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Hidrologii au prelungit codul portocaliu de inundaþii
pe Dunãre pânã la data de 20 aprilie a.c, ora 16.00, pe
sectoarele aval Gruia – Olteniþa (judeþele Mehedinþi,
Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu ºi Cãlãraºi), Cernavodã –
Galaþi ºi n Delta Dunãrii – judeþele Constanþa, Brãila,
Ialomiþa, Tulcea ºi Galaþi.

De asemenea, pânã pe 30 aprilie, ora 16.00, pe tot
sectorul românesc al Dunãrii, aval de S.H.E.N. Porþile
de Fier, judeþele Mehedinþi, Dolj, Olt, Teleorman, Giur-

giu, Cãlãraºi, Ialomiþa, Brãila, Galaþi, Constanþa ºi Tul-
cea este valabil un cod galben de inundaþii.

Sectorul Dunãrii aval Gruia este apãrat împotriva
inundaþiilor prin lucrãri de îndiguire. Pe baza informa-
þiilor actuale nu se prognozeazã posibilitatea apariþiei
unor probleme deosebite ca urmare a propagãrii viituri-
lor 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.
Potrivit reprezentanþilor Institutului Naþional de Hidro-

logie ºi Gospodãrire a Apelor, se impune urmãrirea evolu-
þiei situaþiei hidrometeorologice, în conformitate cu „Re-
gulamentul privind gestionarea situaþiilor de urgenþã ge-
nerate de inundaþii, fenomene meteorologice periculoase,
accidente la construcþii hidrotehnice, poluãri accidentale
pe cursurile de apã ºi poluãri marine în zona costierã”.

RADU ILICEANU
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- Doctorul a trecut pe la

mine, Popescule, de multe
ori, dar boala nu a trecut.
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Fidesz, partidul lui Viktor Orban, a obþinut
victoria în alegerile legislative din Ungaria, cu
48,9% din sufragii, rezultat care corespunde unui
numãr de 113 mandate din 199, în Adunarea
Naþionalã. Mai puþin ca în 2010 (52,7%), dar
mai mult decât în 2014 (44,6%) la o participare
record de 70% dintre alegãtori. Al doilea partid al
þãrii a devenit Jobbik, de extremã-dreaptã, cu un
scor de 20%. Socialiºtii (MSZP) au primit 12,3%,
verzii (LMP) – 6,87%, iar DK o formaþiune di-
zidentã de stânga a fostului premier Ferenc Gy-
urscany - 5,55%. Opoziþia a sperat ca, la o par-
ticipare istoricã, altul sã fie deznodãmântul, dar
s-a autoamãgit. Nici autoritatea excesivã a echi-
pei lui Viktor Orban, nici scandalurile de corup-
þie care nu i-au ocolit guvernarea anterioarã, nu
au avut efecte în faþa ameninþãrii cu „hoardele
de imigranþi”, pe care a fost centratã campania
electoralã a Fidesz. Viktor Orban s-a afirmat ca
un lider al revoluþiei naþional-conservatoare est-
europeanã, care plaseazã în centrul politicii sale
bãtãlia contra imigraþiei ºi apãrarea prerogative-

lor statului naþional contra „dictatului” Bruxelles-
ului. La 54 de ani, Viktor Orban abordeazã, din
poziþie de forþã, al treilea mandat consecutiv, al
patrulea ca prim-ministru, marºând pe teme po-
puliste. Asortate cu ofensiva contra ONG-urilor
din siajul miliardarului de origine maghiarã, Geor-
ge Soroº, dupã ce ºi-a gãsit un aliat în partidul
Dreptate ºi Justiþie (PiS) din Polonia. Victoria la
scor a Fidesz genereazã de bunã seamã neliniºte
la Bruxelles ºi Manfred Weber preºedintele gru-
pului de eurodeputaþi conservatori, dupã ce l-a
felicitat – Fidesz fãcând parte din Partidul Popu-
lar European PPE – l-a atenþionat în sensul cã
trebuie sã respecte liniile roºii fixate de Partidul
Popular ºi valorile europene. „Dacã o va face
rãmâne în joc. Dacã nu, va fi exclus din PPE”.
Dar nu este prima ameninþare cu care se con-
fruntã Viktor Orban. Un pro-european, când este
vorba de dividentele economice ºi de securitate
pe care le oferã UE. Fondurile structurale repre-
zintã 3% din PIB-ul ungar. Primul beneficiar, în
valori absolute, al acestor fonduri este Polonia.

Suspendarea fondurilor structurale, cum se dis-
cutã, ar putea avea consecinþe nefaste pentru
firmele austriece, germane ºi chiar franceze, care
au investit în Ungaria, oferind câmp deschis in-
vestiþiilor ruse ºi chineze. Ideea se înfãþiºeazã
mai degrabã drept contra-productivã, cu un efect
de boomerang. În Consiliul European, Varºovia
conteazã pe veto-ul solidar al Budapestei ºi vice-
versa. De asemenea, Viktor Orban mai conteazã
pe eurodeputaþii PPE care blocheazã orice in-
tenþie de sancþiune. Deocamdatã... se discutã.
Se fac trimiteri. Curtea Europeanã de Justiþie ar
putea sã se sesizeze – e o propunere - pe derapa-
jele de la statul de drept ºi utilizarea fondurilor
europene. Comisia de la Copenhaga, aidoma Co-
misiei de la Veneþia, organ consultativ al Consi-
liului European, s-ar putea sesiza pe nerespecta-
rea criteriilor de la Copenhaga. Dar toate acestea
sunt, deocamdatã, simple deziderate. Alegerile
legislative din Ungaria au o simbolisticã aparte:
dreapta durã câºtigã teren în Europa, dacã avem
în vedere cã în Austria tânãrul cancelar Sebas-

tian Kurz a recurs la o coliþie cu extrema-dreap-
tã, ai cãrei nu puþini membri sunt simpatizanþi
neo-naziºti. În Italia, Liga lui Matteo Salvini a
sosit în frunte, la nivelul coaliþiei de dreapta, con-
dusã de Silvio Berlusconi, iar Miºcarea 5 Stele a
lui Luigi di Maio, un partid care nu ºtie cu adevã-
rat unde se situeazã, în afara faptului cã este
protestatar, vrea sã intre la guvernare. Chestiu-
nea esenþialã care preseazã Europa este imigra-
þia. ªi fenomenul este îngrijorãtor. Devine tot mai
clar cã refondarea UE, cum o preconiza Emma-
nuel Macron, pare imposibilã. Ce „construcþie”
preconizeazã extrema-dreaptã este imposibil, deo-
camdatã, de spus. Discuþiile pe politica de azil ºi
imigraþie – resortul UE – dar ºi de respect a valo-
rilor europene, în context cu rãzboiul comercial
decis de Donald Trump, sunt, deocamdatã, fãrã
soluþie. Ceea ce vedem este cã, momentan, po-
pulismul se instaleazã tot mai convingãtor în Eu-
ropa. Sã reamintim doar cã anul viitor sunt plani-
ficate alegerile europarlamentare. Polonia ºi Un-
garia joacã tare ºi nu sunt singure.

Cadrele didactice , cu specializarea „Istorie”,
din judeþul Dolj, atrag atenþia asupra pericolului
de pierdere a identitãþii naþionale, prin marginali-
zarea predãrii a Istoriei ca disciplinã de studiu în
ºcoalã. Conform statisticilor, România, stat mem-
bru al Uniunii Europene, este singura þarã în care
elevii învaþã, în medie, o orã de istorie pe sãptã-
mânã, în timp ce în celelate state UE planurile-
cadru prevãd douã – patru ore. Criza se mani-
festã ºi prin lipsa finanþãrii necesare unei logis-
tici adecvate lecþiilor cu caracter aplicativ (ab-
senþa cabinetelor de specialitate; materiale didac-
tice perimate sau insuficiente, etc.). De aseme-
nea, se observã absenþa motivaþiei persoanelor
implicate în procesul educaþional, pentru asigu-
rarea tranziþiei  de la orele teoretice de istorie la
activitãþi cu caracter practic ºi formativ. Astfel,
numãrul redus de ore nu susþine vizitele de stu-
diu, cercetarea istoriei locale, vizitele la muzee ºi
obiective turistice, crearea de materiale didacti-
ce inovative, uxiliare; sprijinirea iniþiativelor de
învãþare activã. Isoria în ºcoalã este responsabi-
lã de formarea unei culturi generale consistente,
despre lume ºi viaþã, fapt ignorat de factorii de-
cidenþi din politicile educaþionale din România,
în ciuda apelurilor insistente adresate de cãtre
Academia Românã, Facultãþile de Istorie din
Universitãþile din Bucureºti, Iaºi, Cluj-Napoca,
Craiova, asociaþiile profesionale ale cadrelor di-
dactice de specialitate, sindicate, ONG-uri.

„Salvaþi Istoria!” – un apel al profesorilor de specialitate din Dolj
Profesorii de istorie din judeþul Dolj atrag atenþia asupra riscului

de a se pierde identitatea naþionalã, prin reducerea numãrului de ore
la disciplina „Istorie”, ca materie de studiu în învãþãmânt.

