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- Senatorul Popescu a zis cã l-a
apucat pe Dumnezeu de picior,
dar a bãgat mâna prea adânc ºia dat de dracu’.
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ADMINISTRAÞIE

În plin centrul urbei, craiovenii au parte de un
spectacol de culoare ºi
izuri dintre cele mai medievale. Pereþi infiltraþi cu
mucegai, acoperiº cu
þiglã învechitã de zeci de
ani, trotuare ocupate cu
legume, fructe, dar ºi
textile second-hand. Sunt
frânturile de imagini ce ne
rãmân pe retinã la o
sumarã trecere în revistã a
pieþei Vechi. Cu o vechime
ce dateazã de la mijlocul
secolului al XVI-lea, denumitã ºi Târgul Vechi, Elca
sau Krasnoff, acest bazar
rãmâne o patã de culoare neadecvatã pentru
prezentul ce se vrea a fi
mai grijuliu cu sãnãtatea
publicã ºi regulile minime
de comerþ.
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Piaþa
Piaþa V
Veche
eche din
din Craiova
Craiova,
poate cea mai insalubrã dintre toate!

Chiar e
primãvarã!
E o adevãratã forfotã în
lumea ruralã a Doljului,
care trãieºte exclusiv din
ceea ce produce pãmântul.
ªi nu numai ea. Chiar e
primãvarã, se simte la tot
pasul, sunt zile când soarele se aratã dezinhibat, cum
se anunþã pentru astãzi,
pânã ºi berzele revenite, la
vechile lor aºezãminte,
temerar agãþate pe stâlpii
de iluminat, dau vestea
instalãrii unui alt anotimp,
dar în fine, nu de o descriere prozaicã suntem tentaþi…
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Bãileºteanul
care l-a înjunghiat
pe concubinul
nepoatei,
condamnat
definitiv

UE adoptã un
pachet de investiþii
în valoare de 100
de milioane de euro
Comisia Europeanã a adoptat
sãptãmâna trecutã, Programul
Operaþional ”Iniþiativa pentru
IMM-uri” 2014-2020, în valoare
de 100 de milioane de euro, pentru întreprinderile mici ºi mijlocii
din România. Valoarea investiþiei
oferite prin Fondul European de
Dezvoltare Regionalã (FEDR), sub
formã de garanþii, este de aºteptat
sã creascã de patru ori - pânã la
400 de milioane de euro sau mai
mult - datoritã efectului de pârghie
al investiþiilor private în credite
pentru IMM-uri.
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Actele prin care statul
intrã în posesia casei
pierdute de Iohannis,
la Ministerul Finanþelor
Documentele prin care
statul român intrã în posesia
casei din centrul Sibiului,
pierdutã în instanþã de
familia preºedintelui Klaus
Ioahnnis, au fost trimise la
Ministerul Finanþelor Publice, dupã ce Fiscul din Sibiu
a cerut radierea dreptului de
proprietate. Potrivit conslierului juridic al Administraþiei
Judeþene a Finanþelor Publice a judeþului Sibiu, Ilie
Stroia, Fiscul a cerut radierea dreptului de proprietate a
familiei Iohannis din cartea
funciarã, iar documentele
prin care statul român intrã
în posesia imobilului situat
în centrul Sibiului au fost
transmise la Ministerul
Finanþelor. „În temeiul
hotãrârii judecãtoreºti,
primul pas care trebuie fãcut
a fost radierea din cartea
funciarã a dreptului de
proprietate a pârâþilor Bastea
Ion, Iohannis Carmen Georgeta ºi Iohannis Klaus
Werner, care au avut calitatea
de cumpãrãtori. În prezent,
toate documentele sunt în
curs. Noi avem nevoie ºi de
mandatul de la Direcþia
Generalã Juridicã din Minister, pentru cã în numele lor
trebuie instrumentat totul, în
numele statului român.
Documentele prin care statul
român intrã în posesia
dreptului de proprietate au
plecat spre Minister. Vom
vedea urmãtorii paºi”, a
declarat, pentru MEDIAFAX,
consilierul juridic Ilie Stroia,
ºeful Serviciului Juridic din
cadrul Administraþiei Judeþene a Finanþelor Publice
Sibiu.
EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:
200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.
Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538
SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012
CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.
Cod fiscal: RO 17758027
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro
Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR
Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU
Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN
DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu
Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean
Culturã: Magda Bratu
Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat: 0251.412.457
Publicitate: 0251.412.552
Redacþia: 0251.412.613
Sub-redacþie Calafat:
Cristian Rudãreanu: 0767.464.894
rudareanucristian@yahoo.com
Sub-redacþie Bechet:
Florina Rãdoi: 0760.678.582
radoiflorina@yahoo.com
Responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

