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Execuþie înainte de verdict!

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Popescu a spus cã nu-l intereseazã cã
nevastã-sa aratã ca o picturã de Picasso
pentru cã banii pe care îi are ea îi permite
sã cumpere un tabvlou de Picasso.
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ACTUALITATE

În plinã dezbatere naþionalã legatã de decesele
mai multor copii, ancheta
epidemiologicã desfãºuratã de Agenþia Naþionalã
Sanitarã Veterinarã ºi
pentru Siguranþa Alimentelor împreunã cu Ministerul Sãnãtãþii nu face
decât sã provoace ºi mai
mult întrebãri. Mai nou,
justificãrile ministrului
Agriculturii, cum cã se
simþea obligat sã facã
public denumirea societãþii de producþie din Argeº,
par sã-l afunde ºi mai
mult într-un joc al declaraþiilor oficiale, ce nu
ajung la cauza deceselor.
Concret, fãrã nicio certitudine, ministrul Achim
Irimescu aduce daune
colosale unei societãþi
productive iar efectele
negative financiare nu
sunt, încã, evaluate.
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„Laptele este conform ºi poate pleca
cãtre procesare fãrã alte rezerve”

Ex-cancelarul
german Helmuth
Kohl, în proces
cu... negrul sãu
Povestea polemicã e de acum
cunoscutã. A fãcut fum anul trecut, când a fost dezvãluitã în cartea “Moºtenire. Procesul verbal al lui Kohl”. Acum fomeazã
obiectul unul proces care s-a deschis, ieri, la Koln. Mai exact continuã. Ziaristului Heribert
Schwann, fost “negru” al lui
Kohl, i se solicitã 5 milioane euro
daune ºi interese pentru publicarea unei biografii non-autorizate, o carte de scandal, dar de real
succes, din moment ce s-au vândut peste 200.000 exemplare.
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15 burse pentru jurnaliºtii care
documenteazã educaþia preºcolarã
educaþie / 8
a copiilor sãrãci
15 burse, în valoare de 2500 lei fiecare, vor fi acordate jurnaliºtilor care sunt interesaþi sã documenteze în profunzime lipsa accesului la educaþie preºcolarã a copiilor sãraci din judeþul lor, problemele cu care se confruntã ºi, atunci când existã, soluþiile pe care le
gãsesc la nivel local actorii relevanþi.
,,Când am transformat mecanismul central al programului Fiecare Copil în Grãdiniþã în lege ne-am întrebat ce va urma...”

Muzeul Olteniei
inaugureazã
expoziþia de bazã
de la parterul
Secþiei de
Istorie-Arheologie

Familia Ion Prioteasa le mulþumeºte tuturor
celor care au fost prezenþi, celor care au fost
alãturi prin sprijin ºi implicare, precum ºi celor
care au transmis un gând bun ºi un mesaj de
încurajare, în momentele de grea încercare pricinuite de dureroasa pierdere a mamei, ELENA
PRIOTEASA.
Dumnezeu s-o odihneascã în liniºte ºi pace!
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Klaus Iohannis i-a retras
Ordinul Steaua României
lui Laszlo Tokes
Preºedintele Klaus Iohannis
a anunþat, ieri, cã a decis
retragerea ordinului Steaua
României lui Laszlo Tokes,
precizând cã cel care primeºte o
astfel de distincþie a statului
trebuie sã respecte Constituþia
României. Preºedintele a
precizat, ieri, la Palatul
Cotroceni, cã decizia sa vine ca
urmare a hotãrârii instanþei. El
a spus cã atunci când statul
român acordã o distincþie vrea
sã rãsplãteascã pe cel distins ºi
sã îi recunoascã un merit, însã,
în acelaºi timp, cel care
primeºte decoraþia trebuie sã
recunoascã România, Constituþia ºi valorile care stau la baza
acesteia.

Gabriel Oprea a demisionat
de la ºefia UNPR. Interimatul
funcþiei va fi asigurat
de Neculai Onþanu
Gabriel Oprea demisionat ieri
din funcþia de preºedinte al
Uniunii Naþionale pentru
Progresul României, se aratã
într-un comunicat de presã al
Uniunii remis MEDIAFAX.
Oprea a trimis UNPR o scrisoare în care îºi anunþã demisia de
la ºefia partidului. “În aceºti
aproape ºase ani de activitate
politicã, UNPR a fost adesea
pus la încercare ºi de fiecare
datã am depãºit împreunã
obstacolele ce ne-au ieºit în
cale. Am decis aºadar sã
demisionez astãzi din funcþia de
preºedinte UNPR. Nu este o
decizie uºoarã, dar este unul din
lucrurile pe care le mai pot face
pentru a da partidului ºi întregii
echipe o ºansã în plus în acest
an electoral... a precizat Oprea
într-o scrisoare trimisã membrilor partidului.
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Alina Gorghiu: Cioloº are uºa deschisã la PNL.
Vrea sã rãmânã tehnocrat, dar viaþa este lungã
Copreºedintele PNL Alina Gorghiu a reafirmat, ieri, cã premierul Dacian Cioloº are
‘’uºa deschisã’’ dacã va dori sã devinã
membru al PNL, afirmând cã partidul este
deschis unei ‘’infuzii de capital tehnocrat,
dacã performeazã în Guvernul Cioloº’’ ºi
cã liberalii îºi doresc un Guvern politic.
‘’Noi avem un premier desemnat în persoana lui Cãtãlin Predoiu, nu vã ascund cã
suntem deschiºi cãtre orice infuzie de capital tehnocrat dacã performeazã în cabinetul
Cioloº, este un foarte clar <<dacã>>, domnul Cioloº are oricând deschisã uºa în Partidul Naþional Liberal dacã va dori sã devinã
membru al acestui partid, înþeleg cã opþiunea domniei sale este rãmânã tehnocrat ºi

sã nu se implice în viaþa politicã. Dar viaþa
este lungã ºi pânã la sfârºitul anului sunt
multe lucruri care se pot întâmpla”, a declarat copreºedintele PNL Alina Gorghiu, la
Vâlcea, întrebatã dacã în situaþia în care
PNL va câºtiga alegerile, este posibil sã susþinã în continuare Cabinetul Cioloº. Ea a mai
precizat cã PNL îºi doreºte un guvern politic. ‘’Cert este cã ne dorim un guvern politic, un guvern tehnocrat este ceva care poate fi aplicat în România doar pe scurtã duratã ºi ca o situaþie tranzitorie. Am fost de
acord cu toþii sã mizãm pe acest guvern tehnic pânã la sfârºitul anului, dar democraþia
înseamnã asumare politicã ºi rãspundere
politicã’’, a adãugat Gorghiu.

MApN a prezentat bilanþul pe 2015:
400 de exerciþii ºi 96 de programe de achiziþii
Ministerul Apãrãrii Naþionale a publicat, ieri,
bilanþul pe anul 2015 ºi principalele obiective
pentru acest an, anunþând cã anul trecut au fost
realizate 96 de programe de achiziþii ºi 400 de
exerciþii naþionale ºi multinaþionale.
Ministrul Apãrãrii Naþionale,
Mihnea Motoc, a declarat în cadrul unei conferinþe de presã în
care a prezentant bilanþul MApN
din 2015 cã anul acesta va fi unul
mult mai dificil ºi mai intens, iar
oamenii au aºteptãri mult mai mari
de la armatã. De asemenea, ministrul a spus cã în 2015 au fost
cinci direcþii pe care ministerul lea urmãrit: restabilirea capacitãþii
operaþionale, angajarea activã în
NATO ºi UE, parteneriate strategice robuste, revizuirea cadrului
normativ specific domeniului apãrãrii ºi creºterea calitãþii vieþii personalului.
În 2015, au fost planificate ºi
desfãºurate peste 400 de exerciþii, dintre care peste 100 au avut

un caracter multinaþional. În luna
septembrie a anului trecut, s-a
desfãºurat pentru prima datã în
ultimii 25 de ani, exerciþiul interinstituþional HISTRIA 15, care a
permis verificarea viabilitãþii conceptului de securitate extinsã, promovat de Strategia Naþionalã de
Apãrare a Þãrii. În scopul revederii mãsurilor ºi acþiunilor de
completare cu resurse umane la
mobilizare, în 2015 au fost executate opt exerciþii de mobilizare,
o parte conduse de MapN. Prin
programele majore de înzestrare
au fost achiziþionate ºi câteva
avioane, în timp ce altele au fost
modernizate.
De asemenea, 764 de militari
au fost dislocaþi simultan în tea-

Kovesi: Serviciul tehnic din DNA trebuie întãrit, dupã
publicarea motivãrii CCR cu privire la interceptãri

Laura Codruþa Kovesi, procurorul ºef al DNA, a declarat dupã
prezentarea bilanþului DIICOT,
cu privire la decizia CCR privind
interceptãrile, cã “din momentul
în care decizia Curþii Constituþionale este motivatã ºi publicatã

dispoziþia respectivã
care este declaratã neconstituþionalã nu mai
poate fi folositã în sitemul judiciar, deci cu
siguranþã vort fi anumite consecinþe”. Aceasta a precizat cã în cadrul DNA existã un Serviciu Tehnic “prin care
procedãm la punerea în
executare a autorizaþiilor de interceptare”.
Totodatã, Laura Codruþa Kovesi a declarat cã
“este posibil ca în urma
motivãrii acestei decizii sã fim nevoiþi sã extindem numãrul perosanelor care
lucreazã la acest Serviciul Tehnic ºi de asemenea întãrim serviciul pentru cã am avut situaþii în
care am lucrat ºi cu alte instituþii
pentru punerea în aplicare a acestor autorizaþii”.

trele de operaþii, fiind realizate ºi
96 de programe de achiziþii. Tot
anul trecut au fost constituite ºi
douã structuri NATO pe teritoriul României: Unitatea de Integrare a Forþelor NATO ºi Comandamentul Diviziei Naþionale SudEst. Pe baza analizelor interne,

Ministerul Apãrãrii Naþionale a
transmis intenþia de participare la
36 de proiecte din cele 130 de
proiecte active la nivelul Alianþei
în cadrul Smart Defence. Tot în
2015 s-a luat decizia ca acest an
sã fie declarat “Anul Veteranilor
de Rãzboi”.

Directorul SRI: România se confruntã cu
ameninþãri din ce în ce mai complexe ºi atipice
Directorul general al SRI,
Eduard Hellvig, a declarat, ieri, la
prezentarea raportului de activitate
al DIICOT pentru anul 2015, cã
“România, din postura de graniþã
externã a Uniunii Europene, se
confruntã cu ameninþãri din ce în

ce mai complexe”. Directorul general al SRI, Eduard Hellvig, a declarat, joi, cã “România, din
postura de graniþã externã a Uniunii Europene, se confruntã cu
ameninþãri din ce în ce mai complexe ºi atipice”. Eduard Hellvig a
mai precizat cã “terorismul, migraþia ilegalã, criminalitatea informaticã, radicalizarea,
traficul de droguri sau
alte reþele de criminalitate organizatã au
atins, din pãcate, cote
alarmante, care ne
obligã la asigurarea
unei capacitãþi sporite
de adaptare ºi reacþie
rapidã”. Directorul
Serviciului Român de
Informaþii a participat,
joi, la ºedinþa de bilanþ
a DIICOT pentru anul
2015.

vineri, 4 martie 2016

cuvântul libertãþii / 3

actualitate

Ex-cancelarul german Helmuth Kohl,
în proces cu... negrul sãu
MIRCEA CANÞÃR

Povestea polemicã e de acum
cunoscutã. A fãcut fum anul trecut, când a fost dezvãluitã în cartea “Moºtenire. Procesul verbal al lui Kohl”. Acum fomeazã
obiectul unul proces care s-a deschis, ieri, la Koln. Mai exact continuã. Ziaristului Heribert Schwann,
fost “negru” al ex-cancelarului
Kohl (1982-1998), i se solicitã 5
milioane euro daune ºi interese
pentru publicarea unei biografii
non-autorizate, o carte de scandal,
dar de real succes, din moment ce
s-au vândut peste 200.000 exemplare. Cartea a suscitat o dezbatere aprinsã în spaþiul public, asupra
adevãratului caracter al “pãrintelui reunificãrii germane”, un personaj ursuz, chiar acid. Se vorbeºte de 600 de ore de discuþie, între

martie 2001 ºi octombrie 2002, cu
Heribert Schwann, un jurnalist de
“deplinã încredere”, conversaþia regãsindu-se înregistratã pe 200
de casete. Un minuþios proces verbal fusese stabilit, dar în 2009 se
întrerupe proiectul ºi înceteazã întâlnirea protagoniºtilor: Helmuth
Kohl îºi concediazã scribul. Jurnalistul Heribert Schawnn rãmâne
convins cã decizia a fost luatã de
noua soþie a lui Kohl, Maiche Richte, supranumitã “Lady Macbeth
d’Oggersein” de Der Spiegel. Acelaºi jurnalist publicase o carte despre fosta soþie a lui Kohl, Hannelore, care s-ar fi sinucis în 2006.
Când Heribert Schwann a publicat “Moºtenire. Procesul verbal al lui Kohl”, fostul cancelar
era furios din cale afarã, solicitând

interzicerea publicãrii ºi afirmând
cã nu ºi-a dat consimþãmântul asupra conversaþiei folosite. În discuþie, potrivit tabloidului Bild, ar fi
fost un “bilanþ politic” ºi nicidecum o carte de dezvãluiri. Cu alte
cuvinte, textul nu putea fi vândut
sub forma apãrutã. În mai 2015,
Tribunalul din Koln, a decis cã deja
cartea fusese în librãrii. S-a încercat o nouã ediþie, dar ºi aceasta
relua fraze întregi, 115 citate în total, marcate cu o bandã neagrã.
Curtea Federalã din Karlsruhe a
dispus în 2015 dreptul lui Helmuth
Kohl de a-ºi recupera casetele.
Tonul exprimãrii lui Helmuth Kohl
este însã unul abraziv. Astfel, despre Angela Merkel spune cã nu
ºtia sã mãnânce cu cuþitul ºi furculiþa la momentul debutului poli-

tic, când era numitã “ºtrengãriþa”.
Pune la îndoialã cã manifestãrile
ample din octombrie 1989 din Leipzig, ar fi contribuit la “cãderea Zidului”. “Este complet fals a pretinde cã spiritul sfânt descinsese în pieþele din Leipzig spre a
schimba lumea”, spunea Helmuth Kohl, invocând starea de fapt
a comuniºtilor de la Moscova.
Existã referiri fãcute la adresa lui
Mihail Gorbaciov, coechipierii lui
Kohl din cadrul CDU ºi fostul preºedinte al Republicii, Christian
Wulff. ªi nu numai. Dacã ne reamintim cât de mult s-a opus Margaret Thatcher reunificãrii, de la
aceasta venind afirmaþia “De douã
ori v-am învins. Acum iar aþi apãrut”. Cartea s-a vândut ca “pâinea caldã”. Hebdomadarul Der

Spiegel a publicat “bune fragmente” din carte ºi presa germanã a
redat indiscreþii, mai mult sau mai
puþin flatante. În vârstã de 86 de
ani acum, cu merite de necontestat în reunificarea Germaniei,
Helmuth Kohl, nu a mai ieºit în
public dupã un accident vascular cerebral în 2009, care l-a slãbit foarte tare. Sã ne reamintim
doar cã Helmuth Kohl a fost cel
care ºi-a asumat paritatea: o
DM contra o marcã din Est ºi
preºedintele Bundesbank, Karl
Otto Poehr a demisionat. Cã
Germania a plãtit din greu tributul unei astfel de opþiuni, este o
altã discuþie, pentru istorie. La 1
iulie 1990 marca germanã din
Vest devenise moneda întregii
Germanii.