Lucrarea „Reþetã furajerã pentru obþinerea
de ouã cu conþinut ridicat de acizi graºi poline-
saturaþi omega-3 ºi carotenoizi” a fost recu-
noscutã prin Diploma de Excelenþã ºi Premiul
Special acordate de Universitatea de ªtiinþe Agri-
cole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului „Regele
Mihai I al României” din Timiºoara, la Salonul

ªi Albania este peste noi
Profesorii de „Istorie” din Dolj au

ieºit ºi ºi-au expus pãrerile, printr-un
memoriu semnat, adresat celor care pot
rezolva situaþia. „Ne dorim redarea ro-
lului ºi locului cuvenit Istoriei, ca dis-
ciplinã de studiu în ºcoalã, având în
vedere menirea formativã a acestei dis-
cipline de studiu în planul personalitãþii
elevilor. Atragem atenþia cã cele trei va-
riante de plan-cadru, puse în dezbate-
re publicã de cãtre Ministerul Educa-
þiei Naþionale, prevãd un numãr total de 31 – 32
de ore pe sãptãmânã, la clasele liceale, propune-
re necorelatã în ceea ce priveºte minimul ºi ma-
ximul din „Gimnazial”, care prevede, pentru cls.
a VIII, 31 – 34 de ore. Mai cerem prevederea în
planurile de învãþãmânt liceal (filierele „Teore-
tic”, „Tehnologic”, respectiv „Vocaþional”) a douã
ore de istorie în TC (trei ore pentru specializarea
„Filologie - Istorie” ºi „ªtiinþe Sociale”) ºi intro-
ducerea disciplinei ca una obligatorie la Bacalau-
reat , în toate profilurile ºi filierele  de ivel liceal.
Ne mai dorim refacerea curriculei (cls. a IX ºi a
XII), cu respectarea principiului cronologiei, tre-
buind sã fie incluse ºi referiri la valori ºi simbo-
luri perene româneºti, rolul Bisericii în istoria
naþionalã . Am înþeles cã se intenþioneazã ºi in-
troducerea unui curs opþional, în calsele finale

liceale, dedicat Marii Uniri, dar numai pânã în
2020, cãruia nu-i vedem rostul, deoarece Unirea
va fi tot timpul ºi trebuie studiatã, nu doar în doi
ani ”, a precizat Traian Dorobanþu,  profesor
de istorie. În acest moment, ne depãºeºte ºi Al-
bania, care nu este stat UE, care prevede douã
ore pe sãptãmânã pentru studiul Istoriei. Con-
form statisticilor, în Franþa este cel mai bun sis-
tem educaþional, unde, sãptãmânal, sunt alocate
trei – cinci ore pentru Istorie ºi Geografie. Cu
trei ore sunt cuprinse în statistici Germania, Es-
tonia, Grecia, Olanda, etc. Chiar ºi state care nu
au aparteneþã la U.E. au mai multe ore pentru
cunoaºterea istoriei: Rusia (douã – patru ore),
Turcia (douã – trei ore), Ucraina (trei ore).

CRISTI PÃTRU

Autori:
• Panaite Tatiana Dumitra, Institutul Naþional

de Cercetare Dezvoltare pentru Biologie ºi Nu-
triþie Animalã – IBNA Baloteºti, România

• Criste Rodica Diana, Institutul Naþional de
Cercetare Dezvoltare pentru Biologie i Nutriþie
Animalã – IBNA Baloteºti, România

• Nour Violeta, Universitatea din Craiova, Ro-
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• Ropotã Mariana, Institutul Naþional de Cer-
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• Corbu Alexandru Radu, Universitatea din
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Excelenþã în cercetarea ºtiinþificã horticolã
Internaþional al Cercetãrii, Inovãrii ºi In-
venticii PRO INVENT, ediþia a XVI-a, 21-
23 martie 2018, Cluj-Napoca.

Lucrarea constã în elaborarea unei reþete
furajere îmbogãþitã în acizi graºi polinesatu-
raþi omega-3 ºi carotenoizi prin includerea a
5% seminþe de in ºi 7,5% deºeuri de tomate
deshidratate. Folosirea acestor furaje în ali-
mentaþia gãinilor ouãtoare reprezintã o cale
naturalã de obþinere a ouãlor cu gãlbenuº de
culoare portocalie, atractive pentru consuma-
tori ºi îmbogãþite din punct de vedere nutriþi-

onal cu acizi graºi omega-3 ºi carotenoizi, compo-
nente esenþiale pentru activitatea lor antioxidantã ºi
imunomodulatoare ºi pentru efectele lor benefice
asupra sãnãtãþii. Reþeta furajerã propusã a îmbunã-
tãþit utilizarea furajelor ºi a avut efecte favorabile
asupra dezvoltãrii organismului animal datoritã con-
þinutului ridicat în compuºi bioactivi.
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Cercetãtorii spun cã, mai înainte
de Piaþa Elca, denumire care a apã-
rut mai târziu, a fost Hanul Hurez,
iar mai înainte chiar ºi de acesta,
prin secolul 15, în zona respectivã
nu era nimic altceva decât o inter-
secþie largã de drumuri. Acolo, co-
mercianþii venea din nord ºi mer-
geau în sud, sau din est ºi o luau
spre vest, dar înainte de a-ºi conti-
nua drumul, se opreau sã-ºi mai tra-
gã sufletul. Între timp, mai prospec-
tau ºi piaþa locului, cãutând sã afle
ce mãrfuri se aflã la mare cãutare
ºi, din contrã, ce ar putea sã cum-
pere la preþ mai ieftin pentru a-ºi
scoate profit în localitãþile pe care
urmau sã le întâlneascã mai încolo.
Cum la acest rãscruci de drumuri
se strângea lume multã, pe la 1700,
cu sprijinul domnitorului Constan-

Reamintim cã, Petricã Marinescu, a fost
arestat preventiv pe 16 iulie 2017, dupã ce a
înjunghiat mortal un bãrbat în vârstã de 51 de
ani, în comuna doljeanã Desa. Conform procu-
rorilor Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj,
care au coordonat cercetãrile în acest caz, au-
torul, Petricã Marinescu, de 49 de ani, ºi victi-
ma, Iulian Bulin, de 51 de ani, erau vecini, gos-
podãriile lor fiind despãrþite de un gard. Mai
mult decât atât, sora lui Marinescu era concu-
bina lui Bulin. Cei trei ºi-au fãcut o grãdinã de
legume în apropiere, împãrþind pe jumãtate o
bucatã de teren, ºi foloseau pentru udat fântâ-
na lui Marinescu. Duminicã, 16 iulie 2017, dimi-
neaþa, Bulin ºi concubina lui s-au trezit primii,
s-au apucat de udat, iar Marinescu, atunci când

Potrivit reprezentanþilor Inspectoratului pen-
tru Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj, luni, 9 aprilie
a.c., în jurul orei 3.45 a fost primit un apel pe 112
prin care pompierii erau anunþaþi cu privire la
producerea unui incendiu la o clãdire situatã
pe strada Arhitect Ion Mincu din municipiul
Craiova. Pompierii au ajuns la faþa locului cu
cinci autospeciale de stingere din cadrul Deta-
ºamentului 1 ºi 2 Pompieri Craiova, ºi au con-
statat cã incendiul se produsese la un imobil
aparþinând Facultãþii de Mecanicã din cadrul
Universitãþii Craiova, fiind afectatã mansarda
laboratoarelor secþiei Autovehi-
cule Rutiere. Echipele ajunse la
faþa locului au intervenit în pri-
mul rând pentru limitarea propa-
gãrii incendiului, apoi pentru stin-
gerea focului, dupã cum a decla-
rat col. Bogdan Vlãduþoiu. A fost
activatã ºi Grupa Operativã a ISU
Dolj, intervenþia fiind una com-
plexã din cauza faptului cã în cur-
tea interioarã, dar ºi pe strada
adiacentã respectivului imobil
erau parcate multe autovehicule
fapt care a pus ceva probleme
privind crearea dispozitivului de

Centrul Istoric se va extinde pânã la Piaþa VCentrul Istoric se va extinde pânã la Piaþa VCentrul Istoric se va extinde pânã la Piaþa VCentrul Istoric se va extinde pânã la Piaþa VCentrul Istoric se va extinde pânã la Piaþa Vecheecheecheecheeche
Primãria Craiova a scos la licita-

þie serviciile de proiectare pentru re-
vitalizarea zonei din jurul Pieþei
Vechi. Dupã modelul Centrului Is-

toric, autoritãþile îºi propun sã re-
dea ºi acestei porþiuni, considerate
„inima oraºului” pe la anul 1800,
aspectul de altãdatã.

tin Brâncoveanu, s-a luat hotãrâ-
rea de a construi ºi un han care sã-
i adãposteascã pe negustorii care
erau mai mereu în cãutarea unui loc
de popas, pentru ei ºi caii lor. Ha-
nul Hurez a fost ridicat de cãtre sta-
reþul Iona, egumenul mânãstirii
Hurezi, care a primit terenul din
partea domnitorului. Hanul avea
formã de dreptunghi, cu o laturã de
200 de metri, iar interiorul sãu era
rânduit în trei pãrþi: cea mai dinã-
untru era rezervatã pentru camere-
le unde gãzduia însuºi domnitorul
Constantin Brâncoveanu când ve-
nea la Craiova; în a doua curte se
aflau prãvãliile ºi locuinþele negus-
torilor ºi abia a treia curte, cea ex-
terioarã, servea drept han pentru
oamenii de rând. Tot aici erau ºi
grajdurile.