marþi, 5 aprilie 2016

actualitate

Cioloº:
Cioloº: Irimescu
Irimescu sã-ºi
sã-ºi asume
asume declaraþiile
declaraþiile
pepe care
care le-a
le-a fãcut,
fãcut, n-au
n-au fost
fost înîn numele
numele Guvernului
Guvernului
Ministrul Agriculturii, Achim
Irimescu, ar trebui sã-ºi asume
declaraþiile pe care le-a fãcut, a
declarat ieri premierul Dacian
Cioloº, el adãugând totodatã cã
ministrul a vorbit în nume personal, nefiind mandatat de Guvern.
ªeful Executivului a fãcut aceste afirmaþii
înaintea participãrii la întâlnirea cu reprezentanþii Asociaþiei Municipiilor din România, în
contextul în care jurnaliºtii prezenþi i-au solicitat sã comenteze ceea ce a spus ministrul
Agriculturii, Achim Irimescu, într-un interviu
acordat Ziarului Financiar. “Trebuie sã îºi asume declaraþiile pe care le-a fãcut. Pe mine mã
intereseazã în primul rând ce face domnul Irimescu”, a spus Dacian Cioloº.
De asemenea, el a precizat cã ministrul
Agriculturii nu a fost mandatat de Guvern sã
facã declaraþii. Ministrul Agriculturii, Achim
Irimescu, a declarat pentru MEDIAFAX cã
afirmaþiile privind transferul a 35 de miliarde
de euro, cu camionul, în afara þãrii, în ultimii
cinci ani, au reprezentat o “metaforã”, iar situaþia nu are legãturã cu Traian Bãsescu, la
mandatul cãruia a fãcut referire. “A fost o
metaforã. Dacã vedeþi declaraþia Curþii de Conturi de câteva zile, 40% din PIB, adicã 60 de
miliarde de euro sunt evaziune. O parte din
bani probabil a ajuns în afara þãrii. Exact aºa
se spunea ºi în 2010 la care m-am referit eu”,
a declarat ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, în exclusivitate pentru MEDIAFAX.
Precizãrile vin dupã ce Achim Irimescu a
declarat, într-un interviu acordat Ziarului Financiar, cã ”Eu (în Vest – n.red.), când fac o
afacere cu statul ºi câºtig, sã zic, un milion de
euro, eu banii ãia nu-i duc într-o þarã strãinã,
sã-mi iau casã sau sã-i pun în cont, ci îi pãs-

trez în Belgia (destinaþie genericã – n.red.) ºi
fac o afacere, o firmã, o fãbricuþã, ºi dau ºi la
amãrâtul ãla sã mãnânce o pâine. Voi scoateþi
banii din þarã, ºi - îmi spunea el (un interlocutor care i-a relatat povestea – n.red.) - s-au
scos în ultimii 5 ani de guvernare, de pe vremea lui Bãsescu - cã aºa era atunci, nu cã ar fi
alþii mai procopsiþi ca alþii. Nu! Toþi sunt români, toate partidele, sã fim clari. S-au scos
35 de miliarde (de euro) din România, îmi supuneau bãieþii, confidenþial; din România, cu
camionul, s-au dus în Elveþia.”
Traian Bãsescu a reacþionat imediat ºi i-a
cerut ministrului Agriculturii sã probeze afirmaþiile. ”Dacã Irimescu ºtie, înseamnã cã are
ºi elemente sã probeze. Dacã nu, este un delator ordinar ºi trebuie arestat imediat. Un der-

bedeu ca ãsta. Dacã are cumva dreptate, înseamnã cã serviciile de contrainformaþii, deci
SRI, au fost pãrtaºe cu ei. Nu era posibil un
asemenea transfer de bani, fãrã sã-ºi dea seama structurile de contrainformaþii româneºti.
Ori unul, ori altul trebuie arestat imediat”, a
spus fostul preºedinte Traian Bãsescu.
Ulterior, Achim Irimescu a revenit asupra
declaraþiilor referitoare la transferul a 35 miliarde de euro în afara þãrii ºi a afirmat pentru
MEDIAFAX cã “desigur nu are legãturã cu
domnul Bãsescu”. Purtãtorul de cuvânt al
Guvernului, Dan Suciu, a precizat sâmbãtã
cã declaraþiile ministrului Agriculturii sunt interpretãri personale bazate pe informaþii de
presã ºi ale Curþii de Conturi, ”e drept, neclare ºi confuze”.