Negocieri privind modalitatea de
calcul a preþului la medicamente
Preþul medicamentelor este zilele acestea subiect de dezbatere între asociaþiile de pacienþi,
principalii producãtori ºi autoritãþile sanitare. Ministerul Sãnãtãþii a iniþiat consultãri în vederea
evaluãrii impactului asupra pieþei farmaceutice din România a prevederilor Ordinului nr. 75/2009
pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preþurilor la medicamentele de uz uman.
Aceste consultãri vin pe fondul
intrãrii în vigoare a modificãrilor
aduse Ordinului Ministerului Sãnãtãþii nr. 75/2009, modificãri aprobate în iunie 2015, ºi care afecteazã direct, prin modalitatea de calcul a preþului medicamentelor, disponibilitatea acestora pe piaþã. O
primã rundã de consultãri a avut
deja loc între oficiali din Ministerul Sãnãtãþii ºi reprezentanþii asociaþiilor de profil ale pacienþilor dar
ºi reprezentanþi de þarã a patru mari
producãtori de medicamente la nivel internaþional.

Asociaþiile de pacienþi ºi
producãtorii de medicamente,
la aceeaºi masã
În acest context, reprezentanþii
asociaþiilor de pacienþi ºi-au exprimat îngrijorarea cu privire la scãderea disponibilitãþii unora dintre
medicamentele de strictã necesitate pentru bolnavii care suferã de

boli cronice, deopotrivã de întârzierile înregistrate la intrarea medicamentelor inovative pe piaþa din
România. Totodatã, o altã zonã de
preocupare invocatã, pe fondul
unora dintre prevederile OMS 75/
2009, a fost cea a exporturilor paralele de medicamente, care ar trebui limitate pentru a nu afecta suplimentar disponibilul de medicamente.
Nu în ultimul rând, aceºtia s-au
exprimat pentru o revizuire a Ordinului 75/2009, ale cãrui prevederi
au condus la dispariþia de pe piaþã a
unor medicamente esenþiale.
O poziþie similarã a fost
formulatã si de reprezentanþii
unora dintre marile companii
farmaceutice care au invocat influenþa profund negativã a Ordinului 75/2009, în special a implicaþiilor articolului 8.1, introdus în
iunie 2015, de naturã sã afecteze
direct comercializarea unui numãr
semnificativ de medicamente pe

Colectivul Bibliotecii Judeþene Alexandru ºi Aristia Aman este
alãturi de preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, domnul Ion Prioteasa , în momentele grele pricinuite de decesul mamei, ELENA
PRIOTEASA ºi transmite condoleanþe familiei îndoliate !
Dumnezeu sã o odihneascã în liniºte ºi pace!
COLECTIVUL MUZEULUI DE ARTÃ CRAIOVA TRANSMITE SINCERE CONDOLEANÞE DOMNULUI ION PRIOTEASA,
PREªEDINTELE CONSILIULUI JUDEÞEAN DOLJ ªI ESTE
ALÃTURI DE DOMNIA SA ÎN ACESTE MOMENTE ÎNCÃRCATE DE DURERE, PRICINUITE DE TRECEREA MAMEI SALE
LA CELE VEªNICE.
DUMNEZEU SÃ O ODIHNEASCÃ!

piaþa din România, în condiþiile în
care aceasta este piaþã de referinþã
la nivel european.

Consultãrile vor continua
în urmãtoarea perioadã
Modalitatea de calcul a preþurilor, introdusã în iunie 2015, prin
art. 8.1, afecteazã deopotrivã ºi
disponibilitatea viitoare a vaccinurilor pe piaþa din România, au
declarat producatorii, preþul acestora urmând a fi stabilit de aceeaºi manierã ca pentru celelalte
medicamente de uz uman, deºi ele
se regãsesc în programul naþional de imunizare. Din aceste considerente, reprezentanþii producãtorilor prezenþi la discuþii, au susþinut faptul cã vaccinurile ar trebui sã facã obiectul unei reglementãri distincte.

În urma celor douã runde de
consultãri, ministrul Sãnãtãþii a decis continuarea, în perioada imediat urmãtoare, a procesului de
dezbatere cu principalii actori de
pe piaþã – pacienþi, producãtori ºi
reprezentanþi ai acestora, în vederea identificãrii unor soluþii care sã
rãspundã interesului asigurãrii continuitãþii serviciului public de furnizare a medicamentelor. În acest
sens, sunt avute în vedere modificãri, pe termen scurt ºi mediu,
asupra Ordinului 75/2009, cu respectarea procedurilor de consultare publicã.

Pacienþii atrag atenþia
asupra riscurilor
Coaliþia Organizaþiilor Pacienþilor cu Afecþiuni Cronice a atras
atenþia asupra situaþiei grave în care

se aflã unii dintre pacienþii cronici,
care nu îºi mai gãsesc tratamentul
sau acesta le vine cu întârziere
punându-le astfel viaþa în pericol.
Reprezentanþii Coaliþiei susþin cã au
solicitat autoritãþilor sã analizeze
cauzele acestei situaþii ºi sã modifice mecanismele de punere pe piaþã a medicamentelor astfel încât
acestea sã nu mai lipseascã.
Reprezentanþii pacienþilor cronici
au menþionat cã în cazul persoanelor cu Parkinson medicamentul Madopar a fost retras de pe piaþã, iar
înlocuirea lui este foarte dificilã, întrucât mulþi pacienþi nu suportã noul
medicament. COPAC susþine cã ºi
în cazul pacienþilor cu HIV douã
medicamente au fost retrase din
România din cauza obligaþiei de scãdere a preþurilor de la 1 iulie 2015.
RADU ILICEANU
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Descinderi la suspecþi de evaziune
fiscalã ºi spãlare de bani din Craiova
Poliþiºtii Serviciului de Investigare a
Criminalitãþii Economice din cadrul IPJ
Dolj, sub coordonarea procurorilor din
cadrul Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj, au fãcut, ieri, opt percheziþii în
Craiova, la sediile unor societãþi comerciale ºi la locuinþele unor persoane suspectate de evaziune fiscalã ºi spãlare de
bani. Oamenii legii au ridicat mai multe
Poliþiºtii Serviciului de Investigare a Criminalitãþii Economice din
cadrul IPJ Dolj, sub coordonarea
procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj ºi
cu sprijinul „mascaþilor” din cadrul
Serviciului de Acþiuni Speciale, au
efectuat 8 percheziþii în municipiul
Craiova, patru dintre ele la locuinþele unor persoane ºi restul la sediile unor societãþi comerciale. Vizate de acþiunea oamenilor legii au
fost mai multe persoane bãnuite de
sãvârºirea infracþiunii de evaziune
fiscalã în domeniul agro-alimentar.
În urma descinderilor, patru persoane au fost aduse la sediul Inspectoratului de Poliþie Judeþean
Dolj pentru audieri. În plus, poli-

documente, dar ºi patru persoane care
au fost audiate de poliþiºti ºi procurori.
Anchetatorii îi suspecteazã cã au creat
un prejudiciu de peste 350.000 lei prin
activitatea infracþionalã, suspecþii având
legãturã cu administratorul unei firme
din Craiova, un bãrbat de 51 de ani condamnat definitiv, miercuri, la 5 ani de închisoare tot pentru evaziune fiscalã.

þiºti au ridicat de la locuintele acestora ºi societãþile comerciale pe
care le administrau mai multe documente ºi înscrisuri pentru documentarea activitãþii infracþionale.
Potrivit primelor informaþii oferite
de oamenii legii, anchetatorii au
stabilit cã persoanele respective au
emis ºi înregistrat documente fictive privind livrarea de mãrfuri ºi
servicii cãtre mai multe firme, iarprin activitatea infraþionalã desfãºuratã au produs un prejudiciu bugetului de stat estimat la peste
350.000 lei. Conform reprezentanþilor Parchetuluid e pe lângã Tribunalul Dolj, care coordoneazã
cercetãrile în cauzã, este vorba
despre un dosar aflat în fazã inci-

pientã. Se fac cercetãri cu
privire la activitatea infracþionalã a unui craiovean, Dan
Vienescu, de 51 de ani, care
nu este la prima faptã de
acest gen, suspectat cã, în
perioada 2010- 2012 a derulat operaþiuni comerciale,
pentru care a obþinut încasãri, fãrã sã declare veniturile ºi
fãrã sã vireze taxele datorate bugetului de stat. Mai mult, se pare
cã o bunã parte din tranzacþiile
comerciale înregistrate în evidenþele contabile sunt, de fapt fictive.
Tocmai pentru acest lucru a fost
organizatã acþiunea de ieri, oamenii legii ridicând documente necesare pentru documentare activitãþii infracþionale. „Activitãþile de ieri
s-au desfãºurat în cadrul unui dosar penal în care se fac cercetãri
sub aspectul comiterii infracþiunilor de evaziune fiscalã ºi spãlare
bani. Mai multe detalii vor fi fãcute publice la finalizarea anchetei”, ne-a declarat procuror Magda Bãdescu, purtãtorul de cuvânt
al Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj.

Coordonatorul reþelei, condamnat definitiv miercuri

Una dintre persoanele vizate de
acestã acnhetã, dupã cum au confirmat reprezentanþii Parchetului,
este Dan Vienescu, de 51 de ani,

din Craiova, care a fost ridicat þi
încarcerat, miercuri, de poliþistii
doljeni dupã ce a primit o condamnare definitivã la 5 ani închisoare
tot pentru evaziune fiscalã. În acest
dosar, craioveanul a fost trimis în
judecatã în aprilie 2013, împreunã
cu mai multe persoane, o parte dintre ele cunoscute anchetatorilor, fiind „specializaþi” în evaziune fiscalã. Este vorba despre Viorel Mihai,
Alexandru Florian Radu, Rodian
Liviu Neacºu, Ionuþ ªoarece, Liviu
Andy Lãculeanu, Cãtãlin Cristi Gae
ºi Petriºor Cojocaru. Pe 19 noiembrie 2014 Tribunalul Dolj i-a condamnat pe inculpaþi. Lãculeanu Liviu Andy a primit 5 ani închisoare,
Neacºu Rodian Liviu - 6 ani închisoare, ªoarece Ionuþ Alexandru - 4
ani închisoare, Gae Cãtãlin Cristi 5 ani închisoare, Vienescu Dan - 5
ani închisoare, Cojocaru Petriºor 3 ani de închisoare, Mihai Viorel - 2
ani de închisoare, iar Radu Alexandru Florian - 2 ani de închisoare.
Cu toþii au fost acuzaþi cã, între anii
2008 ºi 2009, au comercializat ce-

reale introducând în circuitul comercial facturi fiscale fictive. În
acest fel inculpaþii nu au mai plãtit
obligaþiile fiscale constând în TVA
ºi impozit pe profit, aducând un prejudiciu bugetului de stat de
2.305.000 de lei.
Cu toþii au formulat apel împotriva hotãrârii Tribunalului Dolj, deºi,
între timp, o parte dintre ei au ajuns
în Penitenciarul de Maximã Siguranþã Craiova condamnaþi definitiv
în alte dosare pentru infracþiuni similare, iar miercuri, 2 martie a.c.,
Curtea de Apel Craiova a respins
apelurile inculpaþilor: „Respinge apelurile inculpaþilor Neacºu Rodian
Liviu, ªoarece Ionuþ Alexandru,
Lãculeanu Liviu Andy, Gae Cãtãlin
Cristi ºi Vienescu Dan, ca nefondate”, se aratã în încheierea de ºedinþã a Curþii de Apel Craiova. Dupã
pronunþarea sentinþei definitive, poliþiºtii IPJ Dolj i-au ridicat pe Dan
Vienescu, Petriºor Cojocaru ºi Florian Radu, care au fost încarceraþi
în Penitenciarul de Maximã Siguranþã Craiova.

Arestat dupã ce a tâlhãrit bãtrâna la care lucrase
Un tânãr de 23 de ani, care locuieºte fãrã forme
legale în Calafat, a fost arestat, ieri dupã-amiazã,
pentru 30 de zile, sub acuzaþia de tâlhãrie. Tânãrul,
care pune burlane la case, a tâlhãrit-o, miercuri,
pe o bãtrânã la care lucrase cu câteva zile mai
devreme, lãsând-o fãrã 1400 de lei ºi telefonul mobil.
Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, miercuri, 02 martie a.c., în
jurul orei 10.15, poliþiºtii din Calafat au fost sesizaþi de cãtre Ana
M., de 74 de ani, din municipiul
Calafat, cu privire la faptul cã un
tânãr a pãtruns în locuinþa sa, de
unde a sustras suma de 1400 lei
ºi un telefon mobil. La faþa locului s-a deplasat echipa operativã
din cadrul Poliþiei municipiului
Calafat care a stabilit cã cele sesizate se confirmã, partea vãtãmatã surprinzând un tânãr de circa 20-23 ani, care încerca sã iasã

din locuinþa sa. În urma activitãþilor specifice desfãºurate, poliþiºtii din cadrul Biroului Investigaþii Criminale Calafat au depistat
autorul faptei, stabilind cã se numeºte Bandi Gabor, de 23 de ani,
din comuna Gheorghe Doja, judeþul Mureº, care locuieºte fãrã
forme legale în Calafat, unde
pune burlane la case. Poliþiºtii au
stabilit cã tânãrul a pãtruns în
locuinþa persoanei vãtãmate, la
care lucrase cu câteva zile mai
devreme, ºi a sustras dintr-un
portofel suma de 1400 lei ºi tele-

fonul mobil. Când bãtrâna l-a
surprins, pentru a-ºi asigura scãparea, tânãrul a împins-o pe victimã ºi a reuºit sã fugã. „Poliþiºtii, împreunã cu procurorul de caz
din cadrul Parchetului de pe lângã Judecãtoria Calafat au documentat activitatea infracþionalã
a tânãrului, sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de tâlhãrie calificatã, ºi au luat mãsura reþinerii acestuia pentru 24 ore”, nea declarat subcomisar Alin Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ
Dolj. Bandi Gabor a fost încarcerat în arestul IPJ Dolj, iar ieri
dupã-amiazã procurorii l-au fost
prezentat Judecãtoriei Calafat cu
propunere de arestare preventivã. Instanþa a admis propunerea
procurorilor ºi a dispus arestarea pe o perioadã de 30 de zile a
inculpatului, dupã cum a mai precizat subcomisar Alin Apostol.
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Bucuria de a fi femeie
”Pictãm pe chip speranþa” este poate una
dintre cele mai frumoase ºi emoþionante
campanii dedicate femeilor din Craiova.
Eroinele sunt doamne cu poveºti tulburãtoare, pentru care fiecare zi este doar o luptã cu bolile oncologice de tot felul, dar care
nu au încetat nici o clipã sã zâmbeascã, sã-

Doamna Georgeta se aflã la a
doua participare la campania „Pictãm pe chip speranþa”, care s-a
desfãºurat la saloanele de înfrumuseþare ”Alexander’s Cut„ ºi
”Monique”, fiind dedicarã femeilor cu afecþiuni oncologice.
Intrã în salon cu paºi hotãrâþi ºi
nu poþi sã nu îi remarci silueta impecabilã, de manechin. I-a fost
aplicat un machiaj care îi scoate în
evidenþã ochii frumoºi, cu privire
caldã. Hair-stylistul Alexandru o
invitã la oglindã. Pãrul sãu, vopsit
într-o nuanþã îndrãzneaþã de roºu,
va fi acum aranjat. Lucrând doar
cu câteva perii ºi un feon, profesionistul îi face o coafurã care, la
final, îi schimbã mult fizionomia.
Doamna Georgeta este cu adevãrat o femeie frumoasã ºi primeºte
complimente de la toþi cei din jur.
Radiind de frumuseþe, se lasã fotografiatã.
„Ideea acestei campanii este
minunatã. Pur ºi simplu te face sã
uiþi prin ce ai trecut, te face sã te
simþi femeie cu adevãrat. Este greu
sã descriu în cuvinte, dar dacã aº
încerca, aº putea spune cã pentru
noi este ca un moment de liniºte,
de relaxare. Faptul cã mã vãd frumoasã mã face sã mã simt extraordinar”, mãrturiseºte, cu zâmbetul pe chip, Georgeta.
Privind-o, ai din nou senzaþia cã
s-a preschimbat într-un fotomodel.

