA, Comedie
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:00 007: Coordonata Skyfall
2012, Marea Britanie, SUA,

Acþiune, Aventuri, Thriller
23:00 Ninja Asasin
2009, SUA, Germania, Acþiune,

Crimã, Dramã, Thriller
01:00 Apropo Tv (R)
02:00 Vacanþã cu familia

Johnson (R)
2004, SUA, Comedie
03:30 Strãlucire (R)
2001, SUA, Dramã, Muzical,

Romantic, Dragoste
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 Regina nopþii
22:00 Iubirea ascunsã
23:00 Trandafirul negru
00:00 Iubire ca în filme
01:00 La Dona (R)
02:30 Regina nopþii (R)
03:30 Camera 309  (R)
05:00 Trandafirul negru (R)

08:15 America în carantinã (R)
10:00 La bloc (R)
12:00 Armatã în paºi de dans

(R)
14:00 Astérix & Obélix: În slujba

Majestãþii Sale (R)
16:15 Fiul panterei roz
18:15 La bloc
20:30 Mereu la prima întâlnire
22:30 13
00:30 Jocuri erotice
02:15 Cine A.M.
06:15 La bloc (R)
06:45 Astérix & Obélix: În slujba

Majestãþii Sale

PRO CINEMA

07:00 Observator
10:00 Fructul oprit (R)
2017, România, Dramã
13:00 Observator
14:00 Top Gun (R)
1986, SUA, Acþiune, Dramã,

Romantic, Dragoste
16:00 Asia Express (R)
19:00 Observator
20:00 iUmor
22:00 În puii mei
23:00 Surprizã: vine Polly!
2004, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
01:00 Fructul oprit (R)
2017, Romania, Dramã
03:30 Observator (R)
04:15 Surprizã: vine Polly! (R)
2004, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

07:30 Sport, dietã ºi o vedetã

08:00 Teleshopping

08:45 Trãdarea

2010, Turcia, Dramã

11:30 Teleshopping

12:00 ªtirile Kanal D

13:00 Toate pânzele sus! (R)

1977, România, Aventuri

15:00 Asta-i România! (R)

16:30 Bravo, ai stil! All Stars

(R)

18:45 ªtirile Kanal D

19:45 Exatlon

23:15 Ochii din umbrã

01:15 ªtirile Kanal D (R)

02:15 Furtunã pe Bosfor (R)

2014, Turcia, Dramã

04:15 Ochii din umbrã (R)

06:00 Teleshopping

06:45 ªtirile Kanal D (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Cu lumea-n cap (R)
07:45 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:45 Casa: construcþie ºi

design
09:20 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Apel de urgenþã
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
13:30 Drumul oaselor (R)
1980, România, Aventuri, Istoric
16:00 Cronica cârcotaºilor (R)
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Schimb de mame
22:30 Big Man: Minciuna are

picioare
1989, Crimã
00:30 Cadillacul lui Dolan (R)
2009, Marea Britanie, SUA,

Thriller
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Apel de urgenþã (R)
04:30 Fata Morgana (R)
1981, România, Dragoste
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
11:15 Superspeed la PRO TV
11:45 I like IT
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
15:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Marea Þãcãnealã
16:30 Marea Þãcãnealã
17:00 Familia Bundy
17:30 Familia Bundy
18:00 M.A.S.H.
18:30 M.A.S.H.
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Familia Bundy
21:00 Familia Bundy
21:30 Dr. Ken
22:00 Marea Þãcãnealã
22:30 Special, FCSB - Viitorul
00:00 “Faceþi jocurile“ - Poker ep. 9

PRO X

SÂMBÃTÃ - 24 martie

07:00 Istoria Campionatului
Mondial de Fotbal-Filmele oficiale
(R)