Fostul premier Victor Ponta, audiat la DNA
Prahova în dosarul lui Sebastian Ghiþã

Numele fostului premier apare în
dosarul lui Sebastian Ghiþã, în declaraþia inculpatului Liviu Tudose,
care le-a spus procurorilor cã Victor Ponta i-ar fi oferit funcþii la Oficiul Naþional de Prevenire ºi Combatere a Spãlãrii Banilor ºi la Departamentul de Luptã Antifraudã.
Liviu Tudose spunea cã îl cunoºtea pe Ghiþã ca fiind “fanfaron”
ºi cã a fost pus în situaþia de a îl da
afarã din casã de mai multe ori, iar
cu Victor Ponta s-a întâlnit la Guvern. Magistratul le-a detaliat judecãtorilor cum a ajuns în biroul

premierului de la acel moment, Victor Ponta. “L-am cunoscut pe Victor Ponta în august 2013 când a
venit fãrã sã ºtiu cã este invitat la
nunta la care am fost naº. La acel
moment conform uzanþelor l-am
întâmpinat în calitate de naº ºi am
avut niºte discuþii comune” , a explicat Tudose, precizând cã ulterior Sebastian Ghiþã i-ar fi transmis “Victor vrea sã te vadã”.
La data de 20 ianuarie 2014,
acesta a mers la sediul Guvernului
unde ar fi avut o scurtã discuþie
cu premierul. “Am fost surprins

Fostul premier Victor Ponta a fost audiat, ieri, la DNA
Ploieºti, în dosarul în care Sebastian Ghiþã este acuzat de
dare de mitã, ºantaj, douã infracþiuni de folosire, în mod
direct sau indirect, de informaþii ce nu sunt destinate
publicitãþii, cumpãrare de influenþã ºi conducerea fãrã
permis. La intrarea în sediul DNA, Ponta a refuzat sã facã
declaraþii, spunând doar cã este audiat în calitate de
martor, transmite corespondentul MEDIAFAX.
întrevedere cu fostul prim-minisde dorinþa dumnealui de a mã vetru ca o chestiune neserioasã, mai
dea ºi la acel moment nu am ºtiut
mult decât atât pentru cã eram surpentru ce. Menþionez faptul cã
prins ºi am ºi verificat pe internet
dupã ce Ghiþã Sebastian mi-a spus
situaþia posturilor pentru Oficiul de
cã fostul prim-ministru, Victor
Spãlare a Banilor ºi am constatat
Ponta, dorea sã mã vadã, m-am
cã toate posturile au fost compledus într-o zi de luni la Palatul Victe. Nu am verificat ºi la DLAF”,
toria ºi m-am gândit inclusiv la disdetalia procurorul.
cuþia de la nuntã cu privire la invitaþia pe care i-o fãcusem la un concert de
pian. În cursul discuþiei de 1-2 minute pe
care am avut-o cu primul-ministru acesta
m-a întrebat cum ar fi
dacã mi-ar propune un
post la DLAF sau la
ONPCSP. I-am spus
cã în principiu aº fi de
acord, dar condiþionat
de cunoaºterea unor
minime date (…). Eu
am perceput aceastã
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Chiar e primãvarã!
MIRCEA CANÞÃR
E o adevãratã forfotã în lumea
ruralã a Doljului, care trãieºte exclusiv din ceea ce produce pãmântul. ªi nu numai ea. Chiar e
primãvarã, se simte la tot pasul,
sunt zile când soarele se aratã
dezinhibat, cum se anunþã pentru
astãzi, pânã ºi berzele revenite, la
vechile lor aºezãminte, temerar
agãþate pe stâlpii de iluminat, dau
vestea instalãrii unui alt anotimp,
dar în fine, nu de o descriere prozaicã suntem tentaþi, ci de altceva: se vorbeºte prea puþin de anul
agricol, aºa cum este el anticipat.
Paradoxal, ministrul de resort
Achim Irimescu, se hazardeazã
într-o polemicã destul de riscantã “pe perioada mandatului lui
Traian Bãsescu s-ar fi scos din
þarã 35 miliarde de euro cu
camionul”, premierul intervine,

în discuþie, ºi îl cauþioneazã, opinând cã “sunt declaraþii personale pe care o sã ºi le asume”,
dar toate ingredientele acestea ale
unui scandal în toatã regula, nu
au legãturã cu ceea ce ar trebui:
anul agricol. De altfel, fostul preºedinte Traian Bãsescu l-a ºi
“dezmierdat” cu câteva epitete pe
titularul portofoliului de la agriculturã. Care în aceste zile conduce o delegaþie a MADR în Iordania, unde are loc conferinþa regionalã cu tema “Implementarea
standardelor OIE”, menitã a facilita exportul de animale vii pe
noi pieþe din Orientul mijlociu ºi
Africa de nord. Interesant ar fi,
totuºi, de ºtiut dacã se anunþã un
an agricol rezonabil sau calic?
Dacã existã conturatã vreo strategie pentru accesul producãto-