ºi iubeascã familiile ºi sã trãiascã bucuriile
pe care le oferã viaþa. Cu entuziasmul ei, o
echipã deosebitã de tineri, de la ACCES Oltenia ºi ASIS Craiova, le-a ajutat sã readucã lumina pe chip ºi culoarea în obraji, întrun cuvânt sã redescopere feminitatea care
le face unice ºi atât de speciale.

Un suflet uriaº într-n trup firav
Ana-Maria este o doamnã firavã, care a compensat acest lucru
cu un zâmbet uriaº. Când s-a ridicat de pe scaunul de la coafurã,
pãrul sãu moale, în culoare naturalã, a cãpãtat bucle lejere care îi
încadreazã drãgãlaº faþa. Zâmbeºte mult ºi, zãrindu-i ochii verzi,
deosebit de frumoºi, te gândeºti
cât de minunaþi îi vor face fetele
de la Salonul „Monique” când va
încãpea pe mâinile lor. Acum, chiar
ºi fãrã pulberea fardurilor, ei vorbesc într-un mod special ºi te invitã în lumea lor.
„Sunt la prima participare în
aceatã campanie ºi mi se pare o
idee foarte frumoasã, chiar indicatã. Eu nu am fost obiºnuitã sã
mã aranjez, merg foarte rar la salon, doar atunci când trebuie sã
ajung la o nuntã ºi poate nici
atunci. Pentru mine este ceva diferit, total diferit ºi mã face sã mã
simt frumoasã”, spune, cu bucurie în glas, Ana-Maria.
Stând pe canapea ºi aºteptând
sã îi vinã rândul la machiaj, este o
plãcere sã o cunoºti. De zece ani
se luptã cu cancerul, dar este o
persoanã extrem de optimistã. Astãzi, când noi ne-am întâlnit cu ea,
vrea sã ne povesteascã doar despre lucrurile frumoase din viaþa
ei. Îi place foarte mult sã gãteascã
pentru soþul ºi bãieþelul sãu de 11

ani. „Fac tot felul de preparate
culinare. Înainte nu eram în stare
de nimic, dar acum pot sã spun cã
sunt experimentatã. Încerc ºi reþete mai speciale ºi am curaj sã improvizez. La aniversãri fac torturi
naturale, cu creme fãcute în casã
ºi friºcã din smântânã”.
O altã pasiune a sa este grãdina de flori din curtea casei, pe
care o îngrijeºte. „Îmi plac florile extraordinar de mult. Când stau
în naturã, mã relaxez foarte mult
ºi de aceea am grijã de grãdina
mea de flori”.
Este dedicatã total familiei sale,
ea se ocupã de plãnuirea zilelor
aniversare, a concediilor ºi tot ea
face ºi cele mai mari surprize. „Le
fac surprize alor mei, este lucrul
care mã face cea mai fericitã. Leam organizat odatã o vacanþã. Am
luat biletele de avion ºi le-a pregãtit o excursie la Roma. A fost
foarte frumos...”.

ªi psihoterapeutul are
povestea lui...

Uitându-se la televizor, cu un an
în urmã, Gabriela Predu a vãzut-o
pe Andreea Niþã, preºedintele ACCES Oltenia, cum promova aceastã campanie pentru femeile cu
afecþiuni oncologice, ºi s-a decis
sã facã ºi ea parte din aceastã echipã. ªi iatã-o acum stând pe canapea ºi discutând cu fiecare dintre
doamne. Gabriela Predu este psihoterapeutul grupului.
”Un rol al meu este de fost pacient, fiind o persoanã care a avut
o experienþã de acest gen, ºi celãlalt rol de psihoterapeut. Deºi eram
la 15 ani dupã ce avusesem operaþia, am considerat cã pot ajuta
cu experienþa mea, fiindcã este
foarte important sã avem modele
din viaþa realã, care ne pot învãþa
din experienþa lor. În plus, o persoanã care nu are pregãtirea necesarã poate sã facã rãu, poate sã
provoace durere pentru cã, pur ºi
simplu, nu ºtie cum sã facã binele”, a mãrturisit Gabriela Predu.
Fiecare doamnã pe care a cunoscut-o în cele douã zile au emoþionat-o cu exemplul lor, iar campania „Pictãm pe chip spereanþã” este
de-a dreptul minunatã pentru ea.
„Le ajutã pe doamne sã-ºi redescopere frumuseþea din interior.
Este cu atât mai necesarã pentru
cã sunt niºte persoane vulnerabile. Boala oncologicã ºi dizabilitãþile sunt subiecte tabu în România, din pãcate. ªi atunci când te
ascunzi cã ai o boalã, se creazã o
presiune la nivelul psihicului ºi
persoana respectivã este permanent
în alertã. Ori acest lucru nu e benefic în vindecarea lor. Ele au nevoie de toate resursele pentru a se
face bine. ªi dacã poþi sã contribui la starea de bine este un lucru
extraordinar”.

Iar fotograful este un ... voluntar
Roxana Mitroi aleargã de colocolo cu aparatul de fotografia la
gât. Vrea sã prindã cele mai drãguþe cadre ºi sã surprindã bucuria ºi frumuseºea cum îºi recapãtã locul pe chipurile tuturor doamnelor, acolo unde a fost dintotdeauna. Ea are 16 ani, învaþã la
Colegiul Naþional „Elena Cuza” ºi
este voluntar în cadrul acestei
campaniei care a cucerit-o cu totul. ”Mã bucur cã pot sã particip
ºi sã ajut ºi eu cu ce pot. Ideea
este extraordinarã, iar aceste
doamne sunt absolut minunate.
Mã simt foarte bine aici, ca ºi toþi
care sunt prezenþi ºi cred cã pozele mele exprimã cel mai bine atmosfera de aici ºi starea de spirit
a doamnelor”, a spus, cu bucurie, Roxana. Ca orice lucru fãcut
din purã pasiune, ºi ea era tare
mândrã de fotografiile ei.

O ºuetã cu ceai ºi prãjiturele

Pe searã, doamnele frumos
aranjate au fost invitatele organizatorilor - ACCES Oltenia ºi ASIS
– la o ºuetã cu prãjituri ºi ceai la
„Fado Pub”, unde prieteniile începute în timpul zile sã se sudeze ºi
mai strainic.
„Dacã anul trecut urmãream
aceastã campanie din postura de
admirator, anul acesta fac parte
din ea. M-a emoþionat foarte mult
sã vãd transformarea care se petrece cu aceste femei. În momentul în care au pãºit pe uºã, erau
uºor stânjenite, dar când s-au privit în oglindã ºi parcã au zãrit un
chip cu totul nou, ºi-au schimbat
complet atitudinea. Au plecat de
aici vizibil schimbate, trãind din
nou bucuria de a fi femeie. Ori
lucrurile acestea vãzându-le ºi
trãindu-le alãturi de ele, în aceste
zile, sunt o experienþã minunatã.

De aceea eu zic cã este una dintre
cele mai frumoase campanii care
s-au fãcut vreodatã pentru femei”,
a mãrturisit, Mihaela Pârvu, reprezentantul Asociaþiei de Sprijin ºi
Implicare Socialã (ASIS), unul dintre organizatorii campaniei.

Happy-end cu „va continua”

Andreea Niþã, preºedintele Asociaþiei de Consultanþã ºi Consiliere
Economico-Socialã (ACCES) Oltenia, a spus cã doreºte sã continue ºi anul viitor chiar dacã, în
campanie, intrã doar acele femei
dispuse sã îºi împãrtãºeascã suferinþa, grijile ºi trãirile în aceastã
micã comunitate.
„Modelele pe care ele le reprezintã pentru cele care nu au curajul de a se exprima nu înseamnã
decât speranþa cã se poate continua o luptã în care ele pot ieºi învingãtoare. «Pictãm pe chip speranþa» nu înseamnã altceva decât
a reclãdi încrederea în sufletele
mãcinate, dezorientate, dezumanizate cumva pentru trupurile încercate de suferinþã. Impactul cu ºtirea cã s-ar putea sã se instaleze
asupra ta o boalã incurabilã este
atât de mare încât se schimbã fundamental reperele. Îþi pierzi identitatea, nu mai ai încredere în comunitate, familie, pierzi tot ceea
ce ai construit ºi tot ce ai fi putut
proiecta în viitorul tãu. A simþi cã
nu eºti singur în acest demers continuã cu principalul inamic al tãu,
afecþiunea oncologicã, înseamnã
mai mult decât am crede cã am
putea sã oferim prin intermediul
medicaþiei. Dacã trupul este afectat, singurul care ar putea sã îl
aducã la starea iniþialã de pregãtire pentru piaþã este decât sufletul, mintea. Sunt cele care luptã
permanent cu starea de vulnerabilitate”, a explicat Andreea Niþã,
preºedintele ACCES Oltenia.
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„Laptele
„Laptele este
este conform
conform ºiºi poate
poate pleca
pleca cãtre
cãtre
procesare
procesare fãrã
fãrã alte
alte rezerve”
rezerve”
În plinã dezbatere naþionalã legatã de
decesele mai multor copii, ancheta epidemiologicã desfãºuratã de Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor împreunã cu Ministerul
Sãnãtãþii nu face decât sã provoace ºi mai
mult întrebãri. Mai nou, justificãrile ministrului Agriculturii, cum cã se simþea
obligat sã facã public denumirea societãþii de producþie din Argeº, par sã-l afunde
ºi mai mult într-un joc al declaraþiilor oficiale, ce nu ajung la cauza deceselor. Concret, fãrã nicio certitudine, ministrul
Achim Irimescu aduce daune colosale unei

societãþi productive iar efectele negative
financiare nu sunt, încã, evaluate. Mai
precizãm cã, subordonatul sãu, directorul
DSVSA Argeº, Daniel Lupu, a precizat cã
brânza de vaci produsã de Lactate Brãdeºti nu i-a îmbolnãvit pe copii, arãtând
cã, tot laptele de aici este pasteurizat. Mai
nou, preºedintele ANSVSA, Andrei Butaru, afirmã cã: „în urma controalelor fãcute, pânã acum, nu existã probleme în fermele din România. Laptele este conform
ºi poate pleca cãtre procesare fãrã alte
rezerve. La ora la care discutãm vorbim
de toate fermele din România”.

Analizele de la o fermã din Dolj
sunt bune

A trebuit sã aparã o situaþie de
crizã, ca sã putem vedea cum acþioneazã autoritãþile statului în timp
real. Evident, aºa cum ne-am obiºnuit, lamentabil. Concret, urmare a
deceselor mai multor copii, în data
de 25 februarie, echipe mixte, alcãtuite din inspectori DSVSA ºi DSP
din judeþele Argeº ºi Dolj au demarat acþiunea de prelevare de probe,
care au fost transmise spre analizare Institutului de Igienã ºi Sãnãtate
Publicã Veterinarã (IISPV). Ancheta
ANSVSA, desfãºuratã în colaborare cu Ministerul Sãnãtãþii a fost extinsã, din data de 26.02.2016, ºi în
judeþul Bacãu, ca urmare a noilor
informaþii primite prin intermediul
Sistemului Rapid de Alertã pentru
Alimente ºi Furaje (SRAAF).

Se confirmã E.coli, în douã surse
diferite

Au fost recepþionate de IISPV
337 de eºantioane din probe prelevate din alimentele indicate de Ministerul Sãnãtãþii: lactate - lapte de
vacã, iaurt, brânzã de vaci (produse
finite, materii prime), produse de
carne - carne de vitã ºi carne de pui,
fructe ºi legume, achiziþionate atât
din comerþ, din gospodãria proprie,
cât ºi de la persoane particulare.
Dintre cele 194 de eºantioane analizate pânã la aceastã datã, a fost depistatã prezenþa Escherichia Coli,
serogrupul O 26, la: o probã de pui
(spate cu gât) recoltat din frigiderul
uneia dintre persoanele (aparþinãtor) implicate în ancheta Ministeru-

lui Sãnãtãþii, carnea provenind de
la pãsãri din gospodãria persoanei
respective (judeþul Bãcãu) ºi la probe prelevate dintr-un lot de 25 de
kg brânzã proaspãtã de vaci, produsã de o unitate de prelucrare a
laptelui din judeþul Argeº. În urma
confirmãrii prezenþei bacteriei, inspectorii DSVSA s-au deplasat la
sediul unitãþii, pentru verificãri. Datele rezultate în urma verificãrilor
aratã cã lotul respectiv de brânzã a
fost de 25 de kg, produsã în data
22.02.2016, cantitate care nu a mai
fost regãsitã la producãtor sau la
comercializare.

„Nu existã boalã, existã doar
bolnavi!”

Despre e-coli, specialiºtii doljeni
spun cã nu poþi fi sigur de cum evolueazã într-un organism uman, în
condiþiile actuale de mutaþii, de tot
felul. „Nu existã boalã. Existã bolnavi”, ne destãinuie un medic sanitar-veterinar din Craiova, amintind de
lecþiile magiºtrilor de altãdatã. Cu alte
cuvinte, particularitãþile fiecãrui caz
în parte dau un traseu cu totul diferit
aceleaºi afecþiuni. Aºadar, este prematur sã aruncãm vina pe producãtorul de lactate din Argeº.

Directorul DSVSA Argeº, Daniel Lupu, a mai declarat cã inspectorii DSVSA din Argeº ºi Dolj au
ridicat probe de lapte de unde se
aproviziona Lactate Brãdet, pentru
a vedea care este cauza contaminãrii brânzei cu bacteria E.Coli.
Este cunoscut faptul cã bacteria Escherichia coli tulpina enterohemoragica (EHEC), ce provoacã diaree puternica ºi hemoragii intestinale
ºi, uneori, chiar moartea la om, nu se poate afla decât accidental pe
suprafaþa acestora ºi nu în interiorul acestora. O simplã spãlare sub un
jet de apã, le îndepãrteazã definitiv. Este o operaþie simplã, ce se învaþã
din copilarie „spalã legumele ºi fructele înainte de a le consuma proaspete”, la fel ca ºi spãlatul mâinilor înainte de a mânca.

„Miercuri, am ridicat o probã de
lapte de la ferma de unde se aproviziona producãtorul brânzei contaminate cu E.Coli. Am trimis-o la
Bucureºti, la Institutul de Igienã ºi
Sãnãtate Publicã Veterinarã
(IISPV). Rezultatul va fi gata în cel
mult patru zile. I-am contactat ºi pe
colegii de la DSVSA Dolj. Mi-au
confirmat cã au trimis ºi ei o echipã
sã ridice probe de la ferma din Dolj,
de unde acelaºi producãtor se aproviziona cu lapte”, a spus Lupu întro conferinþã de presã, înainte de
publicarea rezultatelor, care s-a fãcut dupã 4 zile de la recoltare, respectiv luni, 29.02.2015.

Prost sfãtuit sau cu intenþie
distructivã!?

Ministrul Agriculturii a anunþat
public numele companiei Lactate
Brãdet ºi considerã cã informaþia
privind identificarea bacteriei E-coli
a prezentat-o în mod absolut transparent ºi cã a decis sã divulge public numele producãtorului pentru
a evita alte îmbolnãviri.
În urma anunþului, proprietarul
Lactate Brãdet, Marius Badea, a
anunþat cã va închide unitatea precizând, totodatã, cã nu ºtie dacã
societatea îºi va reveni dupã acest
caz, chiar dacã rezultatele finale ale
analizelor vor arãta cã, acea contaminare cu E-coli nu s-a produs în
timpul procesului de fabricaþie. Mai
nou, un mare retailer, Auchan, anunþã cã reþeaua sa de hipermarketuri
va continua colaborarea cu producãtorul lactatelor Brãdet din Argeº,
începutã în 2008, ºi îl va susþine în

mãsura în care poate.