08:30 Cavalerii munþilor albi
09:00 #Creativ (R)
09:30 M.A.I. aproape de tine
10:00 Povestea celor cinci

purceluºi
11:00 Starea naþiei
12:00 Vreau sã fiu sãnãtos
13:00 Chipurile Romniei (R)
13:50 Vorbeºte corect! (R)
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:10 Nicolae Mureºan, 40 de

ani de carierã artisticã (R)
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 #eusuntromnia
20:00 Telejurnal
21:00 Dosar România
22:00 Ora Zero
2004, Marea Britanie, Canada,

Biografic, Documentar, Dramã,
Istoric, Rãzboi

23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia
Vodã

00:10 Istoria Campionatului
Mondial de Fotbal-Filmele oficiale
(R)

01:45 Telejurnal (R)

TVR 1

07:00 Între cer ºi mare
08:00 Sid, micul savant
2008, SUA, Animaþie, Comedie,

Familie
09:00 Cireºarii
1972, România, Aventuri,

Comedie
09:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
10:00 Mic dejun cu un campion
11:00 Handbal feminin: Croaþia -

Ucraina
12:30 Gala Umorului (R)
13:30 MotorVlog
14:00 Memorialul Durerii
15:00 Cap compas
15:30 Plimbaþi ºi mâncaþi
16:00 Handbal feminin: România

- Georgia
17:30 E vremea ta!
18:00 Fata samurai
2008, SUA, Dramã
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Dirty Dancing
1987, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
23:45 MotorVlog (R)
00:15 Servicii complete pentru

Sara (R)
2002, SUA, Comedie
02:00 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã
04:30 Cap compas
05:00 Memorialul Durerii (R)
05:55 Imnul României
06:00 MotorVlog (R)

TVR 2

07:50 Omul-Pãianjen: Întoarce-
rea acasã

10:10 Povestea jucãriilor 3
11:55 Norman
13:55 Piraþii din Caraibe: Pe ape

ºi mai tulburi
16:10 Spiritul din cochilie
18:00 Jack Reacher: Sã nu te

întorci niciodatã!
20:00 All Summers End
21:25 Omul-Pãianjen: Întoarce-

rea acasã
23:40 Hemingway ºi Gellhorn
04:10 Executantul
05:10 Linie de urgenþã pentru

veterani

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Superspeed la Pro TV
11:00 Pumnul de fier
1987, SUA, Acþiune
13:00 Mã însoarã mama (R)
15:30 Românii au talent (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Moºtenirea lui Bourne
2012, SUA, Acþiune, Aventuri,

Thriller
22:45 Destinaþie finalã 5
2011, SUA, Horror, Thriller
00:30 Moºtenirea lui Bourne (R)
2012, SUA, Acþiune, Aventuri,

Thriller
04:00 Destinaþie finalã 5 (R)
2011, SUA, Horror, Thriller
04:30 Pumnul de fier (R)
1987, SUA, Acþiune
06:00 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

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

08:00 Armatã în paºi de dans
(R)

10:00 La bloc (R)
12:15 America în carantinã (R)
14:00 Lawrence al Arabiei (R)
16:15 Astérix & Obélix: În slujba

Majestãþii Sale
18:30 La bloc
20:30 Toate lucrurile bune
22:30 The Runaways
00:30 Toate lucrurile bune (R)
02:30 Cine A.M
06:15 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator

10:00 Ie Romanie (R)

13:00 Observator

14:00 Aici eu sunt vedeta! (R)

16:00 Asia Express (R)

19:00 Observator

20:00 Gladiatorul

2000, SUA, Acþiune, Dramã,

Istoric

23:15 Top Gun

1986, SUA, Acþiune, Dramã,

Romantic, Dragoste

01:30 Guess My Age – Ghiceºte

vârsta (R)

02:30 Gladiatorul (R)

2000, SUA, Acþiune, Dramã,

Istoric

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:00 Teleshopping
08:45 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
11:00 Sport, dietã ºi o vedetã
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:15 Toate pînzele sus
1976, România, Acþiune,

Aventuri
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 Furtunã pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
04:30 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping

07:15 Pasiune Toscanã (R)

2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste

08:20 Fiica Elisei (R)

2007, 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 Muschetarul roman

1975, România, Aventuri, Istoric

15:30 Chef Dezbrãcatu’

16:00 Fata Morgana

1981, România, Dragoste

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Pruncul, petrolul ºi

ardelenii

1981, România, Aventuri,

Comedie

23:00 Cadillacul lui Dolan

2009, Marea Britanie, SUA,

Thriller

00:30 Muschetarul roman (R)

1975, România, Aventuri, Istoric

04:00 Chef Dezbrãcatu’ (R)

04:30 Pruncul, petrolul ºi

ardelenii (R)

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

pions League
15:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Marea Þãcãnealã
16:30 Marea Þãcãnealã
17:00 Familia Bundy
17:30 Familia Bundy
18:00 M.A.S.H.
18:30 M.A.S.H.
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Familia Bundy
20:30 Familia Bundy
21:00 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Marea Þãcãnealã
22:30 Marea Þãcãnealã
23:00 “Faceþi jocurile“ - Poker

ep. 8
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)
04:00 La bloc

PRO X
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Vând douã
chioºcuri noi,

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

OFERTE DE SERVICIU
Caut menajerã din Cra-
iova pentru curãþenie
apartament, de douã ori
pe lunã. Telefon: 0727/
226.367.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Efectuãm transport mãr-
furi, 3,5 tone. Relaþii la te-
lefon: 0763/869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament 2 ca-
mere Bãileºti, zonã cen-
tralã, preþ accesibil. Tele-
fon: 0771/504.064.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 came-
re Craioviþa Nouã, deose-
bitã poziþionare, modificãri
interioare. Preþ accesibil.
Telefon: 0771/504.064.
Vând apartament 4 ca-
mere, cartier 1 Mai, zona
Târg - Kaufland, 2 bãi, 2
balcoane 97 mp. Telefon:
0762/622.136.

CASE
Vând casã str. Pãrului nr.
33. Telefon: 0755/074.742.
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canaliza-
re la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Vând teren casã, 1.200
de metri pãtraþi, în comu-
na Iancu Jianu, judeþul Olt
– pe lângã liceu, cu teme-
lie beton, 2 camere + an-
treu, fântânã cu hidrofor,
pãtul metalic, cu perdea în
faþã unde introduci douã
autoturisme, gard metalic,
pomi fructiferi. Acte la zi.
Preþ 16.500 de euro, ne-
gociabil. Telefon: 0769/
512.701.

Vând casã cu 4 camere,
bucãtãrie, baie + wc în in-
terior ºi alte anexe în cur-
te, locuibile, gard metalic,
fântânã, pomi fructiferi, în
comuna Iancu Jianu, ju-
deþul Olt. Preþ 25.000 de
euro, negociabil. Telefon:
0769/512.701.
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, ca-
dastru, carte funciarã,
unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând casã Craiova, 5 ca-
mere, 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 Podu-
lui nr. 12. Telefon: 0721/
995.405.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova, casã
mare  cu toate utilitãþile
super-îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan ca-
dastru, vie, pomi fructiferi,
60 cuiburi bujori, suprafa-
þa 4200 mp, douã fântâni
cu apã, stradale. Telefon:
0727/884.205.
Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni- Gorj în Coasta Câl-
nicului. Preþ 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Agenþia Naþionalã de Administrare

Fiscalã, prin Direcþia Generalã Executãri
Silite Cazuri Speciale- Direcþia operativã
de valorificare bunuri confiscate- Com-
partimentul regional de valorificare bu-
nuri confiscate Craiova. ERATÃ. Referi-
tor la anunþul privind vânzarea bunuri-
lor mobile, publicat în data de 16.03.2018
facem menþiunea cã, din motive tehnice
licitaþia din data de 26.03.2018, se va
amâna pentru data de 16.04.2018.