rilor agricoli la sistemele de irigaþie existente sau eterna poveste?
E promiþãtoare starea de vegetaþie a grâului, rapiþei ºi a celorlalte
culturi agricole de toamnã sau
Dumnezeu cu mila? Sigur, ne-ar
mai interesa ºi faptul dacã sunt
ajustate politicile agricole ale guvernului actual la nevoile producãtorilor agricoli? ªi multe alte
întrebãri, ºi-ar avea rostul lor, mai
ales când avem un premier, Dacian Cioloº, care a deþinut mandatul de comisar european pentru agriculturã, ºi este bãnuit de
o expertizã de netãgãduit în materie. Orice opinie a sa legatã de
starea de lucruri de la noi, dintrun domeniu vital de activitate, iar fi avantajoasã, arãtându-l dispus la o nouã ordine, speranþa
adicã. ªi dacã toate acestea pot

pãrea chestiuni discutabile, fãrã
mare relevanþã, iatã însã o ºtire
nesemnalatã suficient în spaþiul
public de la noi. Dominatã de partidul conservator “Dreptate ºi
Justiþie” (PiS) Camera inferioarã
a Parlamentului polonez a aprobat la 31 martie a.c. o lege extrem de restrictivã privind vânzarea terenurilor agricole în Polonia. Adoptatã cu 233 voturi
“pentru” ºi 18 “abþineri”, legea
suspendã orice vânzare de terenuri pentru cinci ani, cu excepþia
parcelelor mai mici de 2 ha destinate construcþiei de case de locuit, centre de afaceri sau depozite. În virtutea noului text de
lege, un organism de stat, Agenþia imobiliarã agricolã, va dispune de dreptul de preemþiune în
toate tranzacþiile imobiliare agri-

cole. E drept cã la 1 mai a.c.,
Polonia iese din perioada tranzitorie de 12 ani, de la admiterea sa
în UE, în care se putea cumpãra
teren agricol ºi forestier de cetãþenii altor state, cu respectarea
câtorva reguli restrictive. În problematica agrarã a Doljului, ca sã
revenim acasã, puþine sunt lucrurile de noutate certã, ºi faptul cã
se discutã foarte puþin despre un
domeniu de care depinde securitatea alimentarã, nu este tocmai în
regulã. Am putea crede cã „vorbindu-se puþin, se face ceea ce trebuie” ºi bine ar fi sã fie aºa. Deºi
turbulenþele economice pe care le
înregistreazã sectoarele laptelui,
cãrnii de porc, procedurile pentru accesarea fondurilor europene, consultanþa agricolã, dar ºi alte
deziderate, rãmân încã în ceaþã.

Asociaþiile de proprietari au
cerut oprirea cãldurii

ºul”, a mai spus Sorin Iordache.

foarte mare”, a accentuat Sorin Iordache.

SC Termo
a oprit cãldura
Începând de pe 1 aprilie, s-a oprit
cãldura în tot oraºul. Reprezentanþii
SC Termo au motivat cã au încetat
distribuþia de agent termic deoarece
au fost îndeplinite condiþiile legale,
dar ºi pentru cã locatarii au cerut
acest lucru. Datoriile asociaþiilor de
proprietari cãtre furnizorul de cãldurã
rãmân în continuare foarte mari.
Caloriferele craiovenilor s-au
rãcit începând cu data de 1 aprilie,
când SC Termo a oprit furnizarea
de agent termic în tot oraºul. Potrivit reprezentanþilor furnizorului
de cãldurã, cam acesta era ºi data
oficialã când se întâmpla acest lucru, dar acum au fost îndeplinite
ºi condiþiile legale pentru acest lucru. „Cãldura a fost opritã în tot

oraºul pentru cã au fost îndeplinite condiþiile legale, adicã în trei
nopþi consecutive s-a înregistrat o
temperaturã de 10 grade Celsius.
Oricum cam asta era ºi data oficialã când noi încetam sã mai oferim agent termic populaþiei în fiecare an”, a menþionat Sorin Iordache, reprezentantul SC Termo SRL
Craiova.

Pe lângã faptul cã primãvara
ºi-a intrat în drepturi ºi afarã sa mai încãlzit, ºi locatarii au solicitat acest lucru. Mai multe asociaþii de proprietari din
Craiova au fãcut cereri
cãtre SC Termo pentru a
le fi opritã cãldurã ºi, în
felul acesta, sã mai facã
unele economii, ºtiut fiind faptul cã gigacaloria
reprezintã cea mai mare
parte din factura de întreþinere. „Am avut o
mulþime de solicitãri de la
asociaþiile de proprietari
care ne-au spus cã locatarii nu mai doresc cãldurã. Au fost analizate
toate cererile ºi s-a considerat cã sunt îndreptãþite întrucât este cald afarã. Mai mult ca sigur oamenii ºi-au dorit sã facã
unele economii, deci s-a
oprit cãldura în tot ora-