Coincidenþe stranii

Sã rezumãm. Copiii mor, prezumatã a fi infectaþia cu bacteria ecoli. Sursa acesteia nu a depistat-o
nimeni pânã acum. S-a început cu
controlul portocalelor, pe toatã raza
Piteºtiului, de parcã bebeluºii ar fi
primit suc de portoclale în hrana zilnicã!? A fost gãsitã bacteria întrun lot de 25 de kg de brânzã produsã dupã data decesurilor copiilor.
Aºadar, se poate arãta vinovatul!
O relaþie cauzã-efect care nu rezistã sub nicio formã. Sã reamintim cã,
toatã aceastã tevatura este copie
la indigo cu scandalul din 2011,
când era rândul producãtorilor români de castraveþi sã simtã, pe propria piele, ce înseamnã un embargo economic. În realitate, nu s-a
descoperit prezenþa bacteriei e-coli
în castraveþi, dar marii competitori
europeni au primit un ajutor nesperat! „Producãtorii români pierd zilnic 100.000 de euro din cauza blocãrii exporturilor de castraveþi cãtre Germania ºi Cehia”, a declarat
la acea vreme Adrian Rãdulescu,
secretar de stat în Ministerul Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale.

Doi dintr-o loviturã!

Întreg scandalul este menit sã
ascundã adevãruri mult mai grave.
Cel puþin la nivel de zvonisticã, în
rândul cadrelor medicale craiovene se resimte un sentiment de dezgust cã lucrurile nu se vrea a fi puse
cap la cap ºi adevãrata cauzã a deceselor sã fie fãcutã public. Pentru
cã existã cel puþin o pistã de lucru,
ce suntem convinºi cã cineva o are
în lucru. Cea a vaccinurilor. Deºi
Agenþia Naþionalã a Mediamentului ºi Dispozitivelor Medicale a

precizat cã, niciunul dintre copiii diagnosticaþi cu sindrom hemoliticuremic nu a fost vaccinat cu Hexaxim, paleta de investigaþie a efectelor adverse cauzate de vacinuri este
mult mai largã. Sã mai punctãm cã,
preºedintele Societãþii Române de
Microbiologie, dr. Alexandru Rafila exclude alte ipoteze ale sindromului hemolitic-uremic, cum ar fi:
îmbolnãvirile virale, rotavirus, vaccinarea sau intoxicaþii cu substanþe chimice! ªi, aceasta, în condiþiile
în care, cercetãtori de la Institutul
Cantacuzino, cu zeci de ani de muncã asiduã pe segmentul unei singure bacterii, tot nu ºtiu prea multe
din secretele acesteia.
Dacã se va descoperi cauza deceselor, ºi nu va fi cea provocatã
de bacteria e-coli, avem convingerea cã, în lupta pentru supremaþia
pe piaþa lactatelor a mai fost eliminat un producãtor incomod pentru
„granzi” ºi, totodatã, piaþa transnaþionalã a vaccinurilor, cu interesele
sale financiare colosale rãmâne protejatã, prin neimplicarea într-o anchetã riguroasã, efectuatã asupra
fiecãrui caz de copil decedat. ªi câte
speranþe ºi-au pus cei tineri în puterea tehnocratã!

„Laptele este conform ºi nu
existã probleme în ferme”

„În urma controalelor fãcute,
pânã acum, nu existã probleme în
fermele din România. Laptele este
conform ºi poate pleca cãtre procesare fãrã alte rezerve. La ora la
care discutãm vorbim de toate fermele din România”, a spus dr. Andrei Butaru, preºedintele ANSVSA. În ceea ce priveºte rezultatele probelor prelevate de la cele
douã ferme din Argeº ºi Dolj, ºeful
ANSVSA a subliniat cã le va face
publice în momentul în care vor fi
finalizate, însã primele probe au ieºit negative, iar altele mai sunt în
lucru.
„Noi facem controale în fermele
din Argeº ºi Dolj pentru cã aºa ne
cere procedura, iar când se vor finaliza toate analizele pe care le-am recoltat vom face declaraþii sau vom
transmite un comunicat de presã. Primele rezultate au ieºit negative, dar
mai avem ºi altele în lucru. Nu pot
spune când se vor finaliza, dar când
le vom avea le vom face publice. Am
vrut sã fac aceste precizãri pentru cã
s-a creat o psihozã în rândul populaþiei ºi oamenii trebuie sã ºtie cã laptele este conform, cã nu sunt probleme pe lapte, iar fermierii trebuie sã îºi
ducã activitatea în mod normal”, a
spus Andrei Butaru.
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Lansarea proiectului pilot “Regiuni
mai puþin dezvoltate”
Comisarul european pentru politicã regionalã Corina
Creþu a lansat ieri, la Bucureºti, în premierã europeanã,
proiectul pilot “Regiuni mai puþin dezvoltate”. Prin acest
proiect, Comisia Europeanã va sprijini regiunile având un
PIB sub 50% din media UE pentru a identifica ºi depãºi
blocajele cu care acestea se confruntã, prin analize, expertizã ºi consiliere furnizate autoritãþilor.
Peste 231 de miliarde de euro
au fost disponibile prin politica de
coeziune pentru regiunile mai puþin dezvoltate ale Europei în perioada 2007 - 2013. Realitatea ne aratã
însã cã aceste regiuni au înregistrat evoluþii diferite. Regiuni similare, care beneficiazã de sprijin asemãnãtor din partea Uniunii, au cãi
diferite de dezvoltare: unele prosperã, altele rãmân în urmã”, a declarat comisarul european pentru po-

liticã regionalã la lansarea proiectului. În cadrul proiectului, care se
adreseazã pentru început regiunilor Nord-Vest ºi Nord-Est din România, experþi ai Direcþiei Generale pentru Politicã Regionalã din
Comisia Europeanã (DG REGIO)
vor gãsi, împreunã cu autoritãþile
române, pentru fiecare regiune în
parte, cele mai bune soluþii pentru
implementarea cu succes a proiectelor cu finanþare europeanã, în

beneficiul direct al cetãþenilor. Experþii Comisiei vor analiza caracteristicile macroeconomice, stadiul reformelor administrative, guvernanþa localã ºi investiþiile din
regiunile cuprinse în proiect. “O
prea mare parte din populaþia României se luptã cu sãrãcia ºi este
departe de standardul de viaþã occidental. Din acest motiv, acest
proiect reprezintã o prioritate a
mandatului meu. Încercãm sã
identificãm, alãturi de autoritãþile
naþionale ºi locale, problemele
structurale care împiedicã sau încetinesc dezvoltarea acestor regiuni. Soluþiile propuse vor asigura
succesul proiectelor europene,
care vor genera creºtere economicã ºi locuri de muncã”, a subliniat comisarul Corina Creþu.

Comisarul european Corina Creþu:

România este primul stat membru în care este pus în practicã acest
proiect pilot, în regiunile Nord-Vest ºi Nord-Est, unde efectele unei economii slabe se simt direct la nivelul cetãþenilor. În funcþie de rezultate,
proiectul va fi extins ulterior pentru a include ºi alte regiuni din România
(Sud, Sud-Vest ºi Sud-Est), precum ºi în Polonia.

Luna trecutã:

„Nu existã pânã la aceastã orã nici mãcar
Traficul Ryanair a crescut cu 28%
pasageri al Ryanair a crescut cu 28%, pãnã
amplasamentul unde vor fi aceste spitale regionale”
la 7.4 milioane, în timp ce gradul de ocuComisarul european pentru politici regionale Corina Creþu a declarat, ieri, cã România are alocaþi, în perioada 2014 - 2020, 500
de milioane de euro pentru educaþie ºi sãnãtate, în care intrã ºi fondurile pentru trei
spitale regionale, însã, spune ea, nu existã

încã un amplasament pentru aceste noi unitãþi medicale. “Pentru sãnãtate ºi educaþie
România are alocatã, pentru 2014 — 2020,
suma de 500 de milioane de euro ºi pentru
fiecare spital regional 50 de milioane de euro,
deci suma totalã pentru sãnãtate ºi educaþie
este de 500 de milioane. Am spus acest
lucru în timpul conferinþei pentru cã este
datoria mea sã trag ºi un semnal de alarmã atunci când este cazul ºi aºa cum am
spus a fost o luptã continuã ca sã convingem Comisia Europeanã sã aloce aceºti
bani pentru aceste trei noi spitale regionale, iar, la aproape un an, în iunie 2015, am
semnat Programul Operaþional Regional
unde s-au prevãzut aceste spitale. Din
pãcate, nu existã pânã la aceastã orã nici
mãcar amplasamentul unde vor fi aceste
spitale”, a afirmat Corina Creþu.

Ryanair, compania aerianã preferatã a
europenilor, a publicat ieri, statistica privind
traficul de pasageri înregistrat în luna Februarie. Astfel, traficul a crescut cu 28%
pânã la 7,4 milioane de clienþi; gradul de
ocupare a avut o creºtere cu 4% pânã la
93% iar traficul anual general a crescut pânã
luna trecutã cu 17%, adicã s-au înregistrat
peste 104 milioane de clienþi. “Traficul de

pare s-a mãrit cu 4%, p la 93%. Aceste
cifre lunare record se datoreazã tarifelor
noastre mici ºi a numãrului mare de rezervãri în avans, rezultate ale succesului programului nostru pentru clienþi “Always
Getting Better” (AGB) ce continuã sã ne
aducã cel mai puternic grad de ocupare
înregistrat vreodatã”. Acesta a mai spus
cã cei care vor sã cumpere bilete de avion
de la compania Ryanair trebuie sã se aºtepte la noi servicii ca urmare a continuãrii
celui de-al doilea an al programului AGB ce
includ un nou sit web, o nouã aplicaþie pentru mobil, noi interioare ale aeronavelor, noi
uniforme pentru membrii echipajului ºi meniu de bord îmbunãtãþit, “toate pentru cã
Ryanair continuã sã livreze mult mai multe
decât doar cele mai mici tarife ºi cele mai
multe zboruri la timp din Europa…”.

În cursa pentru Primãria Craiova,

Dan Cherciu susþinut ºi de þãrãniºti
Partidul M10 Dolj ºi PNÞCD Dolj au semnat ieri, protocolul Alianþei Electorale „Pentru Craiova”. Evenimentul a fost urmat de o
conferinþã de presã susþinutã de Lucian Popa,
„Semnãm acest protocol ºi sperãm ca aceastã alianþã sã poatã fi ºi
extinsã. Dorim acest lucru, þinând
cont cã ºi candidatul propus de
alianþã, domnul Dan Cherciu, este
din punctul nostru de vedere ºi al
craiovenilor cel mai bun candidat
de primar pe care Craiova ºi le-ar
putea avea”, a subliniat liderul
PNÞCD Dolj, gazda evenimentului.
Fostul consilier local, Dan Cherciu, a precizat în acest context, cã
le va propune tuturor celor care în
clipa de faþã ºi-au exprimat intenþia
de a participa ca ºi candidaþi la aceste alegeri, fiind vorba despre candidaþii de dreapta, sã vinã la aceeaºi
masã ºi sã desemneze împreunã

preºedintele Organizaþiei M10 Dolj, Laurenþiu Mândrea, preºedintele PNTCD Dolj ºi
candidatul susþinut de alianþã pentru Primãria Craiova, Dan Cherciu, fost consilier local.

candidatul dreptei, pe criterii corecte ºi obiective. „Cred cã aceºti candidaþi vor avea înþelepciunea sã înþeleagã cã nu mai e momentul sã
fim soliºti, fiind singura ºansã de a
înfrânge caracatiþa. Nu este nici
momentul ºi nici locul de a ne mai
manifesta vanitãþi absurde. Sigur,
sunt mulþi care declarativ sunt de
acord pentru constituirea unei alianþe ºi toatã lumea se împiedicã la
metoda care ar urma sã fie desemnat candidatul. Fiecare are orgolile
lui, ambiþiile lui. Sunt voci care ar
dori sã absolutizeze sondajele de
opinie. Acesta este motivul pentru
care am vãzut vânturat în spaþiul
public tot felul de sondaje, o parte

din ele au o mare dozã de neseriozitate, ori opinia mea este cu totul diferitã. Eu propun toate partidele sã
ne aºezãm la o masã, sã facem abstracþie de numele candidaþilor, de
persoane ºi sã cãdem cu toþii de
acord asupra unui profil ideal al candidatului, adicã, ceea ce ºi-ar dori
craiovenii. Vom propune criterii,
unanim acceptate. Pasul doi va consta în supunerea noastrã unui juriu,
care poate sã fie format din reprezentanþi ai societãþii civile, din liderii partidelor componente ºi vom
puncta fiecare candidat, scorul final poate sã fie criteriul de desemnare a acestui candidat”, a precizat
Dan Cherciu.

Candidatul susþinut de alianþã
pentru Primãria Craiova a fost întrebat dacã va accepta orice rezultat al acestei selecþii, chiar ºi un rezultat nefavorabil. „Da. Îl voi accepta ºi voi face ºi mai mult decât
atât. Îl voi susþine pe acel candidat
care va fi desemnat în urma unei
astfel de metode. Îmi este greu sã
accept sondajul ca pe un criteriu

suprem. Personal, am fost victima
unui astfel de sondaj, într-adevãr pe
fondul naivitãþii mele, de aceia nu
mai sunt dispus, decât poate în condiþii de garanþie expresã cã respectivul sondaj va fi corect, sã mã supun lui. Iar sondajul mãsoarã pânã
la urmã altceva ºi anume gradul de
notorietate al unei persoanei...”, a
mai subliniat Dan Cherciu.
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15 burse pentru jurnaliºtii care documenteazã
educaþia preºcolarã a copiilor sãrãci
15 burse, în valoare de 2500 lei fiecare, vor fi acordate jurnaliºtilor care
sunt interesaþi sã documenteze în profunzime lipsa accesului la educaþie preºcolarã a copiilor sãraci din judeþul lor, problemele cu care se confruntã ºi, atunci
când existã, soluþiile pe care le gãsesc la nivel local actorii relevanþi.
,,Când am transformat mecanismul central al programului Fiecare
Copil în Grãdiniþã în lege ne-am
întrebat ce va urma, câte comunitãþi vor accepta provocarea de a
prioritiza educaþia preºcolarã ºi cât
din impactul programului pilot
FCG se va extinde la nivel naþio-

nal. Din 15 februarie 2016 tichetul social pentru grãdiniþã este un
drept al fiecãrui copil sãrac din
România dar lupta se dã acum la
firul ierbii, în implementare. Avem
nevoie de cât mai mulþi ochi ºi de
cât mai multe condeie din toate judeþele, pentru a afla ce nu funcþio-

neazã ºi ce e de fãcut în continuare
pentru ca fiecare copil sãrac sã aibã
o ºansã la educaþie.” a declarat
Maria Gheorghiu, cofondator OvidiuRo ºi membru al juriului Burselor pentru Jurnalism Civic.

Tichete sociale pentru 111.000
de copii
Membrii juriului: Cosmin Bumbuþ (fotograf ºi voluntar OvidiuRo
din 2013); Andrei Crãciun (jurnalist ºi voluntar OvidiuRo din anul
2014); Maria Gheorghiu (Cofondator OvidiuRo); Leslie Hawke (Cofondator OvidiuRo) ºi Viorel Iliºoi
(jurnalist). 31 martie 2016 este termenul limitã pentru trimiterea aplicaþiilor, iar pe 15 aprilie se va desemna castigãtorii. În perioada 15
aprilie - 15 iunie se va desfãºura perioada de documentare, scriere, tutoriat, editare iar în data de 30 iunie
este fixat termenul limitã pentru publicarea sau difuzarea materialului.