COMUNA DANEÞI, titular al proiectu-
lui “Înfiinþare sistem de alimentare cu apã
ºi canalizare în satele Brabeþi, Braniºte ºi
Locusteni, comuna Daneþi, jud. Dolj”,
anunþã publicul interesat asupra luãrii de-
ciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia
pentru Protecþia Mediului Dolj: proiectul nu
se supune evaluãrii impactului asupra
mediului ºi evaluãrii adecvate în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asu-
pra mediului ºi de evaluare adecvatã, pro-
iect propus a fi amplasat în comuna Da-
neþi, satele Daneþi, Brabeþi, Braniºte ºi Lo-
custeni, jud. Dolj. Proiectul deciziei de în-
cadrare ºi motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul autoritãþii com-
petente pentru protecþia mediului APM Dolj
din Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, în zilele
luni-joi între orele 8.00-16.30 ºi vineri ore-
le 8.00-14.00, precum ºi la urmãtoarea adre-
sã de internet: office@apmdj.anpm.ro. Pu-
blicul interesat poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei de încadra-
re în termen de 5 zile de la data publicãrii
prezentului anunþ, pânã la data de
28.03.2018.

Societatea Domeniul Coroanei Segar-
cea SRL, cu sediul social în Segarcea, stra-
da Unirii nr. 4A, Judeþul Dolj, înregistratã
la ORC Dolj sub nr. J16/1048/2002 CUI RO
15022473, anunþã publicul interesat asu-
pra depunerii solicitãrii de emitere a Acor-
dului de Mediu pentru proiectul ,,Racord
canalizare menajerã Societatea Domeniul
Coroanei Segarcea SRL la reþeaua de ca-
nalizare menajera a Oraºului Segarcea,
Judeþul Dolj, propus a fi amplasat în Oraº
Segarcea, strada Unirii nr. 4A, Judeþul Dolj.
Informaþiile  privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº nr.1 ºi la sediul din Segarcea, stra-
da Unirii nr. 4A, Dolj, în zilele de luni pânã
joi, între orele 8,00-16,30 ºi vineri între orele
8,00-14,00. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului, Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº nr. 1, fax: 0251/419.035, e-mail: offi-
ce@apmdj.anpm.ro.

SC ALIS BABA SRL, anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii de emi-
tere a cordului de mediu pentru proiectul
„CONSTRUIRE 3 LOCUINÞE INDIVIDUALE
P+M (C1,C2,C3) ºi LOCUINÞE COLECTIVE
P+2 (C4)”, str. Mãslinului, nr. 11, fosta str.
Agiºului, nr. 12, fost aleea Drumul Corneºu-
lui, nr. 27E, fosta Craiova T67P5, Jud. DOLJ.
propuse a pot fi consultate la sediu  APM
Dolj, str. Petru Rareº nr. 1, în zilele de luni
pânã joi între orele 8–16 ºi vineri între orele
8-14 ºi sediu SC ALIS BABA SRL, Aleea 1
Roznov, nr. 5,  str. CRAIOVA-Dolj. Observa-
þiile publicului se primesc zilnic la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº nr. 1, fax: 0251/419035,
e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

Societatea OLTYRE SRL, cu sediul so-
cial în Segarcea, strada Republicii nr. 3, Jude-
þul Dolj, înregistratã la ORC Dolj sub nr. J16/
751/1994 CUI RO 5469920,   anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere
a Acordului de Mediu pentru proiectul ,,Racord
canalizare menajerã Societatea Oltyre SRL la
reþeaua de canalizare menajerã a Oraºului Se-
garcea, Judeþul Dolj, propus a fi amplasat în
Oras Segarcea, strada Republicii nr. 3, Judeþul
Dolj. Informaþiile  privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, Craiova, str. Petru Rareº nr. 1 ºi
la sediul din Segarcea, strada Republicii nr. 3,
Dolj, în zilele de luni pânã joi, între orele 8,00-
16,30 ºi vineri între orele 8,00-14,00. Observa-
þiile publicului se primesc zilnic la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului, Dolj, Craiova, str.
Petru Rareº nr.1, fax: 0251/419.035, e-mail: of-
fice@apmdj.anpm.ro.