Încasãri de 400.000 pe zi
Datoriile asociaþiilor de proprietari sunt, în schimb, la fel
de mari. Potrivit lui Sorin Iordache, încasãrile pe zi se ridicã
la 400.000 de lei din partea locatarilor, dar totatul care este
trecut în dreptul lor rãmâne în
continuare o sumã imposibil de
stins. „Asociaþiile plãtesc ca de
obicei, adicã niºte sume mici.
Este bine cã le plãtesc ºi pe acelea, iar partea bunã a lucrurile
este cã au înþeles semnalul, au
devenit mai conºtienþi cã trebuie sã vinã cu bani cam în fiecare lunã. Bineînþeles cã nu pot sãºi achite toatã suma pe care neo datoreazã, însã dacã încearcã sã aducã bani lunã de lunã,
mai scade totuºi din datoria lor
pe care – subliniez lucrul acesta – nu are cine sã le-o plãteascã ºi nu le-o va ºterge nimeni,
adicã va fi plãtitã odatã tot de
ei, chiar cu riscul de a-ºi pierde
apartamentele dacã restanþa este

O restanþã de 120 milioane de
lei de la locatari
Restanþa asociaþiilor de proprietari din Craiova cãtre SC Termo
SRL se ridicã la suma de
120.000.000 de lei. În schimb, reprezentanþii furnizorului de cãldurã susþin cã are facturile la zi cãtre proprii creditori, în special
cãtre Comnplexul Energetic Oltenia. Potrivit planului de reorganizare, propus de administratorul juduciar, datoriile vechi pe care SC
Termo le are cãtre creditori vor fi
plãtite în 36 de luni. Societatea are
18 creditori cãrora trebuie sã le plãteascã 373 milioane de lei. În acest
an, tranºa este de 49.787.377 de
lei, dintre care Complexul Energetic Oltenia (CEO) - 32.717.633 lei,
Direcþiei Generale Regionale a Finanþelor Publice - 12.500.438 de
lei ºi Primãriei Craiova - 2.401.536
de lei.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Bãileºteanul care l-a înjunghiat pe concubinul
nepoatei, condamnat definitiv
Bãileºteanul de 40 de ani arestat preventiv pe 23 mai 2015, pentru tentativã de omor,
a fost condamnat definitiv. Curtea de Apel
Craiova i-a respins, ca nefondat, apelul, la sfârºitul sãptãmânii trecute, astfel cã bãrbatul
Reamintim cã, poliþiºtii din Bãileºti au fost anunþaþi, pe 21 mai
2015, seara, în jurul orei 23.00,
cã într-un pãrculeþ din municipiul
Bãileºti s-a produs o altercaþie în
urma cãreia un tânãr a fost înjunghiat în spate. Oamenii legii au
ajuns la locul faptei, au constatat
cã victima este Lucian Papaie, de
23 de ani, din localitate, care prezenta o plagã tãiatã în spate ºi lau dus la spital pentru îngrijiri
medicale. Au fost anunþaþi ºi procurorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, sub coordonarea
cãrora a fost demaratã ancheta.
Din cercetãrile efectuate s-a stabilit cã victima, Lucian Papaie, în
timp ce se afla în pãrculeþ, a avut

rãmâne cu pedeapsa primitã pe fond, la Tribunalul Dolj, de 7 ani închisoare cu executare. Victimã i-a cãzut concubinul nepoatei sale,
pe care l-a înjunghiat dupã un scandal petrecut într-un pãrculeþ din Bãileºti.

un conflict cu tatãl concubinei
sale, Mirel Sãrdar, de 41 de ani.
La un moment dat ºi-a fãcut apariþia la locul scandalului ºi fratele
lui Mirel, ªtefan Sãrdar, de 40 de
ani, care a intervenit în conflict, a
scos un cuþit ºi l-a lovit pe Papaie
în spate. Medicii legiºti au constatat, în urma examinãrii victimei, cã rana suferitã i-a pus în
primejdie viaþa, astfel cã, în cursul zilei de vineri, 22 mai 2015,
procurorii l-au reþinut pe autor
pentru 24 de ore, fiind introdus
în arestul IPJ Dolj. Sâmbãtã, 23
mai, ªtefan Sãrdar a fost prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivã pentru
30 de zile. Instanþa a admis pro-

punerea ºi a emis pe numele bãrbatului mandat de arestare pentru
comiterea infracþiunii de tentativã
de omor. Mãsura a fost prelungitã
de mai multe ori, iar între timp inculpatul a fost trimis în judecatã,
în stare de arest preventiv. Joi, 17
decembrie 2015, Tribunalul Dolj a
pronunþat sentinþa în dosar. Inculpatul a fost condamnat la 7 ani închisoare cu executare ºi achitarea
cheltuielilor de spitalizare ale victimei, care nu s-a constituit parte
civilã: „Condamnã pe inculpatul
Sãrdar ªtefan la pedeapsa principalã de 7 ani închisoare. Deduce
din pedeapsa aplicatã inculpatului ªãrdar ªtefan, perioada reþinerii
ºi arestãrii preventive de la