De la lansarea ca program pilot,
în 2010, pânã în februarie 2016,
peste 4.500 de copii din 43 de comunitãþi rurale ºi urbane mici au
beneficiat de educaþie timpurie ºi
nutriþie mai bunã. Programul pilotFiecare Copil în Grãdiniþã a fost
citat atât de publicaþia The Economist cât ºi de Banca Mondialã drept
bunã practicã ºi a fost finanþat cu
preponderenþã de sectorul corpo-

ratist din România ºi de The Alex
Fund. La iniþiativa OvidiuRo, începând cu anul 2016, componenta tichetelor sociale pentru grãdiniþã
pentru 111.000 de copii de 3-5 ani
este finanþatã de la bugetul de stat
prin Legea nr. 248/2015 sau Legea
Fiecare Copil în Grãdiniþã, care reglementeazã programul de interes
naþional.
MARGA BULUGEAN

Colegiul Naþional „Carol I” îºi trimite o elevã
la faza naþionalã a Olimpiadei de Fizicã
Colegiul Naþional „Carol I” îºi va trimite o elevã la etapa naþionalã a Olimpiadei de Fizicã,
aceasta fiind printre cei 16 tineri , din diferiþi ani de studiu, care se vor lupta pentru supremaþia
naþionalã, cu posibilitãþi de a prinde ºi lotul României pentru faza internaþionalã. Este, se pare,
începutul revigorãrii activitãþii educaþionale la instituþia de învãþãmânt, una de elitã.
În urmã cu câteva sãptãmâni, a
avut loc faza judeþeanã a Olimpiadei de Fizicã. Conform rezultatelor
obþinute în anii anteriori, judeþul Dolj
va trimite, la etapa naþionalã, 16
elevi, pe diferiþi ani de studiu (cls. a
VI-a – a XII-a). Colegiul Naþional
„Carol I” dã semnalul de revenire
în prim-planul învãþãmântului preuniversitar, având o elevã – Ermina
Petra Popa – elevã în clasa a VIIIa, calificatã la faza naþionalã. „A fost
o competiþie dificilã ºi sunt la a treia participare. Am reuºit, acum, calificarea la faza finalã ºi sper sã
merg ºi mai departe. În varã, au loc

examenele de evaluare naþionalã ºi
aº dori sã rãmân în cadrul aceleiaºi
instituþii de învãþãmânt. Mi-am dat
seama cã fizica, astronomia, sunt
materii foarte apropiate de mine.
Mi-aº dori sã lucrez în cercetare,
sã vãd tainele universului ºi, dacã
mi se va oferi ocazia, voi studia în
strãinãtate”, a spus Ermina Popa.
Este doar una dintre elevii de la
„Carol I” care, prin rezultatele obþinute, readuc în atenþia aceastã
unitate de elitã. „Sunt copii care
au muncit foarte mult ºi care,
acum, îºi vãd ºi rezultatele. La „fizicã”, avem ºi alþi elevi care au

fost printre primii, la faza judeþeanã: Rareº Secu (clasa a VI-a,
menþiune), Emma Sfîrlogea (cls.
a VII-a, locul III), Oana Laura
ªerbana (cls.a VIII-a, menþiune,
sora Teodorei ªerbana, de la Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”,
multiplã laureatã internaþionalã la
Olimpiade), Ionuþ Baciu (cls. a
X-a, menþiune). Este o dovadã cã
s-a lucrat cu aceºti copii ºi cã încep sã aparã rezultatele”, a precizat prof. Rãzvan Jenaru, profesor de fizicã, fost director adjunct
al C.N. „Carol I”.
CRISTI PÃTRU

Pentru „naþionale”, sunt alocate 12 locuri
judeþene la biologie
Mâine, la ªcoala Gimnazialã „Alexandru Macedonski” din Craiova va avea loc
faza judeþeanã a Olimpiadei de biologie, la
care vor fi prezenþi cei care au trecut de
etapa judeþeanã, miza fiind calificarea la
„naþionale”. „Concursul se desfãºoarã pe
baza metodologiei aprobate de minister, iar
cei care se vor califica trebuie sã obþinã
minimum 70% din punctajul maxim. Judeþul Dolj are alocate 12 locuri pentru etapa naþionalã, la clasele VII, IX, X, XI, XII,
primele douã locuri mergând mai departe.
Cele douã locuri rãmase disponibile vor fi distribuite celui de-al treilea clasat, din clasele a a
IX-a ºi a XI-a, în baza punctajului obþinut. Dacã va fi cazul susþinerii unei probe de departajare, aceasta va fi susþinutã, în aceeaºi zi, de la ora 16:00”, a declarat prof. Atia Fodor,
inspector de biologie, în cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.
CRISTI PÃTRU

Începe simularea Bacalaureatului
S-a terminat simularea evaluãrii examenelor de evaluare naþionalã pentru copiii din clasa a
VIII-a ºi, de luni, 7 martie, elevii claselor a XI-a ºi a XII-a intrã în „focuri” , în condiþii reale,
pentru Bacalaureat. Peste 10.000 de tineri sunt înscriºi pentru simulare.
Luni, 7 martie, va fi susþinutã prima probã a simulãrii examenului de Bacalaureat, cea de
„Limba ºi literatura românã”. „Sunt înscriºi peste 10.000 de elevi, din clasele a XI-a ºi a
XII-a, iar examenele vor avea loc în
instituþiile de învãþãmânt, acolo fiind ºi
evaluate. Sunt condiþii de examen real,
cu înregistrãri audio-video, 43 de centre de examinare fiind constituite”, a
declarat prof. Nicoleta Liþoiu, purtãtor de cuvânt al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj. Pe 9 martie, va avea loc
proba obligatorie a profilului (uman/
real), iar, pe 10 martie, se va desfãºura
examinarea destinatã specializãrii (numai pentru clasa a XII-a). Rezultatele
vor fi fãcute cunoscute pe 18 martie.
CRISTI PÃTRU
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Muzeul
Muzeul Olteniei
Olteniei inaugureazã
inaugureazã expoziþia
expoziþia de
de bazã
bazã
de
de lala parterul
parterul Secþiei
Secþiei de
de Istorie-Arheologie
Istorie-Arheologie
Muzeul Olteniei va inaugura, luna aceasta, expoziþia de bazã de la parterul Secþiei de Istorie-Arheologie (strada „Madona Dudu” nr. 14) – o investiþie de 13 miliarde lei vechi a Consiliului Judeþean
Dolj, care face ca instituþia sã devinã una dintre
cele mai moderne din þarã. La vernisaj vor participa ºi reprezentanþi ai instituþiilor de profil din þarã.

***

Artiºtii Operei craiovene,
în turneu în Germania
Timp de trei sãptãmâni, de la sfârºitul lunii trecute pânã dupã
jumãtatea lui martie, artiºtii Operei Române Craiova efectueazã un
turneu în Germania. Programul acestuia cuprinde 14 reprezentaþii
cu ºase spectacole, în 12 oraºe. Este vorba despre opera bufã „Bãrbierul din Sevilla” de Gioachino Rossini (Unterschleissheim), operele „Elixirul dragostei” de Gaetano Donizetti (Witten, Balingen,
Waldkraiburg, Worms) ºi „Don Giovanni” de Giuseppe Verdi (Lingen, Solingen, Remscheid). De asemenea, muzicienii craioveni susþin douã Gale de operetã (la Neumunster ºi Lippstadt), trei Gale
Strauss (la Zweibrucken, Balingen ºi Filderstadt), turneul urmând
sã se încheie pe data de 16 martie cu o Galã Verdi la Lippstadt.

Concert pentru saxofon ºi orchestrã
Djouroff, absolvent al Academiei
Naþionale de Muzicã din Sofia,
unde a studiat pianul, dirijatul ºi
compoziþia. ªi-a
fãcut debutul dirijoral la pupitrul orchestrei simfonice
din Pleven, cu
acest ansamblu lucrând apoi ºase
ani. Mai târziu, a
activat la Bulgarian State Agency Muzika, primind o serie de angajamente cu
prestigioase orchestre din Bulgaria ºi din
strãinãtate. În 1988 a devenit dirijor al
Sofia Soloists Chamber Ensemble, punându-ºi treptat amprenta asupra stilului
formaþiei. A condus sute de concerte
ale acestei extraordinare orchestre, incluzând turnee în Europa, America ºi
Asia, realizând peste 300 de înregistrãri
radio ºi TV cu lucrãri din repertoriul internaþional ºi bulgãresc.
Plamen Djouroff se aflã la Craiova ºi
în calitate de compozitor, una dintre lucrãrile sale – „Saxofonia”, concert pentru saxofon alto ºi orchestrã – fiind interpretatã astã-searã în primã audiþie. Pro-

„Poveºtile noastre, povestea
Craiovei” cu scriitorul Jean
Bãileºteanu
Casa de Culturã
„Traian Demetrescu”
va organiza joi, 10 martie, de la ora 18.00, o
nouã întâlnire din cadrul
proiectului „Poveºtile
noastre, povestea Craiovei”. Invitat este scriitorul ºi editorul Jean
Bãileºteanu, care „va
depãna poveºti despre
Craiova de altãdatã, aºa
cum a vãzut-o cu ochi
de copil, de adolescent,
de tânãr ºi apoi de matur, întâmplãri – mai
mult sau mai puþin personale – în care se vor
oglindi însã ºi imaginea de altãdatã sau mai recentã a oraºului ºi schimbãrile prin care acesta a trecut”, precizeazã organizatorii evenimentului. Dupã expunerea sa, care va cuprinde referiri la personaje ºi repere ale urbei din alte vremuri,
Jean Bãileºteanu va rãspunde întrebãrilor ºi va dialoga cu cei
interesaþi. Moderator al întâlnirii este Cornel Mihai Ungureanu. Intrarea publicului va fi, ca de obicei, liberã.

Lucrãrile de amenajare a celor 13 sãli – care prezintã perioada
Antichitãþii pânã spre secolele al XIV-lea ºi al XV-lea – s-au desfãºurat anul trecut, pe parcursul a ºase luni, craiovenii urmând sã
descopere aici un patrimoniu ingenios pus în valoare prin intermediul elementelor de butaforie ºi a tehnologiei moderne. Un pod
din sticlã peste sãpãturi arheologice, machete ale bãilor publice
romane ori ale unor fortificaþii din Oltenia, amenajarea unei arene
pentru gladiatori ºi a unei basilici creºtine cu interior din cãrãmizi,
coloane ºi lumini difuze, toate însoþite de panouri explicative, sunt
numai câteva dintre obiectivele care îi vor fascina pe vizitatori.
Potrivit managerului Muzeului Olteniei, Florin Ridiche, recent
a fost semnat ºi contractul pentru amenajarea expoziþiei de bazã de
la subsolul aceleiaºi Secþii de Istorie-Arheologie ºi altor cinci sãli de
la etajul clãdirii, care vor pune în valoare într-un mod la fel de
atractiv vestigiile istorice ºi arheologice de pânã la Unirea de la
1859. Lucrãrile vor avea loc anul acesta, pentru ele fiind alocate de
Consiliul Judeþean Dolj alte 10 miliarde lei vechi. „Ne-am gândit sã
fie o expoziþie interactivã, în care publicul sã aibã efectiv sentimentul cã trãieºte în epocile care sunt reconstituite în aceste sãli de
expoziþii”, declara, anul trecut, managerul Florin Ridiche.
Secþia de Istorie-Arheologie va putea fi vizitatã în întregime
abia dupã ce vor fi amenajate – probabil anul viitor – ultimele
opt sãli, în care publicul va regãsi fragmente de istorie pânã la
Revoluþia românã de la 1989.

Al 17-lea concert din cele 28 ale
Stagiunii „Europa” – de astã-searã, ora
19.00 – aduce în scenã muzicieni din
þara vecinã, Bulgaria. Solist este Boris
Petrov, care a studiat saxofonul la
Academia Naþionalã de Muzicã din
Sofia, iar în prezent face parte din orhestra de jazz a Radio Naþional Bulgaria ºi este solist invitat al Orchestrei
Simfonice Radio de la Sofia.
La pupitrul Orchestrei Simfonice a Filarmonicii craiovene se va afla Plamen
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Încep înscrierile
la Concursul Naþional de Poezie
„Porni Luceafãrul…”
Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Botoºani, cu sprijinul Consiliului
Judeþean Botoºani
ºi în parteneriat
cu mai multe instituþii organizeazã
în perioada 13-15
iunie Concursul
Naþional de Poezie ºi Interpretare Criticã a Operei Eminesciene „Porni Luceafãrul...”, ediþia a XXXIV-a. Acesta
îºi propune sã descopere ºi sã promoveze noi talente poetice
ºi critice ºi se adreseazã, astfel, poeþilor ºi criticilor literari
care nu au debutat în volum ºi care nu au depãºit vârsta de 40
de ani. Concursul are trei secþiuni: Carte publicatã – debut
editorial; Poezie în manuscris (nepublicatã); Interpretare criticã a operei eminesciene. Lucrãrile vor fi trimise, pânã la data
de 10 mai a.c., pe adresa CJCPCT Botoºani, strada Unirii nr.
10, Botoºani. Festivitatea de premiere va avea loc la Ipoteºti ºi
Botoºani în ziua de 14 iunie. Relaþii la tel. 0231.53.63.22 sau
e-mail centrul_creatiei_botosani@yahoo.com.

***

Întâlnire a cercetaºilor
Centrului Local Craiova
gramul mai cuprinde Simfonia a IV-a în
La major, op. 90, „Italiana” de Felix
Mendelssohn-Bartholdy ºi, tot în primã
audiþie, Suita din baletul „Nestinarka”
(„Dansul ritual al focului”) de Marin
Goleminov. Un bilet pentru concert costã
35 lei, cu reducere la 25 lei pentru elevi,
studenþi ºi pensionari.
Stagiunea „Europa”, organizatã de
Filarmonica „Oltenia” în perioada 23
octombrie 2015 – 20 mai 2016, va
continua, sãptãmâna viitoare, cu muzica ºi artiºtii Sloveniei: dirijorul Simon
Dvorsak ºi solistul trompetist Jure
Gradisnik, care va cânta la Craiova în
primã audiþie Rapsodia pentru trompetã ºi orchestrã de Alojz Ajdic.

În Salonul
Medieval al Casei
de Culturã „Traian Demetrescu”
se desfãºoarã astãzi, începând cu
ora 18.00, un
program de educaþie non-formalã adresat tinerilor. Evenimentul
este organizat de
Cercetaºii Centrului Local Craiova, sub coordonarea prof. Livia Popescu, sub sloganul „Poveºtile trebuie sã fie spuse, altfel
mor”. „Fiecare cercetaº va veni în faþa publicului cu o
poveste stocatã în memoria sa afectivã. Povestea poate
fi adusã la luminã prin dialogul cu publicul”, menþioneazã
organizatorii. Accesul este liber.
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Siria: Panã de curent uriaºã
în toatã þara
Întreaga reþea de electricitate a
Siriei a fost avariatã, ieri, ºi nu mai
poate furniza curent electric în
nicio parte a þãrii, a anunþat agenþia naþionalã de presã Sana, citând o sursã din cadrul Ministerului pentru Electricitate din þarã.
„Reþeaua electricã nu mai funcþioneazã în niciun district al þãrii”, a
precizat, pentru agenþia sirianã
Sana, o sursã din Ministerul pentru Electricitate al þãrii. „Au fost
demarate operaþiuni pentru restabilirea accesului la energie electricã”, a declarat aceeaºi sursã. ªi
serviciile de internet au fost perturbate parþial de aceastã panã de
curent. În prezent, în Siria se desfãºoarã atacuri între forþele regimului Bashar al-Assad, sprijinite
de forþele ruse, ºi militanþi ai organizaþiilor teroriste Stat Islamic ºi
Al-Nusra, afiliatã reþelei Al-Qaida,
grupãri care sunt bombardate ºi de
forþele coaliþiei internaþionale conduse de SUA. În baza unui armistiþiu temporar intrat în vigoare de
sâmbãtã, agreat de SUA ºi Rusia,
bombardamentele împotriva grupãrilor opoziþiei siriene care au
acceptat respectivul armistiþiu au
încetat, deºi au fost raportate mai
multe încãlcãri de ambele pãrþi.
Siria se confruntã din martie 2011
cu un conflict între forþele regimului Bashar al-Assad ºi grupãri rebele, printre care se aflã ºi organizaþii teroriste precum Stat Islamic.
Potrivit unui raport realizat de
Centrul Sirian pentru Studii Politice, prezentat la începutul lunii
februarie, circa 470.000 de persoane au murit în acest conflict, peste
1,9 milioane au fost rãnite ºi 45%
dintre locuitori (peste 10,5 milioane) ºi-au pãrãsit locuinþele, mutându-se în alte zone ale þãrii sau emigrând.