Subsemnatul S.C. GLAROPAN S.R.L.
PRIN GIUCA ALIN - VICTOR, cu sediul în Cra-
iova, str. Poienii, nr. 72, jud. Dolj, anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii solicitãrii de emi-
tere a acordului de mediu pentru proiectul “DEZ-
AFECTARE BENZINÃRIE CORPURI (C1, C2,
C3) ªI CONSTRUIRE SPÃLÃTORIE AUTO CU
4 BOXE, CAMERÃ TEHNICÃ, CONTAINER
MOBIL CU DESTINAÞIA BIROURI, PLATFOR-
MÃ NEACOPERITÃ, SKID GPL ªI ZID ANTI
FOC – CONSTRUCÞIE PROVIZORIE CU DU-
RATA DE AMPLASARE 10 ANI” propus a fi
amplasat în str. Rîului, nr. 334, Craiova, jud.
Dolj. Informaþiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1,
ºi la sediul: S.C. GLAROPAN S.R.L., Craiova,
str. Poienii, nr. 72, jud.Dolj, în zilele de luni pânã
joi, între orele 8,00-16,30 ºi vineri între orele
8,00-14,00. Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, fax:
0251/419 .035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Joi, 22 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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Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
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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 teren arabil 2,5 ha
spatele Metro ºi teren ara-
bil Gara Plaiul Vulcãneºti.
Telefon:  0251/548.870.
Vând 10 ha pãdure, 100-
110 ani- Gorj. Telefon:
0722/943.220.
Vând teren comuna Po-
dari – Dolj. Telefon: 0722/
943.220.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile instalate, asfalt, lângã
pãdure. Telefon: 0744/
563.640, 0351/402.056.
Vând 4200 mp teren in-
travilan, cadastru fãcut la
10 km de Craiova sau
schimb cu garsonierã
plus diferenþa. Telefon:
0727/884.205.

CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã sau
apartament 2 camere -
Craiova. Telefon: 0765/
152.614.

AUTO
Vând Volkswagen Polo.
Telefon: 0723/328.336.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi productiv cu
fructe de lãmâi în el, preþ
1000 lei. Telefon: 0765/
261.910.
Vând coceni, preþ 1 leu/
snop – comuna Mischii.
Telefon: 0744/100.000.
Vând loc de veci, cimitirul
Ungureni. Telefon: 0725/
610.239.
Vând boiler electric 100 litri
bine întreþinut, bicicletã ro-
mâneascã de bãrbat. Te-
lefon: 0351/464.043.
Vând vin ºi þuicã. Telefon:
0722/654.845.

Ocazie. Telefon ALLVIEW
nou - 200 lei, telefon EBO-
DA nou – 100 lei. Telefon:
0773/383.003; 0774/
682.257.
Vând aparat auditiv (am-
plificator sunete), nou, ro-
bot de bucãtãrie (PLANE-
TARIA) bol inox 6 l, hainã
lungã piele întoarsã cã-
prioarã îmblãnitã talia 50,
aþe de goblen toate culo-
rile (Mouline). Telefon:
0752/236.667.
Vând roþi spiþate cu cau-
ciucuri de iarnã, preþ
1300 Ron. Telefion: 0762/
183.205.
Vând baloþi lucernã ºi co-
ceni, comuna Pieleºti. Te-
lefon: 0724/053.806.
Vând scaun scoicã- be-
beluº. Telefon: 0724/
065.756.
Vând loc de veci cimitirul
Ungureni. Telefon: 0749/
320.335.
Vând 2 canapele 2/3 lo-
curi fixe, piele ecologicã
(noi) fabricate D.K. Tele-
fon: 0766/589.695; 0770/
245.610.
Vând iapã, blândã, fãrã
nãrav. Telefon: 0744/
100.000.
Vând transformator 24V
ºi 12V, calorifere fontã
aproape noi, piese Dacia
noi, bocanci ºi ghete ne-
gre piele noi, damigeanã
50 litri cu coº - 40 lei. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând uºi de dormitor sau
magazie vopsite cu gea-
muri ºi broascã de închi-
dere, Giurgiuvele vopsite
ºi cu geamuri cu douã,
trei canate. Telefon: 0767/
153.551.