22.05.2015 la zi ºi menþine mãsura arestãrii preventive a acestuia.
Admite acþiunea civilã formulatã
în procesul penal de partea civilã
Spitalul Clinic de Urgenþã Craiova ºi obligã inculpatul ªãrdar ªtefan la plata sumei de 4.297,66 lei
despãgubiri civile. Cu drept de
apel. Pronunþatã în ºedinþã publicã, azi 17.12.2015”, se aratã în hotãrârea instanþei.
Hotãrârea nefiind definitivã, inculpatul a declarat apel, care s-a
înregistrat pe 19 ianuarie 2016 la

Curtea de Apel Craiova. Joia trecutã, pe 31 martie a.c., instanþa a
pronunþat hotãrârea definitivã. Apelul inculpatului a fost respins, astfel cã va executa pedeapsa primitã
pe fond: „Respinge apelul ca nefondat. Deduce în continuare detenþia preventivã de la 17.12.2015
la zi. Obligã inculpatul la 560 lei
cheltuieli judiciare statului, din
care 260 lei reprezintã onorariu av.
of. Definitivã. Pronunþatã în
ºedinþa publicã de la 31.03.2016”,
se aratã în hotãrârea instanþei.

Accidente provocate Remorcã ºi autoturism
cãutate de autoritãþi strãine,
de ºoferi bãuþi
depistate la PTF Calafat

Doi tineri au ajuns la
Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova,
duminicã, dupã ce,
bãuþi fiind, au urcat la
volan ºi au provocat
accidente de circulaþie.
Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, duminicã dupã-amiazã, în
jurul orei 16.30, pe DN 55 A, în
comuna Ghidici, Petriºor Trancã,
de 28 de ani, din localitate, în timp
ce conducea un autoturism Seat,
din direcþia Bechet cãtre Calafat,
fiind sub influenþa bãuturilor alcoolice ( 0,41 mg/l alcool pur în
aerul expirat), a pãtruns pe contrasens ºi a intrat în coliziune cu
autoturismul Dacia Logan condus
de Cornel Miuþ, de 24 de ani, din
Calafat, ºi acesta fiind sub influenþa bãuturilor alcoolice (0,45 mg/
l alcool pur în aerul expirat), dupã
cum s-a constatat în urma testãrilor cu etilotestul. În urma coliziunii a rezultat avarierea a încã
douã autoturisme ce se aflau staþionate în afara pãrþii carosabile
ºi distrugerea unui stâlp de ilumi-

nat ornamental. Din accident a
rezultat vãtãmarea corporalã uºoarã a tânãrului de 24 de ani, ambilor ºoferi fiindu-le recoltate probe biologice în vederea stabilirii
alcoolemiei. Poliþiºtii doljeni au întocmit pe numele celor doi dosare penale pentru conducerea unui
autoturism sub influenþa bãuturilor alcoolice, iar în sarcina lui Petriºor Trancã s-a reþinut ºi infracþiunea de vãtãmare corporalã din

culpã, dupã cum au precizat reprezentanþii IPJ Dolj.
În aceeaºi searã, în jurul orei
20.30, pe D.J. 552, în afara localitãþii Caraula, Dolj Florin H.,
de 24 de ani, din localitate în timp
ce conducea un autoturism Lancia, aflându-se sub influenþa bãuturilor alcoolice ºi fãrã a poseda permis de conducere, a pierdut controlul volanului, a pãrãsit
partea carosabilã ºi a lovit un arbore ornamental. În urma accidentului a rezultat vãtãmarea corporalã uºoarã a tânãrului de 24
de ani, acesta fiind transportat la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova pentru investigaþii
medicale amãnunþite. Poliþiºtii
ajunºi la faþa locului l-au testat
pe bãrbat cu aparatul etilotest,
rezultatul fiind de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauzã a fost întocmit dosar penal în
conformitate cu prevederile legale, dupã cum a precizat agent ºef
adjunct Amelia Barbu, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.