De la prãvãliile din paiantã
la tarabele volante

În jurul acestui han, înfloreºte
comerþul din zonã. Îndeosebi trei
sãptãmâni pe an, de la mijlocul lui
august ºi pânã pe 8 septembrie, de
Sfânta Maria Micã, negustorii vin ºi
pleacã într-un numãr ºi mai mare ca
peste an, pentru a lua parte la marele
bâlci care se organiza acolo. Activi-
tatea comercialã devine foarte inten-
sã. Se vând mult cereale, dar ºi ani-
male – îndeosebi porci ºi vite, pre-
cum ºi diverse mãrfuri trebuincioase
în gospodãrii. În scurt timp, Hanul
Hurez devine neîncãpãtor pentru
negustori. Cei care nu mai prind loc
în curtea hanului, îºi construiesc
„bolþi”, prãvãlii din paiantã, dincolo
de zidurile hanului. În astfel de prã-
vãlioare se vinde marfã mai scumpã,
de calitate, dar, din loc în loc, printre
aceste construcþii, se strecoarã ºi
tarabe volante. Istoricii spun cã aco-
lo se vindeau produse meºteºugã-
reºti de o calitate mai modestã. Ulti-
ma categorie de mãrfuri erau însã
produsele agricole, legume ºi zarza-
vaturi proaspete, cu care oamenii ie-
ºeau de prin mahalale ºi le vindeau
„de la sol”, aºa cum se mai obiºnu-
ieºte ºi acum sã se mai vândã prin
pieþele din Craiova. Pe la anul 1860,
zona devine extrem de aglomeratã ºi
se cautã soluþii, cerute chiar de cãtre
localnici, de a se decongestiona spa-
þiul respectiv. În felul acesta, Piaþa
Elca, de la Fântâna Purcarului, rãmâ-

ne cam singura piaþã de legume ºi
zarzavaturi.

SF-ul, realizabil cu 29.400 de lei
de la bugetul local

Având în spate o istorie aºa de
bogatã, care se leagã ºi de destinele
unui alt han, Hanul Puþureanu în prã-
vãliile cãruia ºi-a fãcut ucenicia ma-
rele sculptor Constantin Brâncuºi,
autoritãþile îºi propun sã reabiliteze
ºi aceastã zonã veche a oraºului. Pri-
mãria Craiova a scos la licitaþie, sãp-
tãmâna trecutã, serviciile de proiec-
tare pentru o aceastã lucrare. În doc-
cumentaþie se precizeazã cã scopul
intervenþiilor care se doresc sã se
facã acolo este „dorinþa recuperãrii
unui spaþiu urban degradat ºi inte-
grarea acestuia în spaþiul existent, ca
o continuare, dar ºi ca o legãturã
pentru viitoarele lucrãri de reabilita-
re aduacente (Hanul Hirez, Hanul
Puþureanu ºi Fântâna Purcarului)”.

În caietul de sarcini, municipalitatea
craioveanã explicã, pe larg, ºi ce lu-
crãri se au în vedere. În principal, este
vorba de lucrãri de infrastructurã,
inclusiv cele legate de utilitãþi. Ca ºi
în cazul Centrului Vechi, se doreºte
reabilitarea cãilor pietonale, un ac-
cent mare fiind pus pe redarea as-
pectului de altãdatã. Va fi înlocuit cu
totul iluminatul public, urmând ca
zona sã fie iluminatã cu corpuri de
iluminat de epocã ºi chiar un ilumi-
nat arhitectural al clãdirilor valoroa-
se. Pentru a se reda atmosfera de al-
tãdatã, se va þine cont de anumite
materiale ºi culori. Autoritãþile au
stabilit cã toatã documentaþia de pro-
iectare pentru reabilitarea zonei Pia-
þa Veche trebuie sã fie gata în 5 luni,
timp în care firma care va câºtiga lici-
taþia sã asigure, pe lângã studiul de
fezabilitate, ºi un studiu geotehnic
ºi unul topografic.

LAURA MOÞÎRLICHE

Criminalul de la Desa condamnat
la 7 ani ºi 6 luni de puºcãrie

Magistraþii Tribunalului Dolj l-au condamnat, la sfârºitul sãptãmânii
trecute, pe doljeanului de 49 de ani, din comuna Desa, care ºi-a înjun-

ghiat mortal un vecin, la 7 ani ºi 6 luni de închisoare cu executare.
Bãrbatul a ajuns în spatele gratiilor la jumãtatea lunii iulie, anul

trecut, dupã ce, în urma unui scandal cu concubinul surorii sale, care
îi era ºi vecin, pornit de la pompa cu care îºi udau grãdinile, l-a lovit
direct în inimã cu un cuþit. Sentinþa Tribunalului Dolj nu este definiti-

vã, putând fi atacatã cu apel la Curtea de Apel Craiova.
s-a trezit ºi a vãzut cã cei doi se
puseserã pe udat, s-a supãrat. L-
a calmat sora sa, care i-a spus cã
o sã-l anunþe când terminã ei, sã-
ºi poatã uda ºi el partea de grãdi-
nã. Bãrbatul a plecat în casã, însã,
ceva mai târziu, când a vrut sã ude
ºi el, a gãsit priza arsã ºi de aici a
izbucnit scandalul. Petricã Mari-
nescu s-a certat cu Bulin pânã
când, la un moment dat, a scos
un cuþit cu care l-a lovit pe vecin
direct în inimã, printr-o spãrturã
din gard pe care o foloseau ca sã
treacã de la unul la altul. Medicii
chemaþi la faþa locului n-au mai
putut face nimic pentru victimã,
decât sã constate decesul, iar au-

torul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile,
fiind ºi acum în spatele gratiilor.

Inculpatul a recunoscut comiterea faptei, a
cerut sã beneficieze de prevederile legale vi-
zând reducerea limitelor de pedeapsã, iar la sfâr-
ºitul sãptãmânii trecute a fost condamnat la 7
ani ºi 6 luni închisoare cu executare: „Condam-
nã pe inculpatul Marinescu Petricã la pedeap-
sa de 7 ani ºi 6 luni închisoare. Scade din
durata pedepsei închisorii perioada detenþiei
preventive de la 16.07.2017 la zi ºi menþine
starea de arest preventiv a inculpatului”, se
aratã în încheierea de ºedinþã a Tribunalului
Dolj. Hotãrârea nu este definitivã, putând fi ata-
catã cu apel la Curtea de Apel Craiova.

CARMEN ZUICAN

Incendiu de proporþii la un imobil
al Facultãþii de Mecanicã din Craiova

intervenþie. Mobilierul, tehnica de calcul ºi ma-
terialele aflate în cele 6 încãperi ale mansardei au
ars, însã nu s-au înregistrat victime. Potrivit ISU
Dolj, incendiul a pornit de la o lumânare lãsatã
aprinsã pe materiale uºor combustibile de o per-
soanã fãrã adãpost care îºi fãcea veacul în zonã.

CARMEN ZUICAN

Pompierii craioveni au
intervenit, luni, în a doua zi de
Paºte, cu cinci autospeciale,
pentru stingerea unui puternic
incendiu izbucnit la un imobil
aparþinând Facultãþii de
Mecanicã din Craiova, de pe
strada Arhitect Ion Mincu.
Este vorba despre mansarda
Catedrei de Autovehicule
Rutiere din cadrul Facultãþii,
fiind afectate mobilierul ºi
materialele din toate cele 6
încãperi amenajate aici, dar ºi
acoperiºul pe o suprafaþã de

aproximativ 500 de metri pãtraþi.
Incendiul a fost stins dupã mai bine de
trei ore ºi nu s-au înregistrat victime.



4 / cuvântul libertãþii miercuri, 11 aprilie 2018culturãculturãculturãculturãculturã

La începutul lunii octombrie a anu-
lui 2013, criticul Nicolae Manolescu
era ales, pentru a treia oarã consecu-
tiv, preºedinte al Uniunii Scriitorilor
din România. Cu 705 voturi, în timp
ce contracandidatul sãu, Dan Mir-
cea Cipariu, obþinea 196, alte 37 de
voturi fiind anulate. „O corvoadã în
plus… Desigur, este ºi o onoare cã
m-au reales colegii mei, dar este o
corvoadã în plus”, declara acesta de-
spre noul mandat. În martie acelaºi
an, statutul USR fusese modificat,
pentru a-i permite sã candideze din
nou. Iniþial, Nicolae Manolescu a fost
ales în aceastã funcþie în 2005
ºi reales în noiembrie 2009.

Semnale de alarmã
privind grave abateri

ale conducerii
În acest ultim mandat, lu-

crurile au stat prost în USR.
S-a vorbit, în primul rând, de-
spre politica abuzivã de tip
dictatorial a lui Nicolae Ma-
nolescu, care transpare chiar
din faptul cã ºi-a acordat,
printr-o schimbare în consiliu,
un numãr de mandate nelimi-
tate pentru postul de preºe-
dinte al USR, lucru reclamat
ca fiind total nesãnãtos pen-
tru orice organizaþie care se
vrea a fi democraticã. Scriito-
rii au acuzat ºi o lipsã de trans-
parenþã a fondurilor publice, culmi-
nând cu lipsa unor declaraþii finan-
ciare (pare-se obligatorii anuale, dar
care lipsesc) ºi a unui audit în cadrul
Uniunii, suspectând nereguli în fo-
losirea lor ºi chiar folosirea lor doar
pentru o anumitã „zonã” a Uniunii –
evident, cea apropiatã preºedintelui
ei. Conflictele au început sã dezbine
ºi mai mult breasla dupã ce, din fe-
bruarie 2016 pânã în ianuarie 2017,
inclusiv, nu mai puþin de 19 scriitori
(printre care ºi nume foarte cunos-
cute) au fost excluºi din USR. Însuºi
Manolescu recunoaºte, pe site-ul in-
stituþiei, cã „mandatul 2013-2018 a
fost unul dificil”, în aceastã perioa-
dã USR fiind implicatã în peste 100
de procese.

Viitorul preºedinte trebuie
sã facã o prioritate

din rezolvarea acestei situaþii
În mare, starea de fapt a fost pre-

zentatã, joi, la Craiova, ºi de scriito-
rul Dan Lungu, venit în mijlocul co-
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Intrarea în competiþie pentru ºefia Uniunii Scri-
itorilor din România (USR) a fost, pentru cunos-
cutul scriitor ieºean Dan Lungu, motiv de a veni,
sãptãmâna trecutã, ºi la Craiova, pentru a-ºi pre-
zenta în faþa colegilor din filiala localã programul
de candidaturã ºi a dialoga cu aceºtia despre situa-
þia tensionatã cu care instituþia se confruntã în
ultima vreme.