Vând chituci frasân pen-
tru restaurante. Telefon:
0768/661.401.
Vând televizor mic – 100
lei, televizor mare 100 lei,
maºinã de cusut Ileana,
4 gropi suprapuse Ro-
maneºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând 5 calorifere din fon-
tã ºi frigider. Informaþii la
telefon: 0251/510.300.
Vând combinã frigorificã.
Telefon: 0748/408.819.
Vând þuicã (fãcutã din vin),
triploc, motoare 380 V, ar-
bore motor 1,6. Telefon:
0745/589.825.
Vând garniþã de unturã
cu capac 15 kg – 20 lei,
frigider 2 uºi defect - 100
lei, televizor color -100 lei,
sãpun de casã - 5 lei kg.
Telefon: 0770/303.445.
Vând saltea de pat 190 x
160, Gin –Gin –Flex în sta-
re bunã - 120 lei, cuvertu-
rã 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 pen-
tru pãstrat arma de vânã-
toare. 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, pre-
sã hidraulicã mase plasti-
ce, 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 tri-
fazate 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.
Vând frigider Zanussi ur-
gent ºi ieftin. Telefon:
0351/459.314; 0770/
354.549.
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, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Spaþiu ultracentral, excep-
þional pentru înfrumuseþa-
re saloane cabinete me-
dicale. Telefon: 0722/
956.600.

PIERDERI
TAGEEA SRL declarã
pierdut certificat constata-
tor emis de ORC Dolj. Se
declarã nul.
NEGREA TRANS SRL
declarã pierdute certifica-
te constatatore terþi ºi
punct  lucu Craiova emi-
se de ORC Dolj. Se de-
clarã nule.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

1. CFR Cluj 2 1 1 0 3-2 34p
2. FCSB 2 1 1 0 3-2 32p
3. Craiova 2 1 1 0 1-0 30p
4. Viitorul 2 0 1 1 1-2 23p
5. Astra 1 0 0 1 0-1 22p
6. CSMP Iaºi 1 0 0 1 1-2 20p

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

sp   rtsp   rtsp   rtsp   rtsp   rt

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

1. Dinamo 1 1 0 0 3-0 23p
2.FC Botoºani 1 0 1 0 0-0 21p
3. Voluntari 2 1 1 0 3-2 18p
4. Chiajna 2 0 1 1 2-3 15p
5. ACS Poli 2 0 0 2 0-2 14p
6. Sepsi Sf. G. 2 0 2 0 3-3 12p
7. Mediaº 2 1 0 1 2-4 11p
8. Juventus 2 1 1 0 1-0 10p

Viitorul – „U” Craiova 0-0
Meciul CSMP Iaºi – Astra se va juca pe 12 aprilie.

CFR Cluj – FCSB 1-1
Au marcat: Culio – pen. / Gnohere 90.

Play-off, etapa a II-a

Play-out, etapa a II-a

Juventus – ACS Poli 1-0
A marcat: Elek 14.

Gaz Metan – Chiajna 2-1
Au marcat: Diogo 33, Rosado 90 – pen. / Prepeliþã 80.
Meciul FC Botoºani – Dinamo se va juca pe 3 aprilie.

Meciul Sepsi – FC Voluntari 2-2
Au marcat: Ist. Fulop – ambele din penalty / L. Marinescu,

Ad. Bãlan 90.