Fragmente de fuselaj gãsite
pe o plajã din Mozambic
ar putea aparþine avionului
Malaysia Airlines
Fragmente de fuselaj gãsite pe
o plajã din Mozambic ar putea
aparþine avionului malaysian dispãrut în martie 2014 cu 239 de
persoane la bord, anunþã Ministerul Transporturilor din Malaysia.
Fragmente de fuselaj gãsite în largul statului Mozambic ar putea
aparþine avionului malaysian dispãrut în martie 2014 cu 239 de
persoane la bord, anunþã Ministerul Transporturilor din Malaysia.
Potrivit autoritãþilor malaysiene,
fragmentele de fuselaj gãsite în
Oceanul Indian, între Mozambic ºi
Madagascar, provin de la un avion
de tip Boeing 777, modelul avionului dispãrut pe 8 martie 2014 în
timp ce zbura din Kuala Lumpur
spre Beijing. Potrivit unor oficiali
americani citaþi de NBC, fragmentul gãsit este un stabilizator orizontal aparþinând unui avion Boeing 777. Obiectul ar fi fost gãsit
în largul provinciei mozambicane
Inhambane, dar autoritãþile de la
Maputo încã nu au confirmat informaþia. În 2015, un fragment de
fuselaj a fost gãsit pe Insula Reunion din Oceanul Indian, dar autoritãþile au stabilit cã piesa nu
aparþinea Zborului MH370. La
bordul avionului care aparþinea
companiei Malaysia Airlines (Cursa MH370) erau 239 de persoane,
considerate decedate.
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Donald Tusk, la Atena ºi Ankara în cadrul
turneului în þãrile de pe ruta migranþilor cãtre UE
Preºedintele Consiliului European
Donald Tusk a efectuat ieri vizite la
Atena ºi Ankara, ultimele etape în
cadrul unui turneu în þãrile de pe
ruta migranþilor care vor sã ajungã
în Europa de Nord. Uniunea Europeanã (UE) a propus miercuri un
ajutor umanitar fãrã precedent - în
valoare de 700 de milioane de euro
- statelor aflate în prima linie a afluxului masiv de migranþi, precum
Grecia, unde aproximativ 10.000 de
persoane sunt în continuare blocate la frontiera cu Macedonia. Angrenajul restricþiilor decise recent de
cãtre mai multe þãri din Balcani i-a
blocat pe migranþi în Grecia, ceea
ce ar putea conduce, avertizeazã
ONU, la o crizã umanitarã „iminentã”. Marea majoritate a migranþilor
a trecut prin Grecia, principala poartã de intrare în Uniune, venind dinspre coastele Turciei, unde continuã sã soseascã solicitanþi de
azil care fug din Siria, o þarã în care un armistiþiu fragil a intrat astãzi în cea de a ºaptea zi.
Donald Tusk a evocat aceastã crizã miercuri,
în cadrul unei vizite în Croaþia. El s-a întâlnit
ieri, la Atena, cu premierul grec Alexis Tsipras, dupã care a discutat, la Ankara, cu premierul turc Ahmet Davutoglu, înaintea unui
summit crucial UE-Turcia, pe 7 martie, dedicat crizei migraþiei. Comisia Europeanã (CE),
care aºteaptã de la Turcia sã facã mai mult, a
publicat miercuri un proiect fãrã precedent privind furnizarea unui ajutor umanitar de ur-

genþã atât þãrilor terþe sãrace, cât ºi unor state
membre UE. Ajutorul urmeazã sã fie mobilizat
pentru þãri care se confruntã cu dificultãþi „excepþionale”. Însã acesta va ajunge „în mare
mãsurã în Grecia, deoarece acolo ne confruntãm cu criza umanitarã cea mai gravã”, a dat
asigurãri comisarul Stylianides. Grecia - pe teritoriul cãreia se aflã în prezent 23.000 de migranþi - a avertizat marþi cã „nu este în mãsurã sã facã faþã tuturor refugiaþilor care sosesc”
ºi ºi-a evaluat nevoile la un total de 480 de
milioane de euro, pentru a putea gestiona, dacã
va fi cazul, 100.000 de eventuali refugiaþi. Macedonia a permis miercuri trecerea unui numãr de 300 de refugiaþi sirieni ºi irakieni. Un

prim grup de 70 de refugiaþi a trecut frontiera în noaptea de marþi
spre miercuri, iar alþi 130-150 de
migranþi au trecut frontiera din Grecia treptat, pânã miercuri seara. În
apropierea satului grec de frontierã
Idomeni, într-o tabãrã amenajatã
pentru 1.600 de persoane, situaþia
umanitarã continua sã se degradeze. „Îndepând de vineri ºi pânã duminicã, tabãra a trecut de la 4.000
la 8.000 de persoane. Acum sunt
peste 9.000”, a declarat miercuri
Jean-Nicolas Dangelser, însãrcinatul cu logistica al ONG-ului Médecins sans frontiere (MSF) la Idomeni. Opt migranþi iranieni, care ºiau cusut gura în semn de protest
faþã de desfiinþarea parþialã a taberei de la Calais, au mãrºãluit prin
„junglã”. Ei purtau pancarte pe care se puteau
citi mesaje în englezã precum „Suntem oameni” ºi „Unde este democraþia voastrã? Unde
este libertatea noastrã?”. În partea de sud a
„junglei” locuiesc între 800 ºi 1.000 de migranþi - potrivit autoritãþilor, aproape 3.500 de
migranþi - potrivit unor asociaþii. În total, între 3.700 ºi 7.000 de migranþi - mai ales sirieni, afgani ºi sudanezi - trãiesc în condiþii precare la Calais, în cea mai mare tabãrã din Franþa. În apropiere, la Amiens, a avut loc, ieri, un
summit franco-britanic între preºedintele francez François Hollande ºi premierul britanic
David Cameron, pe agenda cãruia s-a aflat inclusiv situaþia migranþilor de la Calais.

Franþa nu va mai reþine migranþii la Calais în cazul unui Brexit
Franþa va înceta sã mai reþinã
migranþi la Calais (nord) ºi îi va
îndemna pe bancheri sã pãrãseascã Marea Britanie ºi sã vinã pe
teritoriul sãu, în cazul unei ieºiri
din UE (Brexit), a avertizat ministrul francez al Economiei Emmanuel Macron în „The Financial Times”. Macron a fãcut
aceste declaraþii miercuri, cu o
zi înaintea summitului anual fran-

co-britanic între preºedintele
francez François Hollande ºi premierul britanic David Cameron,
dominat de referendumul cu privire la rãmânerea sau nu a Marii
Britanii în Uniunea Europeanã.
„În ziua în care aceastã relaþie va
fi ruptã, migranþii nu vor mai fi
la Calais”, a declarat Macron pentru cotidianul financiar britanic,
precizând cã un „Brexit” ar pu-

tea submina un acord între cele
douã þãri care permite Londrei sã
efectueze controale de partea
francezã a frontierei. Ministrul a
adãugat cã, în cazul unui Brexit,
Marea Britanie nu va mai avea un
acces total pe piaþa unicã ºi cã
Parisul ar putea sã încerce sã
atragã serviciile financiare ºi sã le
îndemne sã pãrãseascã Londra.
De la începutul acestei sãptãmâni,

autoritãþile franceze au demarat o
operaþiune de desfiinþare a adãposturilor improvizate în care sau instalat migranþi, în partea de
sud a „junglei” de la Calais - cea
mai mare tabãrã din Franþa -, în
care trãiesc mii de persoane ce încearcã sã ajungã în Anglia. Franþa cautã sã mute aceºti migranþi
în centre de primire la Calais sau
în alte localitãþi din þarã.

Rusia nu vrea înlocuirea trupelor ruse
cu trupe ONU în Transnistria
Moscova a respins ca „foarte periculoasã”
o propunere a ministrului moldovean al Apãrãrii Anatol ªalaru de înlocuire a trupelor ruse
de menþinere a pãcii din regiunea separatistã
moldoveanã Transnistria cu trupe ONU. Ministrul moldovean „propune înlocuirea trupelor ruse de menþinere a pãcii, care joacã un
rol-cheie în implementarea operaþiunii de menþinerea pãcii în Transnistria - ce s-a dovedit

eficientã, cu trupe de menþinerea pãcii cu un
mandat ONU”, a declarat Maria Zaharovna, o
purtãtoare de cuvânt a Ministerului rus de
Externe. „Este evident cã aceste circumstanþe
sunt foarte periculoase ºi, desigur, în contradicþie cu dorinþa noului Cabinet moldovean de
a dezvolta relaþiile moldoveano-ruse”, a apreciat ea. Transnistria, care nu este recunoscutã de cãtre Moscova ºi nici de cãtre comuni-

tatea internaþionalã, ºi-a declarat independenþa faþã de Republica Moldova în urma unui
rãzboi care a început în 1990 ºi s-a încheiat
cu un armistiþiu pe 21 iulie 1992. Armistiþiul a
instituit un contingent rusesc de menþinerea
pãcii 1.200 de militari, meþinut pe teritoriul moldovean pânã în prezent. Principalul obiectiv al
contingentului rusesc este menþinerea pãcii ºi
protejarea armamentului ºi securitãþii regiunii
separatiste moldovene, în contextul în care în
zona în care este menþinut nu au avut loc incidente armate de la armistiþiul din 1992. În total 1.500 de militari ruºi sunt staþionaþi pe teritoriul Republicii Moldova, dintre care aproximativ 1.000 fac parte din Grupul Operaþional
al Forþelor ruseºti în aceastã fostã republicã
sovieticã. Activitatea restului „pacificatorilor”
este reglementatã prin Comisia Comunã de
Control, din care fac reprezentanþi ai Chiºinãului, Tiraspolului ºi Moscovei. Republica Moldova considerã însã cã staþionarea militarilor
ruºi în regiunea transnistreanã contravine Constituþiei moldovene ºi, din acest motiv, Chiºinãul, OSCE, UE ºi SUA au cerut în repetate
rânduri retragerea lor.
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16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Ne vedem la TVR
19:00 Eurovision
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:30 Eurovision 2016
00:10 Poveste din Bronx
1993, SUA, Crimã, Dramã
02:10 Exclusiv în România
02:50 O þarã mai bunã
03:15 Sport
03:30 Telejurnal
03:55 Recrut pe Bricul Mircea
04:45 Ne vedem la TVR
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Românii au talent
23:00 Tatãl vitreg
2009, SUA, Mister, Thriller
01:00 Ce spun românii (R)
01:45 ªtirile Pro Tv (R)
02:45 Tatãl vitreg (R)
2009, SUA, Mister, Thriller
04:30 Vorbeºte lumea (R)
06:00 Lecþii de viaþã (R)

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi
Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Rambo III
1988, SUA, Acþiune, Aventuri
22:30 Condamnaþii
2007, SUA, Acþiune, Crimã,
Thriller
01:00 Rambo II (R)
1985, SUA, Acþiune, Aventuri
02:45 Observator (R)
03:30 Acces direct (R)
06:00 Observator

TVR 2
07:00 Teleshopping
08:10 Arta fericirii
09:20 ’’Brâncuºi, sculptorul
luminii’’-140 de ani de la naºtere
09:30 Naturã ºi sãnãtate
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
11:45 Teleshopping
12:00 La fix
13:00 5 minute de istorie
13:10 Jurnal de secol
13:20 Arta fericirii
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 ’’Brâncuºi, sculptorul
luminii’’-140 de ani de la naºtere
17:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 ’’Brâncuºi, sculptorul
luminii’’-140 de ani de la naºtere
20:10 Poveste dupã poveste
21:00 Arte , carte ºi capricii
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Anchetele detectivului Tom
Thorne
2010, Marea Britanie, Thriller
01:20 Deportaþii
02:20 Arta fericirii
03:30 A doua emigrare
04:00 Popasuri folclorice
05:00 Ieri-Azi-Mâine
05:50 ’’Brâncuºi, sculptorul
luminii’’-140 de ani de la naºtere
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României

HBO
07:35 Fata care promitea
09:20 Hotelul Best Exotic
Marigold 2
11:25 Crãciunul în Conway
13:05 Falsificatorul
14:40 Fiecare vede altceva
16:15 Tammy
17:55 Filme ºi vedete
18:25 Cel mai nervos bãrbat din
Brooklyn
20:00 Riposta
20:50 Piramida
22:20 Þinta: Preºedintele
23:50 Mi-5: Pentru binele tuturor
01:30 Nu mã cheamã Gary
03:10 Beþia de la nuntã
04:30 Piramida

08:30 Teleshopping
08:45 Lupta rozelor (R)
11:00 Teleshopping
11:15 In umbra trecutului (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Pasiune interzisã
15:00 Diamantul nopþii
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Lupta rozelor
20:00 In umbra trecutului
22:00 Avenida Brasil
23:00 Regina
00:30 Santa Diabla
01:30 Lupta rozelor (R)
03:15 Ce se întâmplã, doctore?
02:15 Regina (R)
05:15 Ce se întâmplã, doctore?
06:00 Cãlãtoriile lui Gordon

PRO CINEMA
07:15 La Mãruþã (R)
08:45 La bloc (R)
11:15 Numai îngerii au aripi (R)
13:45 Gidget
1959, Comedie
15:45 La bloc
18:00 Karate Kid
20:30 Struguri în soare
23:15 Soþia împãratului
01:15 Struguri în soare (R)
03:30 Cine A.M.
06:00 La Mãruþã (R)

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Fotbal Cupa României
Timiºoreana: Dinamo - Steaua
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Divizia MMA
23:00 Made
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Divizia MMA
03:00 ªtiri Sport.ro

PRIMA TV
07:15 Îmblânzirea scorpiei (R)
08:45 Focus Magazin (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Cireaºa de pe tort
12:30 Focus din inima României (R)
13:20 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Mondenii
2006, România, Comedie
15:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Camera de râs
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai
bine
20:30 ªantaj
1982, România, Acþiune
22:30 La TV
2015, Comedie
23:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
02:00 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
03:00 Trãdaþi în dragoste
04:30 Adevãrul Live
05:00 La TV (R)
2015, Comedie
05:45 Focus (R)

KANAL D
07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Teo Show (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Iffet
2005, Turcia, Dramã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 TELESHOPPING
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
23:00 VACANÞA MARE
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)
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programe TV / utile

Piramida
Se difuzeazã la HBO,
ora 20:50
O echipã de arheologi americani dezgroapã o piramidã
veche, îngropatã adânc sub
deºertul egiptean. În timp ce
aprofundeazã cercetãrile, ei se
pierd în infinitele catacombe
întunecate, rãmânând fãrã
speranþã. Cãutând o cale de
ieºire, realizeazã cã nu sunt
doar blocaþi, dar sunt bântuiþi
ºi vânaþi de spirite.
Tatãl vitreg
Se difuzeazã la Pro Tv, ora 23:00
Un tip aparent normal vrea
familia perfectã, dar când
noua sa soþie ºi noul sãu fiu
vitreg nu se potrivesc tiparului el planuieºte sã îi elimine
ºi sã treacã la urmãtoarea
familie".
Michael Harding (Penn Badgley) se întoarce fericit de la
academia militarã unde o
gãseºte pe mama sa - Susan
(Sela Ward) - ferictã ºi îndrãgsotitã de un bãrbat pe nume
David Harris (Dylan Walsh) .
Condamnaþii
Se difuzeazã la Antena1, ora 22:30
Un tânãr actor talentat, cu o
carierã de succes în serialele
TV, este nevoit sã se retragã
din activitate din cauza unor
afecþiuni psihice. Sperând
sã-ºi recapete claritatea
gândirii prin scris, James se
mutã împreunã cu sora sa în
casa de pe malul oceanului a
celei mai bune prietene. Însã
pe mãsurã ce personalitatea
lui se cufundã tot mai mult în
propria minte...
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sursa: cinemagia.ro

VALUTA
Cursul pieþei valutare din 4 martie 2016 - anunþat de BNR
1 EURO ........................... 4,4576 ............. 44576
1 lirã sterlinã................................5,7674....................57674

$

1 dolar SUA.......................4,0986........40986
1 g AUR (preþ în lei)........163,7454.....1637454

METEO

vineri, 4 martie - max: 8°C - min: 2°C

Ploaie
ploaie
ploaie
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

Anunþ public privind decizia etapei de încadrare S.
CASA NOASTRÃ S.A., titular
al proiectului „Construire sediu firmã P+M+4E cu instalaþiile aferente, amenajare teren înconjurãtor ºi împrejmuire Pieleºti, str. Calea Bucureºti, nr.113” anunþã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare
de cãtre APM Dolj - FÃRÃ
ACORD DE MEDIU în cadrul
procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului,
pentru proiectul „Construire
sediu firmã P+M+4E cu instalaþiile aferente, amenajare
teren înconjurãtor ºi împrejmuire Pieleºti, str. Calea Bucureºti, nr. 113” propus a fi
amplasat în comuna Pieleºti,
satul Pieleºti, sectorul T81,
P1, 2, 3, 4, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 38, 39, 40, str. Calea
Bucureºti, nr. 113, jud. Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM Dolj din
mun. Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, în zilele de L-J,
între orele 8-16 ºi Vineri între
orele 8-13, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet
http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ,
pânã la data de 10.03.2016.