Scindatã de conflicte interne, care i-au afectat
imaginea ºi credibilitatea, implicatã în peste 100
de procese în ultimii cinci ani (majoritatea chiar
cu propriii membri!), care au costat-o peste 100
mii euro, USR rãmâne cu o imagine ºifonatã, pe
care Dan Lungu îºi propune sã o reabiliteze, dacã
va reuºi sã îi ia locul lui Nicolae Manolescu, aflat
la preºedinþie încã din anul 2005. Pe lângã cei doi,
în cursa pentru ºefia scriitorimii au intrat Simona
Vasilache, ªtefan Mitroi ºi Narcis Zãrnescu.

La Craiova, candidatura scriitorului ieºean a fost
salutatã de poetul Nicolae Coande ºi susþinutã de
Doina Ruºti, una dintre cele mai apreciate voci
ale literaturii contemporane, care s-a referit, cu
acest prilej, la „reconstruirea USR” ºi „reconsoli-
darea comunitãþii literare”. Din pãcate, puþine
persoane au luat parte la discuþia cu Dan Lungu

gãzduitã de Sala „Ia te uitã!” a Teatrului Naþional
„Marin Sorescu”, cam nepotrivit aleasã fiind, poa-
te, Joia Mare pentru o astfel de întâlnire.

Între 11 ºi 30 aprilie, în fiecare filialã a Uniunii
Scriitorilor din România se va vota pentru alege-
rea preºedintelui. Urnele vor fi trimise sigilate la
Bucureºti, urmând ca pe data de 5 mai sã se nu-
mere voturile ºi sã se anunþe ºi valideze câºtigãto-
rul, în cadrul Consiliului Director al USR. Mem-
brii Filialei Craiova îºi exprimã votul astãzi, de la
ora 16.00, urnele aflându-se la Muzeul Olteniei -
Secþia de Istorie (strada „Madona Dudu” nr. 14).
Pânã la sfârºitul lunii, alegeri se vor desfãºura în
toate cele 15 filiale – din Alba-Hunedoara, Arad,
Bacãu, Braºov, Bucureºti, Cluj, Craiova, Dobro-
gea, Iaºi, Piteºti, Sibiu, Sud-Est, Târgu Mureº, Ti-
miºoara ºi din Chiºinãu.

Tot astãzi, la Craiova au loc alegerea preºedin-
telui filialei pentru mandatul 2018-2023 (înscriºi
în cursã fiind Jean Bãileºteanu, Mihai Duþescu ºi
actualul preºedinte, Gabriel Coºoveanu) ºi alege-
rea Comitetului de Conducere. În prezent, filiala
localã a USR numãrã aproape 130 de membri –
scriitori craioveni, dar ºi din celelalte judeþe ale
Olteniei.

legilor de filialã pentru a-ºi prezenta
programul de candidaturã la alegeri-
le care încep astãzi. Unul dintre cei
mai apreciaþi ºi mai traduºi scriitori
din noua generaþie, cãrþi ale sale fi-
ind publicate în 14 limbi, senator de
Iaºi, din partea Uniunii Salvaþi Ro-
mânia, Dan Lungu a ocupat, în pe-
rioada 2013-2017, funcþia de director
al Muzeului Naþional al Literaturii
Române Iaºi, la care a renunþat în fa-
voarea poziþiei politice. Adept decla-
rat al dialogului ºi transparenþei de-
cizionale, acesta opineazã cã viitorul
preºedinte al USR trebuie sã facã o

prioritate din rezolvarea actualei si-
tuaþii tensionate. „Mã gândesc la o
rezolvare pe cale paºnicã, prin dia-
log, care sã nu ne expunã, ca breas-
lã, mediatizãrii negative ºi deriziunii
opiniei publice”, spune Dan Lungu.

„Am avut surpriza sã constat
cã USR nu e atât de sãracã

pe cât credeam”
În afara imaginii ºifonate, USR are

reale probleme în momentul de faþã,
iar lipsa de transparenþã este una
dintre cele mai grave, apreciazã aces-
ta, fãcând referire directã la inexis-
tenþa unor rapoarte anuale de acti-
vitate pe site-ul USR ºi a unor deta-
lii despre cheltuirea banilor. „Am
avut surpriza sã constat cã USR nu
e atât de sãracã pe cât credeam: în
ultimii 3 ani a avut un buget de 1
milion ºi jumãtate de euro! Nu exis-
tã nici un raport de activitate anual.
Existã un raport fãcut la 5 ani de pre-
ºedinte, dar care este o frumoasã
compunere, în care nu se menþio-

neazã nici o cifrã, deci nu aflãm ni-
mic din el. Nu avem acces la rapoar-
tele Comisiei de Cenzori – nici cele
anuale, nici cele la 5 ani”, a exem-
plificat Dan Lungu. Acesta a mai
spus cã 700 mii euro din acest bu-
get vin de la Ministerul Culturii ºi
Identitãþii Naþionale, pentru revis-
te culturale, însã suma este împãr-
þitã discreþionar: «186 de mii euro
la „România Literarã”, iar restul
pentru alte opt reviste. E un buget
frumuºel… cred cã s-ar putea face
20 de reviste, nu numai 9!”, aprecia-
zã Dan Lungu.

Mai mulþi bani pentru filiale
ºi mai mult dialog cu grupul

de reformã
«Intenþionez, printre altele, dacã

voi fi ales preºedinte, sã echilibrez
redistribuirea aceasta a banilor, care
ar trebui sã meargã ºi spre filiale. 90
la sutã din membrii USR nu benefi-
ciazã de absolut nimic… nici mãcar
de o felicitare de Paºti sau de Crã-
ciun! ªi atunci, banii aceºtia trebuie
împãrþiþi mai echilibrat. Pentru cã, în
acest moment, filialele supravieþu-
iesc doar cu cotizaþia pe care o plã-
tesc membrii. Doar unele reviste,
cum e cazul „Ramuri”, aici, mai pri-
mesc o sumã din finanþarea de la Mi-
nisterul Culturii», a subliniat aces-
ta. De asemenea, Dan Lungu îºi mai
propune o optimizare a cheltuielilor
USR, „sã nu mai plãtim, ca anul tre-
cut, 60.000 euro pe procese ºi în ul-
timii trei ani – peste 100 mii euro”.

 „ªi economic, dar ºi moral vor-

bind, cred cã trebuie deschis un ca-
nal de comunicare cu cei care au fost
excluºi din USR ºi cu cei care ºi-au
dat demisia ºi, ca un prim pas, sã
renunþãm ºi de o parte, ºi de alta, la
procese. Facem o economie de bani
pe care îi putem folosi pentru pro-
iecte culturale… Pe de altã parte,
stopãm scandalul public din jurul
Uniunii. Cine vrea sã se întoarcã e
binevenit, cine nu vrea… nu e nici
o problemã. Dar eu cred cã trebuie
sã comunicãm, pentru cã s-a ajuns
la toate procesele acestea dintr-o
escaladare a orgoliilor de ambele
pãrþi. Dacã exista o discuþie la o
masã rotundã, de la primele tensi-
uni, nu cred cã se ajungea nici la
excluderi, nici la procese, nici la chel-

tuirea atâtor bani. Eu sunt dispus la
dialog ºi am ºi poziþia necesarã pen-
tru aceste negocieri. Chiar dacã nu
împãrtãºesc ideile celor din grupul
de reformã, în sensul cã mi se par
mult prea radicali, totuºi avem o re-
laþie umanã ºi o stimã reciprocã”, a
mai afirmat, la Craiova, Dan Lungu.

Mai multe mãsuri de asistenþã
ºi protecþie socialã

pentru membri
Un alt aspect la care acesta s-a

referit în cadrul întâlnirii de sãptã-
mâna trecutã au fost beneficiile fi-
nanciare obþinute de membrii USR.
„Ultima manipulare lansatã de con-
ducerea USR este cã doresc sã tai
pensiile membrilor. E o mare tâmpe-
nie! Sã vii cu ideea asta în campanie
mi se pare sinucidere curatã! Fie ºi
din raþiuni de propagandã, ca sã nu
spun de solidaritate de breaslã, ºi
nu poþi sã faci aºa ceva! Existã, într-
adevãr, o lege pe care eu o agreez ºi
am semnat pentru ea - de abrogare a

pensiilor speciale ale parlamentari-
lor. Însã asta este altã poveste, nu
are nici o treabã cu indemnizaþia pri-
mitã de membrii USR”, a explicat Dan
Lungu, care este, totodatã, senator
de Iaºi.

Vizitele în mai multe filiale din þarã
ale USR ºi dialogurile cu membri ai
acestora, prilejuite de înscrierea în
cursa pentru ºefia scriitorimii, i-au
adus ºi câteva idei privind  asisten-
þa ºi protecþia socialã a scriitorilor.
Constituirea unui fond de solidari-
tate, a unei Case de Ajutor Reciproc
(CAR), având în vedere cã mulþi scri-
itori „sunt în nevoi sociale sau me-
diale”, ori deschiderea, în marile ora-
ºe, a unor librãrii ale filialelor, în care
sã se gãseascã ºi cãrþile membrilor,

„într-un spaþiu care poa-
te fi cãpãtat gratuit de la
primãrie, þinând cont cã
USR este o instituþie de
utilitate publicã”, sunt
doar douã dintre acestea.

De asemenea, Dan
Lungu intenþioneazã sã
obþinã „facilitãþi pentru
membrii USR de la ope-
ratori economici sau
prestatori de servicii
(dupã modelul sindicate-
lor sau în asociere cu un
sindicat)”, dar ºi încura-
jarea mecenatului cultu-
ral, adicã protecþia ºi spri-
jinirea artelor.