Poliþiºtii de frontierã din cadrul
P.T.F. Calafat au depistat un autoturism marca Ford Mondeo ºi
o remorcã marca Krone, care figurau în bazele de date ca fiind
cãutate de autoritãþile din Bulgaria, respectiv Austria. Astfel, potrivit reprezentanþilor Serviciului
Teritorial al Poliþiei de Frontierã
(STPF) Dolj, vineri dupã-amiazã,
în jurul orei 15.00, la Punctul de
Trecere a Frontierei Calafat, s-a
prezentat pentru a efectua formalitãþile de frontierã cetãþeanul român Constantin V., în vârstã de
28 ani, domiciliat pe raza judeþul
Vâlcea, care conducea un autoturism marca Ford Mondeo, înmatriculat în Bulgaria. În urma
verficãrilor specifice în bazele de
date, poliþiºtii de frontierã au constatat cã autoturismul figureazã ca
fiind furat din Bulgaria. Tot la
Punctul de Trecere a Frontierei
Calafat, sâmbãtã, 2 aprilie a.c., în
jurul orei 14.00, s-a prezentat pentru a efectua formalitãþile de fron-

tierã, cetãþeanul bulgar Nikolay V.,
în vârstã de 52 ani, la volanul unui
ansamblu de autovehicule, format
dintr-un camion marca Scania ºi
o remorcã marca Krone, ambele
înmatriculate în Germania. Cu
ocazia controlului specific, poliþiºtii de frontierã au constatat cã
remorca autocamionului figureazã ca fiind bun cãutat pentru consfiscare, alertã introdusã de autoritãþile austriece. Faþã de cele constatate, cetãþeanul bulgar a declarat cã nu avea cunoºtinþã despre
faptul cã aceasta este cãutatã, el
fiind doar ºoferul autocamionului.
“În ambele cazuri, poliþiºtii de
frontierã au demarat cercetãrile
sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de tãinuire, iar autovehiculul
ºi remorca în valoare totalã de
33.650 lei au fost indisponibilizate la sediul Sectorului Poliþiei
de Frontierã Calafat pânã la finalizarea cercetãrilor”, a precizat
comisar ºef Romicã Ivãnoiu, purtãtorul de cuvânt al STPF Dolj.
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Crizã de vaccin hexavalent
ºi în judeþul Dolj
O nouã crizã provocatã de lipsa vaccinului hexavalent afecteazã sistemul sanitar românesc. Peste 30.000 de copii
sunt neimunizaþi în acest moment ºi abia
pentru luna viitoare existã promisiuni ca

dozele necesare sã ajungã în cabinetele
medicilor de familie ºi în spitale. Lipsa
vaccinurilor se resimte ºi în judeþul Dolj,
unde în fiecare lunã ar trebui imunizaþi
aproximativ 1.500 de copii.
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Vaccinul care asigura protecþia
împotriva mai multor boli grave,
precum hepatita B, poliomielita sau
tusea convulsivã lipseºte în prezent
din cabinete ºi spitale. Acesta se
administreazã la vârstele de douã,
patru ºi 11 luni ºi a fost disponibil
numai pentru o scurtã perioadã,
dupã luni întregi de crizã.
Între timp, Ministerul Sãnãtãþii
este foarte aproape sã finalizeze
proiectul de lege care introduce
obligativitatea vaccinãrii. Autoritãþile susþin cã, prin lege, vor asigura neîntrerupt toate vaccinurile
necesare.

Doar 60 la sutã din copii
sunt vaccinaþi

Doar 60 la sutã dintre copii au
fost imunizaþi cu vaccinul hexavalent, în condiþiile în care, de la an la
an, scade numãrul celor care primesc vaccin ºi pentru alte boli.
Ministerul Sãnãtãþii pregãteºte un
proiect care prevede obligativitatea
imunizãrii pentru opt boli: difteria,
tetanosul, tusea convulsivã, poliomoielita, hepatita B, rubeola, oreionul ºi rujeola. Nu s-a stabilit încã ºi
ce sancþiuni vor fi aplicate celor care
vor refuza imunizarea copiilor.

În judeþul Dolj, în fiecare lunã
ar trebui vaccinaþi aproximativ
1.500 de copii. Momentan însã,
pentru cã dozele de hexavalent lipsesc, medicii de familie sunt în
aºteptare. Autoritãþile au precizat
cã în momentul în care imunizarea va fi reluatã vor fi recuperaþi ºi
copiii care au rãmas nevaccinaþi.

Acoperirea vaccinalã
în România este în scãdere

Anul trecut, acoperirea vaccinalã în România se pãstra sub nivelul recomandat de Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii (OMS), de 95
la sutã, pentru boli precum difterie, tetanos, rujeolã, rubeolã, oreion ºi hepatitã B, în principal din
cauza refuzului vaccinãrii.
Conform datelor Centrului Naþional de Supravegherea ºi Controlul Bolilor Transmisibile, rata
medie de acoperire vaccinalã este
de 69,4 la sutã pentru vaccinul
DTP4 (patru doze de vaccin împotriva difteriei, tetanosului ºi pertusis), pentru vaccinul contra rubeolei, rujeolei ºi oreionului este
de 75,4 la sutã, iar pentru hepatita B este de 91,3 la sutã. Aceleaºi
date aratã cã 30,3 la sutã din aceºti