S.C. TOPOSURVEY S.R.L.,
pentru GRUPUL PENTRU PROMOVAREA TINERETULUI OLTENIA anunþã publicul interesat asupra decizieie tapei de încadrare
pentru PLANUL DE MANAGEMENT AL SITULUI NATURA 2000
ROSCI0202SILVOSTEPA OLTENIEI – planul nu se supune evaluãrii de mediu ºi nu se supune
evaluãrii adecvate, urmând a fi
supus procedurii de adoptare fãrã
aviz de mediu. Documentaþia care
a stat la baza luãrii deciziei etapei
de încadrare poate fi consultatã în
zilele de luni – joi, între orele 830 1600 ºi vineri între orele 830 -1300 la
sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, str. PetruRares, Nr.
1, Craiova ºi la sediul GRUPUL
PENTRU PROMOVAREA TINERETULUI OLTENIA., Str. Dionisie Eclesiarhul, nr. 49, Craiova. Observaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenþiei pentru Protecþia
MediuluiDolj (tel.: 0251.530.010,
fax: 0251.419.035, e-mail: office@arpmdj.anpm.ro),întermen de 10
zile calendaristice de la data publicãrii în mass-media.
CALAFETEANU Dan Marian
PFA anunþã pierderea Certificatului Constatator de autorizare nr.
21337/05.05.2014 ºi Certificatul de
înmatriculare seria B 1832995 din
11.03.2009, F 16.07.2007, CUI:
20440081. Se declarã nule.
SC BIOMASA 2008 SRL, J16/
2446/2008, Sat Melineºti, com.
Melineºti, nr. 84, Dolj, anunþã pierderea certificatului de înregistrare nr. 24906509/24.12.2008 ºi a certificatului constatator nr. 53524/
03.11.2008. Se declarã nule.
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STAÞIUNEA DE CERCETARE
– DEZVOLTARE AGRICOLÃ
ªIMNIC- CRAIOVA, ªoseaua Bãlceºti nr. 54, cod fiscal RO 3078896, oferã spre
vânzare din producþie proprie urmãtoarele:
1. SÃMÂNÞÃ PORUMB
Soiul –F 376- Olt- Rapsodia
2. SÃMÂNÞÃ FLOAREA
SOARELUI – Performer
3. ORZOAICÃ PRIMÃVARÃ- Daciana C1
4. OVÃZ- Mureºana C1.
5. MAZÃRE – Consum.
Relaþii suplimentare la telefon / fax: 0251/ 468.159;
mobil: 0785/ 292.188.

Serviciul Extern de
Prevenire ºi Protecþie
angajeazã personal
calificat (bãrbat): curs
SSM minim 80 ore ºi
curs Cadru Tehnic
PSI. Posesor permis
conducere cat. B.
Telefon: 0766/632.388.
S.C. EXPERT PREV S.R.L.
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi
îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

Angajez vânzãtoare
Electroputere Mall. Telefon: 0771/780.018.
Salon de înfrumuseþare angajeazã persoanl
frizerie - coafurã, manichiurã - pedichiurã,
cosmeticã. Telefon:
0764/125.224.

CERERI SERVICIU

Pensionar serios asigur pazã locuinþã contra cazare indiferent localitatea. Telefon:
0748/313.683.
Ionescu Nicolae doresc sã fiu angajat la
un patron cu maºina
proprie, marca Espero. Telefon: 0760/
084.961.
DOAMNÃ serioasã, cu
experienþã în strãinãtate, caut familie pentru
menaj - îngrijire bãtrân
ºi copil. Rog seriozitate. Telefon: 0770/
505.596.
Îngrijesc ºi fac menaj la
persoane în vârstã. Telefon: 0767/323.821.

PRESTÃRI SERVICII

Execut masaj la domiciliu Telefon: 0251/
446.535; 0760/071.644.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase. Telefon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Telefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE
Vând garsonierã în
Bucureºti (zona Dristor). Telefon: 0724/
167.883.
Vând garsonierã Bucureºti, ªoseaua Panduri (vis-a -vis de Spitalul Clinic Panduri) Telefon: 0741/072.812.
APARTAMENTE
2 CAMERE

Filiaºi - apartament 2
camere, central, etaj 1.
Telefon: 0758/883.182

Vând apartament 2
camere - parter Nicolae Titulescu, preþ
200.000 lei. Telefon:
0744/581.777.
Vând apartament 2
camere în Sinaia. Telefon: 0722/963.871.
Amaradiei 2 camere decomandate
etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament 2
camere decomandate,
microcentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10
- Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4
camere, bilateral, ultracentral. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3
camere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.
CASE
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Periºor + dependinþe,
apã curentã, canalizare la poartã, teren
4300 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Casã mare boiereascã cu toate utilitãþile superîmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Vând casã 250 mp ºi
curte 500 mp renovatã, în localitatea Segarcea. Telefon: 0764/
366.984.
Casã bãtrânescã (nelocuibilã) sat Dobromira, 3700 mp. 25000 lei,
negociabil Telefon:
0744/648.927; 0741/
197.391.
Vând casã comuna
Periºor, cadastru, teren 2000 mp, fântânã
în curte, vie, pomi fructiferi + Anexe, zonã
centralã. Telefon:
0751/035.819; 0730/
366.954.
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VÂND casã, cartier
Romaneºti, str. Bucura, nr. 86A. Telefon:
0761/449.236.
Proprietar vând casã
nouã Bordei + 700
m.p. curte, vie + pomi
sau schimb cu apartament + diferenþã. Telefon: 0752/641.487.
Vând casã nouã Bordei cu 700 m teren
vie, pomi sau schimb
cu apartament + diferenþa. Telefon: 0752/
641.487.
Vând vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Telefon: 0251/418.864.
VÂND urgent casã Catargiu, 45.000 Euro.
Telefon: 0722/297.009.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.

TERENURI

Vând teren agricol
2,65 ha pe raza comunei Mârºani, cadastru,
taxe la zi, preþ 3000
euro/ha. Telefon:
0766/694.623
Vând teren intravilan
Craiova 700 mp. Telefon: 0745/ 791.801.
Vând – sau schimb teren intravilan 4300 mp
la 10 km de Craiova,
cadastru fãcut. Telefon: 0727/884.205.
VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp,
22 Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând teren Lot 500 mp
Craiova - Cartier ªimnicu de Jos la DJ –
cadastru. Telefon:
0744/563.823.
7000 mp, Bodãeºti
(Melineºti) deschidere
270 m. Telefon: 0770/
842.054.
Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua Naþionalã Craiova- Bechet,
localitatea Secui. Preþ
convenabil. Telefon:
0764/214.269.

Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000 Euro.
Telefon: 0752/641.487.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitãþile, împrejmuit, asfalt, lângã pãdure. Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.


Colectivul Muzeului Olteniei
Craiova îºi exprimã întreaga
compasiune ºi este alãturi de preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, în aceste momente grele pricinuite de trecerea în nefiinþã a mamei domniei
sale. Sincere condoleanþe!



Vând auto Volkswagen Golf 4 din 2002,
SPAÞII COMERCIALE înmatriculat în RomâVând spaþiu- Centrul nia, benzinã. Detalii la
Istoric. Telefon: 0744/ telefon: 0768/954.944.
581.777.

AUTO
ROMÂNEªTI
Vând Logan culoare
roºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi.
Telefon: 0744/780.550.
Logan 2006, 105.000
Km - proprietar, înmatriculat, 1850 Euro negociabil. Telefon:
0723/605.807.
STRÃINE
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; - An
fabricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airbaguri;
- Geamuri Electrice; Inchidere centralizata;
ABS; Servodirectie;
Xenon; - Interior recaro; Pret 2700 Euro, negociabil. Relatii la telefon: 0765/312.168.
RENAULT Fluence,
noiembrie
2010,
60.000 km, 110 CP,
benzinã, unic proprietar, 6.800 Euro, echipare full-option. Telefon: 0727/620.091.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar- de nouã,
super întreþinutã, toate consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând car bãtrânesc, original, stare foarte bunã,
pretabil terase, grãdini.
Telefon: 0729/033.903.
Vând vacã gestantã 9
luni ºi viþele Holstein de 1
ºi 1,5 ani. Telefon: 0251/
318.736; 0765/742.894.
Vând 8 jaluzele metalice (4 gri ºi 4 albe). Telefon: 0251/452.233.
Vând radio MPT Sony
4x45w, USB, telecomandã, în garanþie. Telefon: 0723/984.309.
Vând 1 loc de veci Cimitir Lascãr Catargiu Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând COMBINÃ CP.12
ºi LADA 1025 (eventual subansamble). Telefon: 0730/304.591.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã de cusut
Ileana, maºinã Singer,
casã de marcat Samsung pentru firme. Telefon: 0727/884.205.
Vând robot (PLANETARIA) 3 funcþii marcã
germanã, hainã de piele de cãprioarã nouã
lungã ºi Mouline pentru cusut goblen. Telefon: 0752/236.667.

Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pantofi militari noi piele
negru, piese Dacia
noi, calculator instruire copii prin televozor, telefon Eboda sigilat, piei bovinã ºi
oaie vopsite. Telefon:
0735/445.339.
Vând loc de veci Sineasca douã gropi suprapuse, bocanci din
piele mãrimea 43 îmblãniþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã
ora 16.00.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jgheaburi acoperiº, aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiular (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, reductor oxigen
sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoare
gaz sobã D 600. Telefon: 0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu
3 roþi - 60 lei negociabil, cãruþ copil sport 50 lei. Telefon: 0351/
181.202.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Telefon: 0251/598.518;
0748/233.140.

14 / cuvântul libertãþii

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA
închiriazã
spaþii
ºi birouri.
Relaþii la
telefon:
0771/289.009.
Vând maºini de tricotat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. Telefon: 0745/589.825.
Vând hotã nouã, mãturã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând cadru metalic
inox nou pentru handicap, masã sufragerie 6 persoane, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Telefon:
0770/687.430.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor color Philips 100 lei, bicicletã copii 50 lei, 2 gropi
fãcute Romaneºti. Telefon: 0729/977.036.
Vând maºini de tricotat rectilinie ºi circular.
Preþ bun. Telefon:
0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un calorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.

Vând loc de veci cimitirul Sineasca – Craiova dimensiuni 1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.

ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez duplex P+1
cu 9 camere, cu 1 ha
teren Brãdeºti. Telefon: 0744/530.451.
Închiriez garsonierã
(Doljana). Telefon:
0770/413.319; 0745/
693.827.
Închiriez camere la
casã (zona Brestei).
Telefon 0762/484.755;
0351/464.628.
Închiriez apartament
3 camere mobilat cu
centralã, zona A, Ciupercã, preþ negociabil. Telefon: 0251/
510.581.
Uscãtorie Bloc O 14
str. Spania. Telefon:
0752/508.508.
SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restaurant
50 locuri (Piaþa Gãrii). Telefon: 0744/
629.775.

MATRIMONIALE

Domn serios cu locuinþã lângã Craiova caut
doamnã serioasã pentru prietenie, cãsãtorie.
Telefon: 0763/722.683.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
vã oferã spaþii moderne,
SUCPI
la cele mai bune preþuri!!!
anunţă programul
Te aºteptãm
de lucr
u:
lucru
în Calea Bucureºti,
Luni - V
ineri
Vineri
strada Grigore Pleºoianu,
sã închiriezi un stand,
9.00 - 20.00,
sã începi propria afacere. Sâmbătă 9.00 - 1
8.00,
18
Nu mai sta pe gânduri!
Duminică 9.00 - 1
8.00.
18
Fii un om hotãrât
ºi sunã la numãrul
PIERDUT Legitima- Alãturi de domnul
de telefon: 025
1/438.440. þie de transport eli- preºedinte al Consi0251/438.440.
Domn ,44- servici, permis auto, doresc
doamnã cu locuinþã
fãrã obligaþii, pentru
cãsãtorie. Telefon:
0764/816.927.
Caut doamnã serioasã vârsta 45-55 ani
pentru prietenie - cãsãtorie. Telefon: 0785/
103.411.
Sãgetãtor 62 ani vãduv, pensionat 1,80/
85, plãcut, doresc
doamnã 55-62 ani, cu
locuinþã. Telefon:
0720/ 582.934.
DIVERSE
Asociaþia Naþionalã a
Veteranilor de Rãzboi
Filiala Dolj, anunþã
membrii sãi sã se prezinte la sediul asociaþiei str. Simion Bãrnuþiu Nr.5, pentru a ridica biletele de cãlãtorie gratuite conform
Legii 44/ 1994 pe anul
2016. Persoana care
se prezintã va avea urmãtoarele documente:
Buletinul de indentitate, legitimaþia de veteran de rãzboi în original, chitanþa bancã cã
a plãtit cotizaþia pe
anul 2016.
Menajerã pentru curãþenie generalã apartament, o zi / sãptãmânã. Vârsta peste 50 ani
din Craiova. Telefon:
0727/226.367.

beratã de UMF CraSingura argintãrie din iova pe numele
Craiova, situatã în Va- Markovic Visnjica.
leaVlãicii (vis-a-vis de Se declarã nulã.
Electrica) unde gãsiþi CONDOLEANÞE
bijuterii lucrate manual, Colectivul Centrului
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele- Judeþean pentru
Conservarea ºi Profon: 0351/423.493.
Caut 2 persoane se- movarea Culturii
rioase pentru amena- Tradiþionale Dolj
jarea unei grãdini. Te- este alãturi de prelefon: 0727/884.205. ºedintele Consiliu-

liului Judeþean Dolj
la moartea mamei, îi
transmitem sincere
condolenaþe. Dumnezeu sã o odihneascã în pace! Colectivul Liceului Tehnologic Special Beethoven.
Colectivul CJRAE Dolj
este alãturi de preºedintele Ion Prioteasa,
în aceste momente
de grea încercare pricinuite de decesul
mamei. Transmitem
pe aceastã cale sincere condoleanþe familiei îndurerate!

lui Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa, la
pierderea mamei
domniei sale ºi
transmite sincere
condoleanþe.