***
Candidatura lui Dan

Lungu la preºedinþia
USR a fost salutatã, la

Craiova, de scriitorul Nicolae Coan-
de, care a apreciat cã acesta, chiar
dacã nu va câºtiga alegerile, va
reuºi sã miºte lucruri „prin spiritul
sãu de noutate pe care îl aduce, ca
ºi de echilibru ºi de toleranþã faþã
de gesturile care de regulã însoþesc
aceastã breaslã”. „Sã reconstruim
Uniunea ºi sã reconsolidãm comu-
nitatea noastrã literarã, pentru cã
am ajuns atât de jos, de înstrãi-
naþi…” a fost dorinþa exprimatã în
faþa lui Dan Lungu, dacã acesta va
ajunge preºedinte al USR, de Doi-
na Ruºti – o voce a literaturii româ-
ne contemporane, nãscutã în Co-
moºteni-Gângiova, judeþul Dolj, în
prezent profesor universitar ºi sce-
narist în Bucureºti. Cei câþiva scri-
itori veniþi la întâlnirea gãzduitã de
Sala „Ia te uitã!” a Teatrului Naþio-
nal „Marin Sorescu” i-au mai soli-
citat candidatului proiecte consis-
tente, care – în cazul Craiovei, spre
exemplu – sã confere vizibilitate na-
þionalã ºi internaþionalã nu numai
scriitorilor, ci ºi oraºului.

Dan Lungu
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Anunþul tãu!Anunþul tãu! Anunþul tãu!
CONSILIUL de Administraþie al SC MICRO-

COMPUTER SERVICE SA, prin Preºedintele
Consiliului de Administraþie Dl. Mândruleanu
Constantin, convoacã ADUNAREA GENERALA
ORDINARÃ A ACÞIONARILOR în data de
12.05.2018, ora 10:00, la sediul social al SC MI-
CROCOMPUTER SERVICE SA, persoanã juri-
dicã românã, cu numãr de înregistrare la ORC
Dolj J16/1244/1991, CUI:RO2320656, cu sediul
social în Craiova, Str.Pãrului, Nr.8A-8C, jud.Dolj,
pentru toþi acþionarii înregistraþi în Registrul Acþi-
onarilor la sfârºitul zilei de 18.04.2018 (data de
referinþã), cu urmãtoarea ordine de zi: 1.Prezen-
tarea, discutarea ºi aprobarea Raportului de
Gestiune privind activitatea economico-financiarã
la data de 31.12.2017. 2.Prezentarea, discutarea
ºi aprobarea Raportului Comisiei de cenzori pen-
tru activitatea economico-financiarã pe anul 2017.
3. Prezentarea, discutarea ºi aprobarea Rapor-
tului cenzorului extern independent. 4. Prezen-
tarea, discutarea ºi aprobarea Bilanþului conta-
bil ºi contului de profit ºi pierderi pe anul 2017.
5.Discutarea ºi aprobarea repartizãrii dividende-
lor. 6.Prezentarea, discutarea ºi aprobarea Bu-
getului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2018. 7.Pre-
zentarea, discutarea ºi aprobarea Programului
de investiþii pe anul 2018. 8.Discutarea ºi apro-
barea împuternicirii Dl. Constantin Mândrulea-
nu, CNP 1520317163245 legitimat cu carte de
identitate seria DX, nr.635633, eliberat de
SPCLEP Craiova la data de 07.05.2009, domici-
liat în Str.Pãrului, nr.8B, Craiova, jud.Dolj, în ca-
litate de Preºedinte CA, în vederea îndeplinirii
formalitãþilor necesare pentru punerea în aplica-
re a hotãrârii. 9. Diverse. Documentele necesa-
re pentru participarea la AGA a acþionarilor per-
soane fizice sunt: dacã acþionarul se prezintã
personal: actul de identitate; dacã acþionarul este
reprezentat de o altã persoanã: împuternicire spe-
cialã, întocmitã conform legii  ºi actul de identitate
al reprezentantului. În cazul în care pe data de
12.05.2018 nu se întruneºte cvorumul prevãzut
de lege, Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionari-
lor este convocatã în data de 13.05.2018, în ace-
laºi loc, la aceeaºi orã ºi cu aceeaºi ordine de zi.

S.C. GAINA LIBERA SRL titular al proiec-
tului: “Înfiinþare fermã avicolã FREE RANGE în
Comuna Terpeziþa, tarlaua 89, parcela 207,206/
1, judeþul Dolj”  anunþã publicul interesat asu-
pra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre
APM Dolj. Fãrã evaluarea impactului asupra me-
diului ºi fãrã evaluare ,adecvatã- pentru pro-
iectul menþionat, propus a fi amplasat în Co-
muna Terpeziþa, tarlaua 89, parcela 207, 206/1,
judeþul Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã pot fi consulta-
te la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru
Rareº nr.1, în zilele de luni-joi, între orele 800-
1600 ºi vineri orele 800-1400, precum ºi la urmã-
toarea adresã de internet www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/ob-
servaþii la proiectul deciziei de încadrare în ter-
men de 5 zile de la data publicãrii prezentului
anunþ, pânã la data de 18.04.2018.

SOCIETATE COOPERATIVÃ DE CON-
SUM CONSUMCOOP DÃBULENI, C16/20/2005
CUI 2282528 CONVOCATOR ADUNARE GE-
NERALÃ ORDINARÃ ªI EXTRAORDINARÃ din
data de 27.04.2018. Consiliul de administraþie
al Societãþii Cooperative de Consum Dãbuleni,
în temeiul art. 34 din Legea nr. 1/2005, ºi al
Actului Constitutiv al societãþii cooperative de
consum convoacã Adunarea Generalã Ordinarã
a membrilor cooperatori ai societãþii cooperati-
ve la data de 27.04.2018 la ora 11,00 la PatiBar
COOP din Dãbuleni str. Unirii, jud. Dolj ºi Adu-
narea Generalã Extraordinarã la data de
27.04.2018 ora 12,00 la aceeaºi locaþie, având
urmãtoarea ordine de zi: I. Pentru Adunarea
generalã ordinarã 1. Prezentarea, discutarea ºi
aprobarea raportului Consiliului de Administra-
þie pe anul 2017. 2. Prezentarea, discutarea ºi
aprobarea raportului cenzorului. 3. Discutarea
situaþiei financiare anuale ºi stabilirea modului
de repartizarea profitului. 4. Descãrcarea de
gestiune a administratorilor. 5. Alegerea preºe-
dintelui societãþii cooperative, membrilor con-
siliului de administraþie a cenzorului plin ºi a
cenzorului supleant ºi aprobarea criteriilor de
performanþã pentru membrii consiliului de ad-
ministraþie. 6. Adoptarea bugetului de venituri
ºi cheltuieli pe anul 2018 ºi mãsurile de realiza-
re a acestuia. 7. Stabilirea indemnizaþiei pentru
membrii Consiliului de Administraþie ºi cenzor
pe anul 2018. 8. Mandatarea persoanei care sã
reprezinte societatea la O.R.C. Dolj. 9. Diver-
se. II Pentru Adunarea generalã extraordinarã.
1. Aprobarea bunurilor aparþinând societãþii co-
operative care pot face obiectul ipotecãrii, ga-
jãrii, închirierii sau înstrãinãrii pe parcursul anului
2018. 2. Înfiinþarea / desfiinþarea  unor puncte
de lucru, actualizarea acestora la O.R.C. Dolj
ºi modificarea corespunzãtoare a actului con-
stitutiv. 3. Mandatarea Consiliului de Adminis-
traþie cu îndeplinirea demersurilor necesare exe-
cutãrii operaþiunilor de la pct.1,2 ºi mandata-
rea persoanei care sã reprezinte societatea la
ORC Dolj. 4. Diverse. În cazul în care la data ºi
ora stabilitã nu se întruneºte cvorumul de ºedin-
þã cerut de lege pentru desfãºurarea adunãri-
lor, acestea se reconvoacã pentru ziua imediat
urmãtoare la aceeaºi orã, în acelaºi loc, ºi cu
aceeaºi ordine de zi, pânã la îndeplinirea cvo-
rumului legal.

Primãria Municipiului Craiova, prin SC
Salubritate Craiova SRL, va efectua, în perioa-
da 20.04.2018-06.05.2018, în funcþie de condi-
þiile meteorologice existente, lucrãri de dezin-
secþie pe raza municipiului Craiova (luciu de
apã ºi spaþii verzi). Lucrarea de dezinsecþie
pentru combaterea insectelor dãunãtoare se
va face prin pulverizare terestrã. Se va folosi
pentru dezinsecþie substanþa din grupa a III-a
de toxicitate Extratox, avizatã de cãtre Ministe-
rul Sãnãtãþii. Conform fiºelor de securitate ale
produselor, soluþiile de lucru utilizate nu sunt
periculoase pentru mediu ºi nu prezintã niciun
pericol pentru oameni, animale, peºti ºi pãsãri.

Titular SC UNYCOVER IMPEX SRL anun-
þã publicul interesat asupra declanºãrii etapei
de încadrare conform HG 1076/ 2004 privind
procedura evaluãrii de mediu pentru planuri ºi
programe, în vederea obþinerii avizului de me-
diu pentru PUZ” Construire service auto, plat-
formã betonatã, puþ forat ºi bazin etans vidan-
jabil “ comuna Cerãt, str. Lipovului,nr.34, jude-
þul Dolj. Prima versiune a planului poate fi con-
sultatã la sediul APM Dolj, judeþul Dolj, str. Pe-
tru Rareº, nr.1, din data de 11.04.2018, luni –
joi, între orele 8.00-16.00 ºi vineri între orele
8.00 - 14.00. Publicul interesat poate transmite,
în scris comentarii ºi sugestii pânã în data de
29.04.2018 ( în termen de 18 zile calendaristice
de la data publicãrii primului anunþ), la A.P.M.
Dolj, judeþul Dolj, str. Petru Rareº, nr.1, e-mail
apmdj.anpm.ro în zilele de luni -joi între orele
8.00-16.30 ºi vineri între orele 8.00- 14.00.