Pânã la revenirea în Bãnie, pen-
tru meciul amical cu Suedia, pro-
gramat marþi, 27 martie, de la ora
21.30, pe arena „Ion Oblemenco”,
naþionala României mai disputã o
partidã de verificare, cu Israel,
sâmbãtã, de la ora 20, la Netanya.
Tricolorii nu prea au avut unde
pregãti aceste dispute, antrena-
mentele fiind afectate de condiþiile
meteo. Luni ºi ieri, tricolorii s-au
refugiat pe teren sintetic, în apro-
pierea Centrului Naþional de Fot-
bal Mogoºoaia, iar marþi s-au mu-
tat la Ploieºti, pe stadionul „Ilie
Oanã“. Pentru amicalele cu Israel
ºi Suedia, selecþionerul Cosmin
Contra îi are la dispoziþie pe Cipri-
an Tãtãruºanu, Silviu Lung, Flo-
rin Niþã, Bogdan Lobonþ (portari),
Romario Benzar, Cristian Manea,
Cosmin Moþi, Cristian Sãpunaru,
Dragoº Grigore, Alin Toºca, Ionuþ
Nedelcearu, Nicuºor Bancu (fun-
daºi), Mihai Pintilii, Rãzvan Marin,
Alexandru Cicâldãu, Nicolae Stan-
ciu, Alexandru Chipciu, Ciprian
Deac, Dorin Rotariu, Paul Anton,
Gheorghe Grozav (mijlocaºi), Den-
nis Man, Alexandru Mitriþã, Con-
stantin Budescu, Claudiu Keºeru,
George Þucudean (atacanþi).

Burlacu ºi Popa se pregãtesc
în Anglia

Dacã la naþionala mare Univer-
sitatea este reprezentatã de Nicu-
ºor Bancu ºi Alex Mitriþã, la cea
under 21 selecþionerul Daniel Isãilã

LPF a stabilit ieri ca partida din ultima etapã a turului
play-off-ului, dintre Universitatea Craiova ºi CSMP Iaºi,
sã se dispute sâmbãtã, 14 aprilie, de la ora 20.45, pe
stadionul „Ion Oblemenco”. Dupã acel meci, alb-
albaºtrii vor disputa turul semifinalei Cupei României,
cu FC Botoºani, tot în Bãnie. Pânã la partida cu ieºenii,
ªtiinþa are derby-urile cu CFR Cluj, pe „Ion Oblemenco”,
sâmbãtã, 31 martie, de la ora 20.45, ºi cu FCSB,
pe Arena Naþionalã, luni, 9 aprilie, de la ora 20.45.

Altfel, Comisia de Disciplinã a decis ca antrenorul
celor de la CFR Cluj, Dan Petrescu, sã fie suspendat
douã etape dupã ce a fost eliminat la meciul de pe
teren propriu cu CSMP Iaºi, asta însemnând cã va sta
în tribunã ºi la meciul cu Universitatea, din Bãnie.

Alb-albaºtrii ºi-au aflat programul pânã la meciul de Cupã

Naþionala A ºi cea de tineret au câte douã meciuri
amicale în urmãtoarea perioadã, în timp ce reprezen-
tativele under 19 ºi under 17 susþin Tururile de Elitã

pentru calificarea la Europene. Universitatea Craiova
are 7 jucãtori la cele 4 loturi