PIERDERI

Pierdut motan Benny
portocaliu cu picior
fracturat ºi bandajat.
Ofer recompensã. Telefon: 0763/ 902.199
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 25-A

Aleksic, în faþa debutului
Steaua CSM Eximbank – SCM U Craiova, astãzi, ora 19:45, Digi Sport 3
Investit, miercuri, pe banca tehnicã a echipei, dupã demiterea lui
Oliver Popovic, sârbul Dragan Aleksic va încerca, desearã, sã conducã
SCM-ul spre o victorie pe terenul
Stelei. Performanþã reuºitã de albalbaºtrii în prima parte a sezonului,
mai exact în ultima lor partidã din
2015, scor 76-72. Anterior, tot în stagiunea în curs, Craiova reuºise sã
plece neînvinsã din fief-ul Stelei ºi

în Cupã, 81-81. Mult mai rãu au stat
în schimb lucurile în turul celor
douã partide menþionate mai sus,
roº-albaºtrii triumfând de fiecare
datã în Bãnie.
Dacã SCM U nu trece deloc prin
cea mai binã perioadã, pierzând
ambele meciuri din sezonul regulat F2, acasã cu U-BT (61-74) ºi la
Oradea (76-98), Steaua este imbatabilã de nu mai puþin de ºapte

Grupa 1-6
Celelalte partide: BC Mureº Tg. Mureº – CSM CSU
Oradea (tot azi), CSU Atlassib Sibiu – U-Banca Transilvania Cluj (duminicã).
1. Oradea
19/5
43
2. Steaua
17/7
41
3. U-BT Cluj
16/8
40
4. BC Mureº
15/9
39
5. CRAIOVA
14/10
38
6. Sibiu
13/11
37

partide, iar cel mai recent s-a impus la Cluj, 76-72.
„Trecem printr-o perioadã nefastã, dar sper sã revenim mai puternici. Aleksic este un fin cunoscãtor
al baschetului ºi sper sã schimbe
jocul nostru în bine, noi îl vom ajuta ºi ne vom schimba ºi atitudinea”,
a spus miercuri, în cadrul unei conferinþe de presã, cãpitanul Cãtãlin
Burlacu.

Grupa 7-12
BC SCM Timiºoara – CS Dinamo Bucureºti (astãzi),
CS Gaz Metan Mediaº – CS Energia Tg. Jiu, CS Phoenix
Galaþi – BCMU Piteºti (ambele mâine).
1. Dinamo
12/12
36
2. Tg. Jiu
10/14
34
3. Galaþi
10/14
34
4. Piteºti
9/15
30
5. Timiºoara
6/18
30
6. Mediaº
3/21
27

BCMU Piteºti a început campionatul cu o penalizare de trei puncte.
- Primele douã echipe din grupa 7-12 se alãturã echipelor din grupa 1-6 ºi se va forma play-off-ul, unde se vor juca
trei tururi (sferturi, semifinale ºi finala), dupã regula “:cel mai bun din 5 partide”.
- În play-off-ul Ligii Naþionale de baschet masculin, echipele se vor împerechea dupã cum urmeazã: Locul 1 – cu 8,
2 cu 7, 3 cu 6 ºi 4 cu 5.

VOLEI – DIVIZIA A1 – ETAPA A 19-A

Craiovencele se impun la limitã

SCM U Craiova a repurtat, miercuri searã,
a cincea victorie stagionalã, a doua a
returului, scor 3-2, în Sala Sporturilor “Ion
Constantinescu”, contra vecinei de clasa-

ment, ACS
Penicilina Iaºi.
Deºi în primul
set au avut un
avantaj ºi de ºase
puncte, fetele lui
Alexandru Cosma
s-au impus doar
dupã prelungiri:
29-27. Moldovencele au reechilibrat balanþa la capãtul unui 2520, însã alb-albastrele s-au întors la conducere, 25-22. Penultimul act a fost cel mai
dezechilibrat, moldovencele câºtigând la 14,

În “decisiv”, Craiova a abordat mai bine
partea secundã a manºei, punând capãt
disputei dupã un 15-11.
„Mã aºteptam la un meci nebun pentru cã
Iaºiul este o formaþie muncitoare, care se
bate pentru fiecare. Chiar mi-am imaginat
meciul aºa cum a fost. Îmi felicit fetele pentru
victorie ºi pentru modul cum au muncit.
Orice punct este important pentru noi,
deoarece încã mai sperãm la locul 9, pentru a
avea o misiune mai uºoarã în play-out”, a
spus tehmicianul Alexandru Cosma.
Runda viitoare, mâine de la ora 18:30,
SCM U joacã pe parchetul lui CSM Lugoj.

Rezultate complete
SCM U CRAIOVA – ACS Penicilina Iaºi 3-2,
CSM Târgoviºte – CS “U” Cluj 3-0, CS ªtiinþa
Bacãu – CS Alba Blaj 0-3, CSM Bucureºti – CS
Rapid Bucureºti 3-0, CSU Medicina Tg. Mureº
– CS Dinamo Bucureºti 3-0, VC Unic LPS Piatra
Neamþ – CSM Lugoj 0-3.
1. Alba Blaj 56
7. Lugoj
24
2. Târgoviºte 48
8. Piatra N.
20
3. CSM Buc. 46
9. Iaºi
19
4. Dinamo
39
10. CRAIOVA
14
5. Bacãu
33
11. “U” Cluj
10
6. Tg. Mureº 33
12. Rapid
0

Se întorc meciurile de Liga a III-a CUPA DAVIS: Marius Copil – Blaz Rola, primul meci
CS U II ºi Filiaºi încep returul astãzi, în vreme ce Podari va juca mâine
Dupã aproape trei luni de rapaus, ultimul eºalon naþional revine în actualitate astãzi, când vor
intra în iarbã ºi douã dintre cele
trei reprezentante ale noastre, CSU
II Craiova ºi ACSO Filiaºi, colege
în Seria 4.
“Satelitul”, preluat în aceastã
pauzã competiþionalã de Bogdan
Vrãjitoarea, dupã trecerea lui Daniel
Mogoºanu la echipa mare, evolueazã, în Banat, contra celor de la

CSM Lugoj, pe când filieºenii primesc, pe Arena Oltenia (fosta Petrom Chimia), replica Cetãþii Deva.
În tur, la primul sãu meci în acest
eºalon, Universitatea izbândea cu
3-1, rezultatat înregistrat ºi în disputa de la Deva, de asemenea în
favoarea gazdelor.
Cum am notat deja, Podariul
(Seria 3) revine în competiþie mâine, având de înfruntat, în deplasare, pe Sporting Roºiori.

SERIA 4 – ETAPAA 16-A
Astãzi, 15:00: CSM Lugoj – CS
U CRAIOVA II, ACSO FILIAªI –
Cetate Deva, Millenium Giarmata –
Mãgura Cisnãdie, Pandurii Tg. Jiu II
– Performanþa Ighiu.
Mâine, 15:00: Minerul Motru –
ASU Poli Timiºoara, Metalurgistul
Cugir – Becicherecu Mic, FC Hunedoara – Naþional Sebiº. CS Ineu va sta.
1. ASU Poli
34 9. Motru
18
2. Cugir
31 10. Ineu
16
3. Ighiu
28 11. CRAIOVAII14
4. Sebiº
26 12. Deva
13
5. Becicherecu 24 13. Cisnãdie 13
6. Hunedoara 23 14. FILIAªI 11
7. Lugoj
22 15. Giarmata 5
8. Pandurii II 18

SERIA 3 – ETAPAA 14-A
Astãzi, 15:00: Concordia Chiajna II – AFC Hãrman.
Mâine, 15:00: Sporting Roºiori
– CS PODARI, CS Afumaþi – FC Voluntari II, SCM Piteºti – Sporting
Turnu Mãgurele, Urban Titu – Dinicu Golescu Câmpulung, CS ªtefãneºti
– FC Aninoasa. Atletic Bradu stã,
deoarece Inter Olt s-a retras din campionat
1. Olt*
29 8. Chiajna II 18
2. Dinicu G.
27 9. Roºiori
16
3. Afumaþi
23 10. PODARI 15
4. Voluntari II 22 11. ªtefãneºti 15
5. Mãgurele 22 12. Aninoasa 12
6. Bradu
20 13. Titu
12
7. Piteºti
20 14. Hãrman 5
* echipã retrasã din competiþie
dupã turul campionatului.

din cadrul întâlnirii cu Slovenia

Ciocnirea va fi de astãzi ºi pânã duminicã, în direct la Digi Sport
Marius Copil (202 ATP) îl va întâlni
pe Blaz Rola (160 ATP) în primul meci
de simplu al întâlnirii de Cupa Davis
by BNP Paribas, din primul tur al Grupei I, Zona Europa-Africa, dintre echipele României ºi Sloveniei. Partida va
avea loc astãzi, de la ora 14.00, în Sala
Sporturilor “Victoria” din Arad.
Al doilea meci de simplu al zilei de vineri îi va opune pe Adrian Ungur (193 ATP) ºi pe Grega Zemlja

(181 ATP).
Mâine, de la ora 15.00, va avea loc meciul de dublu dintre Horia Tecãu (3 ATP la
dublu) ºi Florin Mergea (11 ATP), respectiv Tomislav Ternar (fãrã clasament la dublu) ºi Aljaz Radinski (1.337 ATP la dublu).
Duminicã sunt programate ultimele douã meciuri
de simplu, Adrian Ungur — Blaz Rola, de la 14.00, ºi
Marius Copil — Grega Zemlja.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 1
18:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Rapid – Dunãrea Cãlãraºi
/ 20:30 – FOTBAL – Liga I, play-out: FC Botoºani – Petrolul.
DIGI SPORT 2
14:00, 17:00 – TENIS (M) – Cupa Davis, la Arad, ziua 1:
România – Slovenia / 21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Roma
– Fiorentina / 1:00, 3:00, 5:00 – TENIS (F) – Turneul de la
Monterrey, în Mexic: ziua a 4-a.
DIGI SPORT 3
18:00, 19:45 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã, Grupa 16: BC Mureº – CSM Oradea, Steaua CSM Eximbank – SCM
U Craiova / 21:30 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Caen – Monaco.
DIGI SPORT 4
21:45 – BASCHET (M) – Euroliga, Top 16: Olympiacos
Pireu – Laboral Kutxa Vitoria Gasteiz.
DOLCE SPORT 1
18:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Rapid – Dunãrea Cãlãraºi
/ 20:30 – FOTBAL – Liga I, play-out: FC Botoºani – Petrolul

/ 3:00 – BASCHET NBA: Cleveland Cavaliers – Washington Wizards.
DOLCE SPORT 2
17:00 – TENIS (M) – Cupa Davis, ziua 1: Franþa – Canada.
EUROSPORT1
10:45 – SCHI ALPIN (M) – Cupa Mondialã, la Kranjska
Gora, în Slovenia / 12:00 – COMBINATA NORDICÃ (M) –
CM, la Schonach, în Germania / 13:45 – SCHI ALPIN (M) –
CM, la Kranjska Gora / 15:00 – COMBINATA NORDICÃ
(echipe) – CM, la Schonach / 21:10 – SÃRITURI CU SCHIURILE (DT 134) – CM, la Wisla, în Polonia / 23:15 – SCHI
FOND (M, F) – CM, la Canmore, în Canada.
EUROSPORT2
12:45 – SCHI ACROBATIC – Cupa Mondialã FIS, laArosa, în Elveþia / 19:00 – FOTBAL Polonia – Ekstraklasa: Podbeskidzie Bielsko-Biala – Korona Kielce.
LOOKTV
20:30 – FOTBAL – Liga I, play-out: FC Botoºani – Petrolul.

16 / cuvântul libertãþii
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Alb-albaºtrii ºi-au vizitat
casa în construcþie
Cei de la Universitatea Craiova
au fost ieri sã vadã stadiul lucrãrilor
de la arena „Ion Oblemenco”
Ritmul în care se lucreazã la
noua arenã a Craiovei i-a determinat pe cei de la Universitatea
Craiova sã întreprindã o „vizitã de
lucru” la casa care li se înalþã ºi
care se anunþã a fi gata în toamnã. Jucãtorii ºi staff-ul tehnic au
fost însoþiþi ºi de foºti mari fotbaliºti ai ªtiinþei, curioºi ºi ei sã vadã
în ce stadiu se aflã lucrãrile. Cei
prezenþi ºi-au exprimat speranþa ca
echipa din Bãnie sã se afle în pri-

mul eºalon ºi la inaugurarea stadionului ºi sã se apropie mãcar de
performanþele din trecut. „Este
visul fiecãruia sã ajungem sã jucãm pe acest stadion, mai ales al
celor crescuþi în Craiova. Din pãcate, generaþia mea, Craiova Maxima, va juca doar un meci demonstrativ. Suntem în martie ºi mã
gândesc cã acum 33 de ani treceam de Kaiserslautern ºi ajungeam în semifinalele Cupei UEFA.

Îmi doresc ca ºi arena nouã sã fie
umplutã cu multe ore înainte de
meci, ca pe vremuri. Nu cred cã

antrenorul Daniel Mogoºanu.
Cãpitanul Craiovei, Valentin
Iliev, a adãugat: „Este ceva extraordinar pentru Craiova, un oraº
în care oamenii iubesc fotbalul.
Sperãm sã se câºtige trofee pe
acest nou stadion. Moralul o sã
fie unul la cote înalte în noua locaþie. Am înþeles cã suporterii vor
sã vadã un amical cu Napoli la
inaugurare, eu, personal, mi-aº
dori sã jucãm cu fosta mea echipã, ÞSKA Sofia”.
Noua arenã „Ion Oblemenco”
va avea 30.000 de locuri, construcþia ei costând aproximativ
55 de milioane de euro, 90 la sutã
din aceastã sumã fiind asiguratã
de la bugetul de stat, iar restul
de municipalitate.

vom retrograda, fiindcã lotul este
destul de bun, cu jucãtori talentaþi.
Nu mã aºteptam ca lucrãrile sã fie
atât de avansate, se pare cã va fi
gata în toamnã, la cum se lucreazã” a spus componentul Craiovei
Maxima, Gheorghiþã Geolgãu.
„Va fi o arenã modernã, frumoasã ºi mult aºteptatã de craioveni. Cu siguranþã vor fi mulþi
din jucãtorii actuali care vor apuca sã joace pe noul stadion. Sper
sã-i motiveze aceastã arenã pe
tineri ºi sã creeze o emulaþie în
rândul lor, sã-ºi doreascã sã
ajungã fotbaliºti ºi sã joace aici.
Dar deocamdatã noi trebuie sã
ne concentrãm sã strângem cât
mai multe puncte ºi sã nu ajungem într-o situaþie criticã” a spus

Programul primei etape
din play-off ºi play-out
Astãzi
FC Botoºani - Petrolul, ora 20:30 (play-out)
Sâmbatã, 5 martie
CSMS Iaºi - CFR Cluj, ora 18 (play-out)
Astra - Viitorul, ora 20:30 (play-off)
Duminicã, 6 martie
„U” Craiova - FC Voluntari, ora 14 (play-out)
Dinamo - Steaua, ora 20:30 (play-off)
Luni, 7 martie
Concordia Chiajna - ACS Poli Timiºoara, ora 18 (play-out)
ASA Tg. Mureº - Pandurii, ora 20:30 (play-off)

Clasament play-out
1. CSMS Iaºi
2. Craiova
3. CFR Cluj
4. Botoºani
5. ACS Poli
6. Voluntari
7. Concordia
8. Petrolul

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0

19
16
14
13
13
12
9
4

Clasament play-off
1. Astra
2. Dinamo
3. Pandurii
4. Viitorul
5. Steaua
6. ASA

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0

26
24
24
23
22
19