PÃTRANA LUCIANA-MARILENA PFA
prin Pãtrana Luciana-Marilena, titular al pro-
iectului “ÎNFIINÞARE PENSIUNE AGROTURIS-
TICÃ P+M”, anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre
Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj: pro-
iectul nu se supune evaluãrii impactului asu-
pra mediului ºi evaluãrii adecvate în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului ºi de evaluare adecvatã, proiect pro-
pus a fi amplasat în Comuna Malu Mare, Sat
Malu Mare, Str.Mesteacãnului, nr.6, Judeþul
Dolj.  Proiectul deciziei de încadrare ºi moti-
vele care o fundamenteazã pot fi consultate
la sediul autoritãþii competente pentru protec-
þia mediului APM Dolj din Craiova, Str.Petru
Rareº, Nr.1, în zilele de luni-joi, între orele
08:00-16:30 ºi vineri între orele 08:00-14:00,
precum ºi la urmãtoarea adresã de internet:
office@apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poa-
te înainte comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la
data publicãrii prezentului anunþ, pânã la data
de 16.04.2018.

SC NETROM SRL, titular al proiectului
„Construire birouri S+P+2”, anunþã publicul
interesat asupra luãrii deciziei etapei de înca-
drare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Me-
diului Dolj: proiectul nu se supune evaluãrii
impactului asupra mediului ºi evaluãrii adec-
vate în cadrul procedurilor de evaluare a im-
pactului asupra mediului ºi de evaluare adec-
vatã, proiect propus a fi amplasat în Craiova,
strada Traian Vuia, nr.4. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul autoritãþii compe-
tente pentru protecþia mediului APM Dolj, din
Craiova, str.Petru Rareº, nr.1, în zilele luni-joi,
între orele 8.00-16.30, ºi vineri, orele 8.00-
14.00, precum ºi la urmãtoarea adresã de in-
ternet: office@apmdj.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5
zile de la data publicãrii prezentului anunþ, pânã
la data de 17.04.2018.
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Anunþul tãu!
Comuna Teslui, judeþul Dolj, anunþã cã

se va organiza procedura de negociere direc-
tã privind concesionarea luciu de apã Balta
Teslui, amplasatã în extravilanul localitãþii. Do-
cumentaþia de atribuire se aflã la sediul pri-
mãriei. Data limitã de depunere a ofertelor este
03.05.2018, ora 10, 00, ºedinþa de deschidere
va avea loc pe data de 04.05.2018, ora 10,30.
Pentru mai multe informaþii sunaþi la numãrul
de telefon: 0251/456.606.

O.U.A.I.  Moþãþei Garã, comuna Moþãþei,
judeþul Dolj, titular al proiectului “Moderniza-
rea si retehnologizarea staþiei de punere sub
presiune SPP16 aparþinând OUAI Moþãþei Garã,
comuna Moþãþei, judetul Dolj” anunþã publicul
interesat asupra luãrii deciziei etapei de înca-
drare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj: proiectul nu se supune evaluãrii im-
pactului asupra mediului ºi evaluãrii adecvate
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului ºi de evaluare adecvatã, pro-
iect propus a fi amplasat în judetul Dolj, locali-
tatea Balasan. Proiectul deciziei de încadrare
ºi motivele care o fundamenteazã pot fi con-
sultate  la sediul autoritãþii competente pentru
protecþia mediului APM Dolj din Craiova, str.
Petru Rareº nr.1, în zilele de luni-joi, între orele
800-1630 ºi vineri orele 800-1400, precum ºi la ur-
mãtoarea adresã de internet office@apmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/observaþii la proiectul deciziei de încadra-
re în termen de 5 zile de la data publicãrii pre-
zentului anunþ, pânã la data de 15.04.2018.

SC ECO TOTAL anunc publicul intere-
sat asupra depunerii Raportului privind im-
pactul asupra mediului pentru proiectul “Op-
timizarea fluxurilor tehnologice la depozitul
temporar de deºeuri periculoase ºi nepericu-
loase” propus a fi amplasat în mun. Craiova,
str. Calea Severinului, nr.107B, judetul Dolj.
Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Dolj
poate fi emiterea sau respingerea acordului
de mediu. Raportul privind impactul asupra
mediului poate fi consultat la sediul A.P.M.
Dolj str. Petru Rareº, nr. 1, jud. Dolj ºi la se-
diul SC ECO TOTAL din municipiul Craiova,
str. Crangului, nr. 2A, judetul Dolj, în zilele de
luni-joi între orele 800- 1600 ºi vineri  între orele
800- 1400. Documentul menþionat este dispo-
nibil ºi la urmtoarea adres de internet: http://
apmdj.anpm.ro. Dezbaterea publicã a rapor-
tului privind impactul asupra mediului va
avea loc la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, în data de 11.05.2018 începând
cu orele 1200.  Publicul interesat poate trans-
mite în scris comentarii/opinii/observaþii pri-
vind documentele menþionate la sediul A.P.M.
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, jud. Dolj, fax: 0251/
419 035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro, pânã
la data de 11.05.2018, ora 11.

PRESTÃRI SERVICII
Executãm acoperiºuri orice tip
de tablã, dulgherie, accesorii,
jgheaburi, burlane, mici repa-
raþii. Telefon: 0758/134.484.

Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0766/359.513.

Efectuãm transport mãrfuri, 3,5
tone. Relaþii la telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament 2 camere
Bãileºti, zonã centralã, preþ ac-
cesibil. Telefon: 0771/504.064.

3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 camere
Craioviþa Nouã, deosebitã po-
ziþionare, modificãri interioare.
Preþ accesibil. Telefon: 0771/
504.064.

Vând apartament 2 camere
etaj 1, Valea Roºie. Telefon:
0251/361.626.

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

CASE
Vând (schimb) casã locuibilã
comuna Periºor + anexe, apã
curentã, canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/291.623.

Vând teren casã, 1.200 de
metri pãtraþi, în comuna Iancu
Jianu, judeþul Olt – pe lângã
liceu, cu temelie beton, 2 ca-
mere + antreu, fântânã cu hi-
drofor, pãtul metalic, cu per-
dea în faþã unde introduci douã
autoturisme, gard metalic,
pomi fructiferi. Acte la zi. Preþ
16.500 de euro, negociabil.
Telefon: 0769/512.701.

Vând casã cu 4 camere, bu-
cãtãrie, baie + wc în interior ºi
alte anexe în curte, locuibile,
gard metalic, fântânã, pomi
fructiferi, în comuna Iancu Jia-
nu, judeþul Olt. Preþ 25.000 de
euro, negociabil. Telefon:
0769/512.701.

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

Vând gospodãrie în  comuna
Valea Stanciului, judeþul Dolj.
Telefon: 0721/502.003.

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

Vând casã sau schimb cu apar-
tament 3 camere parter sau
etaj 1. Telefon: 0730/504.515.

Vând casã neterminatã în Câr-
cea, Aleea Podului nr. 12.
Telefon: 0721/995.405.

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

TERENURI
Vând teren intravilan cadastru,
vie, pomi fructiferi, 60 cuiburi
bujori, suprafaþa 4200 mp,
douã fântâni cu apã, stradale.
Telefon: 0727/884.205.

Vând pãdure de salcâm 7800
mp în comuna Albeni- Gorj în
Coasta Câlnicului. Preþ 7000
lei. Telefon: 0770/303.445.

Vând 5000 mp Sãliºte Cos-
teºti Vâlcea, zonã pitoreascã,
turisticã, asfaltatã, instalaþie
apã. Telefon: 0723/328.336.

Vând teren arabil 2,5 ha spa-
tele Metro ºi teren arabil Gara
Plaiul Vulcãneºti. Telefon:
0251/548.870.

Vând 10 ha pãdure, 100-110 ani
- Gorj. Telefon: 0722/943.220.

Vând teren comuna Podari –
Dolj. Telefon: 0722/943.220.

Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile instalate,
asfalt, lângã pãdure. Telefon:
0744/563.640, 0351/402.056.

Vând 4200 mp teren intravi-
lan, cadastru fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb cu gar-
sonierã plus diferenþa. Tele-
fon: 0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând DACIA LOGAN fabrica-
þie 2011. Telefon: 0771/287.165.

STRÃINE
VÂND KIA SEPIA ºi FORD
MONDEO. Telefon: 0769/
548.003.

Vând Volkswagen Polo. Te-
lefon: 0723/328.336.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi productiv cu fruc-
te de lãmâi în el, preþ 1000 lei.
Telefon: 0765/261.910.

Vând douã gropi suprapuse,
boltite, cimitirul Sineasca ºi o
groapã simplã, boltitã- placã
egipteanã, gãrduleþ. Telefon:
0773/843.830.

Vând coceni, preþ 1 leu/snop
– comuna Mischii. Telefon:
0744/100.000.

Vând loc de veci, cimitirul Un-
gureni. Telefon: 0725/610.239.

Vând combinã frigorificã
BOSCH – 300 lei, chiuvetã
bucãtãrie din fontã smãlþuitã-
60 lei, butelie voiaj - 50 lei.
Telefon: 0728/011.731.

Hainã îmblãnitã, guler astra-
han nr. 54, fãcute pe coman-
dã - 80 lei, pantaloni piele nr.
43 noi - 50 lei, cisme damã
nr. 38-50 lei, bascheþi nr. 43.
Telefon: 0770/303.445.