i-a convocat pe Rãzvan Popa ºi
Andrei Burlacu. Chiar dacã nu are
meciuri la echipa sa de club, FC
Krasnodar, Andrei Ivan a fost che-
mat ºi el la lot. Reprezentativa de
tineret a plecat în Anglia, pentru un
stagiu de o sãptãmânã în cadrul
bazei de pregãtire a celor de la Wol-
verhampton. Burlacu a absentat de
la primul antrenament în Albion, fi-
ind menajat din cauza unor proble-
me musculare. Tricolorii vor avea
în toamnã ultimele meciuri din ca-
drul grupei de calificare la Euro
2019, iar în perioada urmãtoare vor
susþine douã meciuri amicale: cu
reprezentativa similarã a Angliei,
sâmbãtã, de la ora 19.15, ºi cu echi-
pa de rezerve a celor Wolverhamp-
ton, marþi, 27 martie, de la ora 16.
Lotul convocat de Daniel Isãilã:
Cãtãlin Cabuz, Arpad Tordai, Relu
Stoian (portari), Mihai Butean, Ti-
beriu Cãpuºã, Virgil Ghiþã, Alexan-
dru Paºcanu, Rãzvan Popa, Adri-
an Rus, Andrei Radu, Vlad Oltea-
nu (fundaºi) Dragoº Nedelcu, Rãz-
van Oaidã, Paul Iacob, Doru Du-
mitrescu, Mihai Dobre, Andrei Cio-
banu, Ianis Hagi, Valentin Costa-
che (mijlocaºi), Florinel Coman,
Andrei Burlacu, Adrian Petre, An-
drei Ivan (atacanþi).

Screciu se luptã pentru Euro
2018, la Turul de Elitã

Una dintre cele mai promiþãtoa-
re generaþii a României este cea
under 19, care a debutat deja asea-

rã în Turul de Elitã, contra Serbiei,
pe arena „Ilie Oanã” din Ploieºti.
Turneul trebuia sã se dispute la
Mogoºoaia, dar din cauza condiþii-
lor meteo, meciurile au fost mutate
la Ploieºti ºi Giurgiu. Din grupa de
calificare mai fac parte Suedia ºi
Ucraina, iar echipa care va câºtiga
acest turneu se va califica la Euro
2018, turneul final fiind gãzduit de
Finlanda. Jucãtorul Universitãþii,
Vladimir Screciu, se aflã ºi el în
lotul convocat de selecþionerul
U19, Adrian Boingiu, pentru Turul
de Elitã: Andrei Vlad, Alexandru
Costache, Marian Aioani (portari)
Vladimir Screciu, Tudor Bãluþã,
Constantin Dima, Robert Neciu,
Andrei Truºescu, Denis Haruþ
(fundaºi), Vlad Dragomir, Radu
Boboc, Marco Dulca, Rareº Lazãr,
Liviu Gheorghe, Claudiu Micov-
schi, Olimpiu Moruþan, Alexandru
Mãþan, George Merloi (mijlocaºi)
Denis Drãguº, Andrei Sântean,
Robert Moldoveanu (atacanþi).

Markovic ºi Niþu sunt în Ungaria,
cu naþionala under 17

Universitatea Craiova are doi ju-
cãtori convocaþi ºi la naþionala Un-
der 17 a României, atacanþii Jovan
Markovic ºi Luis Niþu. Tricolorii sub
17 ani, pregãtiþi de Aurel Þicleanu,
Adrian Vãsâi ºi Mihai Ianovschi Jr.,
vor participa la Turul de Elitã din
Ungaria, alãturi de naþionala þãrii
gazdã ºi de echipele Sloveniei ºi Is-
raelului. Primele douã clasate în gru-

pã se calificã la Campionatul Euro-
pean din Anglia, programat în pe-
rioada 4-20 mai 2018. Markovic ºi
compania încep astãzi meciurile,
întâlnind Israelul. Lotul convocat în
cuprinde pe: Alexandru ªerban,
Rãzvan Ducan (portari), Alex Geor-
gescu, Antonio Vlad, Alexandru
Rus, Andres Dumitrescu, Marcel

Chiorean, George Marin, Alexandru
Catrici, Gabriel Boloca (fundaºi),
Constantin Albu, Alexandru Ne-
grean, Iulius Mãrginean, Alexandru
Enache, Mihai Cohan, Alexandru
Dumitru, Mihai Niþescu, Octavian
Cracea (mijlocaºi), Jovan Marko-
vic, Luis Niþu, Daniel Toma, Clau-
diu Stan (atacanþi).
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