Vând frigider. Telefon: 0748/
408.819.

Vând boiler electric 100 litri
bine întreþinut, bicicletã româ-
neascã de bãrbat. Telefon:
0351/464.043.

Ocazie. Telefon ALLVIEW nou
- 200 lei, telefon EBODA nou
– 100 lei. Telefon: 0773/
383.003; 0774/682.257.

Vând aparat auditiv (amplifica-
tor sunete), nou, robot de
bucãtãrie (PLANETARIA) bol
inox 6 l, hainã lungã piele în-
toarsã cãprioarã îmblãnitã ta-
lia 50, aþe de goblen toate
culorile (Mouline). Telefon:
0752/236.667.

Vând roþi spiþate cu cauciucuri
de iarnã, preþ 1300 Ron. Te-
lefion: 0762/183.205.
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Semnãtura:..........................................

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

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

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

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

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

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând baloþi lucernã ºi coceni,
comuna Pieleºti. Telefon:
0724/053.806.

Vând scaun scoicã- bebeluº.
Telefon: 0724/065.756.

Vând 2 canapele 2/3 locuri
fixe, piele ecologicã (noi) fa-
bricate D.K. Telefon: 0766/
589.695; 0770/245.610.

Vând iapã, blândã, fãrã nãrav.
Telefon: 0744/100.000.

Vând transformator 24V ºi
12V, calorifere fontã aproape
noi, piese Dacia noi, bocanci
ºi ghete negre piele noi, da-
migeanã 50 litri cu coº - 40
lei. Telefon: 0735/445.339.

Vând uºi de dormitor sau ma-
gazie vopsite cu geamuri ºi
broascã de închidere, Giurgiu-
vele vopsite ºi cu geamuri cu
douã, trei canate. Telefon: 0767/
153.551.

Vând chituci frasân pentru resta-
urante. Telefon: 0768/661.401.

Vând televizor mic – 100 lei,
televizor mare 100 lei, maºi-
nã de cusut Ileana, 4 gropi
suprapuse Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.

Vând frigider Zanussi urgent ºi
ieftin. Telefon: 0351/459.314;
0770/354.549.

Vând 5 calorifere din fontã ºi
frigider. Informaþii la telefon:
0251/510.300.

Vând combinã frigorificã. Te-
lefon: 0748/408.819.

Vând þuicã (fãcutã din vin), triploc,
motoare 380 V, arbore motor
1,6. Telefon: 0745/589.825.

Vând frigider „ZIL” puþin folo-
sit, maºinã de cusut „Ileana”
stare bunã de funcþionare,
maºinã de spãlat rufe ”Alba
Lux”, Pick-up cu boxe. Tele-
fon: 0351/464.563.

Vând garniþã de unturã cu ca-
pac 15 kg – 20 lei, frigider 2
uºi defect - 100 lei, televizor
color -100 lei, sãpun de casã -
5 lei kg. Telefon: 0770/303.445.

Vând saltea de pat 190 x 160,
Gin –Gin –Flex în stare bunã -
120 lei, cuverturã plusatã gre-
na pt pat ºi 2 pt. fotolii nefolosi-
te – 120 lei, covor persan 220x
210, 2 apometre 15 lei bucata.
Telefon: 0770/303.445.

Vând cutie metalicã pentru
pãstrat arma de vânãtoare.
Telefon: 0721/995.405.

Vând apometru de apã, bu-
toi de vin 10 vedre, presã hidr-
aulicã mase plastice, coº din
þeavã D 20 mm, pentru fum.
Telefon: 0767/153.551.

Vând maºinã de cusut Casni-
ca, în funcþiune. Preþ 250 lei.
Telefon: 0770/687.578.

Vând 2 electromotoare trifaza-
te 3 KW750. Telefon: 0251/
353.295; 0767/052.639.

Vând aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, canistre alu-
miniu 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. Tele-
fon: 0251/427.583.

Vând maºinã de cusut - 250
lei, aspirator - 70 lei, saltea
copil - 100 lei, masã extensi-
bilã - 100 lei, scoarþã – 100
lei. Telefon: 0770/298.240.

Vând convenabil 1(un) calori-
fer tablã 1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb cu un
calorifer de fontã folosit. Tele-
fon: 0720/231.610.

Vând calorifer din fontã cu 5
elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.

Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri. Te-
lefon: 0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Spaþiu ultracentral, excepþio-
nal pentru înfrumuseþare saloa-
ne cabinete medicale. Tele-
fon: 0722/956.600.

PIERDERI
SE declarã pierdut ºi nul car-
net de student eliberat de
UMF Craiova pe numele
Nashashibi Majd.

CONDOLEANÞE
Familia Valentin ºi Lucreþia este
alãturi de fam. David, urmare
a decesului lui DIMITRIE, azi,
08.04.2018 prieten drag nouã.
Sã se odihneascã în pace!

Clinica Chirurgie Ortopedie
Pediatricã a Spitalului Jude-
þean nr. 1 Craiova anunþã cu
mare durere încetarea din via-
þã a doamnei IONICA POPES-
CU MOªU, dupã o lungã ºi
grea suferinþã. Adresãm sin-
cere condoleanþe copiilor Ra-
mona ºi Andu, soþului Piki,
nepoþilor Sofia , Simon ºi Da-
ria ºi întregii familii. IONICA a
fost o asistentã cu înaltã cali-
ficare profesionalã, inteligen-
tã, muncitoare, devotatã ser-
viciului, apropiatã de bolnavi.
A fost unul din oamenii de nã-
dejde a Colectivului Blocului
Operator, dovedind  calitãþi ºi
îndemînare deosebitã. Ca
mamã, soþie ºi bunicã a adus
întotdeauna zîmbetul pe buze
celor din jur prin firea priete-
noasã ºi credinþa în Dumne-
zeu. Noi nu o vom uita nicio-
datã ºi va rãmîne înscrisã între
cei mai buni colegi ai serviciu-
lui nostru. Dumnezeu sã o
odihneascã în liniºte ºi pace!

MUNICIPIUL CALAFAT PRIN PRIMAR,
cu sediul în Calafat, Str. T. Vladimirescu, nr. 24, jud. Dolj

Anunþã închirierea prin licitaþie publicã cu strigare a stan-
dului nr. 2 cu o suprafaþã de 7,41 mp, situat în Piaþa Agroali-
mentarã Calafat, judeþul Dolj, identificat conform anexei la
H.C.L. nr. 67/31.10.2016 în urmãtoarele condiþii:
•preþul de pornire al licitaþiei este de 8 euro (echivalent lei)/

mp/LUNÃ
•perioada de închiriere - 5 ani
•participanþii la licitaþie trebuie sã facã dovada achitãrii la

zi a taxelor ºi impozitelor la bugetul local
•taxa de participare la licitaþie 100 lei
•garanþia de participare la licitaþie 400 lei
Caietul de sarcini ºi lista documentelor necesare participã-

rii la licitaþie se obþin de la sediul Primãriei Municipiului Cala-
fat, str. T. Vladimirescu, nr. 24 - Birou achiziþii publice.

Licitaþia va avea loc în data de 03.05.2018, ora 12:00, iar
înscrierea se va face pânã la data de 03.05.2018, ora 11:00.

Relaþii suplimentare la sediul Primãriei Municipiului
Calafat, tel/fax: 0251/231424; 0251/232884
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU
sp   rtsp   rtsp   rtsp   rtsp   rt

1. FCSB 4 3 1 0 6-2 38
2. CFR Cluj 4 1 3 0 4-3 36
3. Craiova 4 1 2 1 1-2 31
4. Viitorul 4 2 1 1 5-2 29
5. Astra 3 0 1 2 1-4 22
6. CSMP Iaºi 3 0 0 3 1-5 20

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

1. Dinamo 4 3 0 1 8-3 29p
2.FC Botoºani 4 1 2 1 1-1 25p
3. Voluntari 4 1 1 2 4-5 18p
4. Sepsi Sf. G. 4 1 3 0 7-5 16p
5. ACS Poli 4 0 2 2 3-5 16p
6. Chiajna 4 0 2 2 3-6 16p
7. Mediaº 4 2 1 1 5-6 15p
8. Juventus 4 2 1 1 3-3 13p

CSMP Iaºi – Viitorul 0-2
Au marcat: Voduþ 59, Hagi 86.

CFR Cluj – Astra 1-1
Au marcat: Vinicius 54 / Polczak 81.

FCSB – „U” Craiova 2-0
Au marcat: Momcilovic 6, Fl. Tãnase 51 – pen.

Play-off, etapa a IV-a

Play-out, etapa a IV-a

FC Botoºani – FC Voluntari 1-0
A marcat: M. Roman 47.

Dinamo – Chiajna 3-1
Au marcat: Hanca 8, Nemec 31, Mahlangu 48 / Bumba 90.

Gaz Metan – ACS Poli 1-1
Au marcat: Diogo 83 / Ciucur 87.

Juventus – Sepsi 2-0
Au marcat: Simonovski 53, Tandia 90 – pen.

Universitatea Craiova continuã
complexul în faþa FCSB ori Stea-
ua, în faþa cãreia n-a mai câºtigat
din 2002, iar în deplasare din 1989.
Ca ºi în precedentul meci, acel
ruºinos 2-5 de la Severin, alb-al-
baºtrii n-au pretins nimic în faþa
rivalei, cedând din start în faþa unei
echipe care i-a asaltat. Momcilo-
vic a deschis scorul, dupã douã
reluãri de lângã Renato Kelic, care
pãrea dispus sã-i ofere sârbului
câte ºanse are nevoie pentru a
marca. Au urmat alte ocazii ale
FCSB, de aceastã datã pe contra-
atac, fiindcã Universitatea a fost
nevoitã sã iasã la joc, deºi iniþial
nu ar fi avut de gând sã o facã.
Zlatinski a tras peste, Mitriþã ºi
Bãrbuþ, prea încet, iar cea mai
mare oportunitate a Craiovei a ve-
nit în finalul primei reprize, când
Popa a reluat în barã, din careul
mic. Partea secundã a început tot
cu gol pentru gazde, Florin Tãna-
se transformând un penalty acor-
dat fiindcã Dimitrov l-a împins
Teixeira. Chiar dacã au fost încu-
rajaþi de peste 2.000 de fani, care
au dominat atmosfera pe Arena
Naþionalã, craiovenii n-au reuºit sã
dea replica, neavând nicio ocazie
pânã la final. Doar Mitriþã ºi Ban-
cu au încercat ceva, dar fãrã prea
mare sprijin de la colegi, chiar dacã
Bãluþã ºi Mateiu zau zbãtut sã ara-
te cã meritau sã joace. ªi Mangia
a încercat sã schimbe sistemul, dar
era prea târziu. Universitatea n-a
avut coerenþã în acþiuni colective
sau ºi-a pierdut-o în ultimii 25 de
metri. FCSB s-a apãrat bine, iar
oamenii lui Mangia n-au reuºit sã
creeze pericol nici de la distanþã,
în condiþiile în care nu au avut nici
atacantul de careu care sã fie la
capãtul centrãrilor respinse inva-
riabil de fundaºii adverºi. Craiova
nu reuºeºte sã marcheze de 3 me-
ciuri, ºi mai mult, nu are nici mã-

Interes enorm în jurul forma-
þiei de handbal din Bãnie, care
sâmbãtã, de la ora 18, va dispu-
ta returul semifinalei Cupei EHF,
contra lui Kastamonu Belediyesi
(Turcia). Cozi imense s-au for-
mat la Sala Polivalentã de la pri-
mele ore ale dimineþii de ieri, iar
pânã dupã-amiazã acestea au

fost deja epuizate. Unii supor-
teri au avut ºansa de a cumpãra
tichetele de la Cristina Florianu
ºi Andreea Rãdoi, douã dintre
handbalistele formaþiei antrena-
te de Bogdan Burcea. Þinând
cont de interesul enorm pentru
acest meci, în jurul Sãlii Poliva-
lente va fi amenajat un Fan Zone,

cu ecrane de mari dimensiuni pe
care fanii pot vedea meciul. În
turul semifinalei, SCM Craiova
s-a impus în deplasare cu 23-
22 ºi are are prima ºansã la ca-
lificare. În cealaltã semifinalã,
danezele de la Viborg au învins
în prima manºã formaþia norve-
gianã Kristiansand cu 34-31.

S-au epuizat biletele pentru returul SCM Craiova – Kastamonu

Au marcat: Momcilovic 5, Fl. Tãnase 50 – pen.
Arena Naþionalã, spectatori: 25.000.
FCSB: Bãlgrãdean 6 – R. Benzar 6, Planic 7, Bãlaºa 7, Momcilo-

vic 8 – L. Filip 6, Ov. Popescu 6 –  Man 6, Budescu 5 (46 Teixeira) 8,
Cr. Tãnase 5 (46 Fl. Tãnase) 7 – D. Alibec 6 (75 E. Gnohere) 6.
Antrenor: Nicolae Dicã.

„U“ Craiova: Mitrovic 6 – R. Popa 6, Kelic 4 (58 Bãluþã) 6, T. Ferrei-
ra 5 – Martic (4 Dimitrov) 5, A. Santos 6 (67 Mateiu) 6, Zlatinski 5,
Bancu 7 – Bãrbuþ 5, Gustavo 5, Mitriþã 6. Antrenor: Devis Mangia.

Au arbitrat: Istvan Kovacs 6 – Vasile Marinescu, Ovidiu Artene.

FCSB – Universitatea Craiova 2-0

Deºi au fost încurajaþi frenetic de peste 2.000 de fani
pe Arena Naþionalã, alb-albaºtrii n-au fost nici inspi-
raþi ºi nici motivaþi suficient pentru a încheia seria

Craiovei fãrã victorie pe trerenul FCSB

car ocazii sã o facã. Adversarii din
play-off i-au învãþat partitura lui
Mangia, care nu mai reuºeºte sã
surprindã cu nimic. Totuºi, italia-
nului nu i se pot reproºa foarte
multe. Echipa este bine organiza-
tã, nu luase gol în ultimele 7 me-
ciuri, iar pe Arena Naþionalã a pri-
mit douã din faze fixe, pe vina ex-
clusivã a fundaºilor. ªi pe tranziþia
pozitivã treaba antrenorului este
cam îndeplinitã: se aduce bine min-
gea pânã în preajma careului, aco-
lo unde, vorba lui Sorin Cârþu, in-
tervine inspiraþia ºi valoarea jucã-
torilor. Iar atacanþii Craiovei nu
parcurg o perioadã de graþie. Cu
excepþia lui Mitriþã, care cum pri-
meºte mingea este luat în primire
de 2-3 adversari, restul jucãtori-
lor de atac sunt ieºiþi din formã.
Tripleta de „ponei” nu mai func-
þioneazã, poate cã ar fi nevoie
uneori ºi de acel vârf de careu,
chiar dacã el se numea Roman ºi
nu marca defel. FCSB a fost o
echipã accesibilã ºi acest lucru s-
a dovedit în meciurile anterioare,
când Iaºi, Viitorul sau CFR i-au
pus în mare dificultate pe oame-
nii lui Dicã, dar Craiova n-a avut
nici forþa ºi parcã nici motivaþia
sã-i punã piedicã.

Universitatea se desparte de ide-
ea titlului, asta dacã a avut vreo-
datã intenþia realã de a se implica
în aceastã bãtãlie pentru primul
loc, în care rãmân cele douã clu-
buri cu buget superior. Echipa din
Bãnie nu reuºeºte sã fie una dintre
campioanele-surprizã, aºa cum au
fost în ultimii doi ani Astra ºi Vii-
torul, iar obiectivele rãmân legate
de cupele europene, pentru aces-
tea fiind necesar locul 3 sau Cupa
României, Totuºi, ºi aceste þeluri
rãmân foarte greu de atins, în con-
diþiile unei forme modeste arãtate
în play-off, dar ºi a tensiunilor din
lot. Pe lângã jocul previzibil, o altã

problemã a lui Mangia
este cã ºi-a pus deja
vestiarul în cap, negli-
jând jucãtori cu perso-
nalitate precum Gardoº,
Mateiu sau Bãluþã, cu
care altãdatã pãrea sã
gestioneze bine relaþia.

Contre între Bãluþã
ºi Mangia

Dupã meci, Bãluþã l-
a atacat pe Devis Man-
gia, spunând cã nu în-
þelege de ce l-a þinut pe
bancã ºi sperã „sã nu
mai facã aceastã gre-
ºealã”, în timp ce italia-
nul i-a replicat, tot pu-
blic, cãpitanului, sfã-
tuindu-l sã-ºi vadã de
joc ºi sã vorbeascã mai
puþin. „Nu ºtiu ce a în-
cercat sã îmi arate prin
chestia asta (Mangia -
nr.). Eu eram pregãtit,
m-am pregãtit toatã sãp-
tãmâna, ºtiam ce în-
seamnã un meci contra
Stelei, pentru cã sunt oltean, ºi
chiar sunt dezamãgit de decizia
dânsului. Eu încerc sã dau totul pe
teren, chiar dacã nu îmi iese golul.
Eu alerg foarte mult, îmi ajut echi-
pa în multe momente ºi prin alte
lucruri pe care le fac pe teren.
Decizia lui Mister m-am ambiþio-
nat ºi mai tare ºi sper sã nu mai
facã aceeaºi greºealã. Aº fi prefe-
rat sã joc de la început. A fost frus-
trant cã am fost rezervã, cred cã
aº fi adus ºi un plus de prospeþi-
me, aº fi împins mai mult echipa
de la spate ºi sunt sigur cã rezulta-
tul nu mai era acesta”, a precizat
Bãluþã. „De obicei nu vorbesc cu
jucãtorii imediat dupã meci, aºtept.
Bãluþã trebuie sã joace ºi sã nu
vorbeascã prea mult. Dacã am
ceva sã-i transmit, o voi face în
vestiar„ a replicat Mangia. Despre
meci, italianul a declarat: „Ei au
înscris din douã faze fixe. Dar au
fost mai buni ca noi. Pregãtisem
un alt stil de joc, au înscris repe-
de, ºtiam cã sunt puternici la faze-
le fixe. Am fost nevoiþi sã ne
schimbãm modul de abordare al
partidei. Trebuie sã ne apãrãm po-
ziþia a treia din campionat ºi sã ne
luptãm pentru Cupa României. Pri-
mele douã poziþii nu sunt pentru
noi, au dreptate jucãtorii, nu avem
ºanse la titlu. Este o situaþie pe care
trebuie sã o rezolvãm. Cu FCSB
am avut ocazii, am ajuns la 16
metri, dar problema a fost la fina-
lizare”.

Nicuºor Bancu a spus la final:
„Am primit un gol rapid, s-a dat
penalty prea uºor, acolo s-a termi-

nat meciul. Acum s-au dus ºansele
la titlu, e practic imposbil, ne rãmâ-
ne locul 3. Se pare cã noi nu putem
sã mai câºtigãm, ãsta e un lucru
dureros. Da, m-a surprins cã Mis-

ter l-a lãsat pe Bãluþã pe bancã, dar
ºi cel care a intrat (n.r. Bãrbuþ) e
un jucãtor foarte bun. Da, au fost
mai buni, am fost noi superiori la
capitolul posesie, dar fãrã folos”.
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