copii au fost depistaþi, în 2014,
ca fiind incomplet vaccinaþi în
raport cu vârsta, în creºtere faþã
de anul precedent, când procentul era de 26 la sutã.
Limita de siguranþã pentru
menþinerea imunitãþii de comunitate, cea care îi protejeazã atât
pe copiii nevaccinaþi (sub 1 an),
cât ºi pe cei mai mari ºi nevaccinaþi, este de cel puþin 80% din
populaþie vaccinatã. Reducerea
vaccinãrii împotriva rujeolei, rubeolei ºi oreionului a dus, în ultimii ani, la douã epidemii de rujeolã ºi una de rubeolã, România
pierzându-ºi statutul de þarã care
avea tentativa de eliminare a rujeolei de pe teritoriul ei.
Vaccinarea reprezintã metoda

cea mai eficientã de combatere ºi
eliminare a numeroase boli transmisibile. Cu toate acestea, specialiºtii considerã cã acoperirea vaccinalã în România este în scãdere.
Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
recomandã efectuarea obligatorie
a ºapte vaccinuri, pentru difterie,
pertusis, tetanos, rujeolã, rubeolã,
oreion ºi poliomielitã , atrãgând
atenþia cã scãderea imunizãrii creºte riscul apariþiei de epidemii.
La aceste vaccinuri s-ar putea
adãuga cele pentru meningococ,
pneumnococ, Haemophilus influenzae, Human Papilloma Virus
(HPV), hepatitã B ºi tuberculozã,
în funcþie de posibilitãþile þãrii respective ºi de realitãþile din teren.
RADU ILICEANU

Plenul reunit pentru desemnarea preºedintelui
TVR va fi convocat luni, 11 aprilie
Propunerea privind postul de preºedinte-director gener
al TVR va fi discutatã ºi votatã în plenul reunit luni, 11
aprilie, având în vedere cã miercuri se vor reuni comisiile
de specialitate pentru a analiza propunerea CA al SRTV,
a anunþat luni vicepreºedintele Senatului Ioan Chelaru.
“Birourile Permanente ale Camerei Deputaþilor ºi Senatului au
analizat cu precãdere scrisoarea
membrilor Consiliului de Administraþie al Societãþii Române de Televiziune, care ne aduce la cunoºtinþã cã miercuri a convocat o
ºedinþã în vederea desemnãrii candidatului pentru funcþia de preºedinte-director general al SRTVR.
În funcþie de aceasta numire poate
tot miercuri va fi posibil sã fie convocate comisiile de specialitate ºi
ºedinþa Camerelor reunite este planificatã lunea viitoare la orele 18.00
pentru a discuta ºi aceasta problemã ºi multe alte probleme care sunt
înscrise pe ordinea de zi. (…) Urmeazã ca luni, la 14.30, când va fi
o nouã ºedinþã a Birourilor reunite,
sã stabilim care vor fi cele care vor
fi înscrise luni la orele 18.00 pe
ordinea de zi”, a declarat IoIoan
Chelaruuni, dupã ºedinþa Birourilor Permanente reunite.

Consiliul de Administraþie al
SRTv a anunþat ieri conducerea
Parlamentului cã se va întruni miercuri, la sediul TVR, pentru a decide în privinþa viitorului preºedintedirector general al postului public.
“Vã aducem la cunoºtinþã cã toþi
membrii Consiliului de Administraþie se pot întruni în componenþa
completã cel mai devreme miercuri 6 aprilie ora 9.00, la sediul
TVR, pentru a recomanda candidatul la funcþia de PDG al CA al
SRTv. Imediat dupã încheierea întâlnirii de miercuri, veþi primi în
scris propunerea noastrã”, potrivit scrisorii primite de conducerea
Parlamentului. Decizia privind ºefia
TVR a fost amânatã sãptãmâna trecutã, în condiþiile în care nu a
existat majoritate în Consiliul de
Administraþie pentru niciuna dintre propuneri, membrii CA având
termen ºapte zile pentru a ajunge
la un acord.
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Piaþa Veche din Craiova,
poate cea mai insalubrã dintre toate!
În plin centrul urbei, craiovenii au parte de un spectacol
de culoare ºi izuri dintre cele mai medievale. Pereþi
infiltraþi cu mucegai, acoperiº cu þiglã învechitã de zeci de
ani, trotuare ocupate cu legume, fructe, dar ºi textile
second-hand. Sunt frânturile de imagini ce ne rãmân pe
retinã la o sumarã trecere în revistã a pieþei Vechi. Cu o
vechime ce dateazã de la mijlocul secolului al XVI-lea,
denumitã ºi Târgul Vechi, Elca sau Krasnoff, acest bazar
rãmâne o patã de culoare neadecvatã pentru prezentul ce
se vrea a fi mai grijuliu cu sãnãtatea publicã ºi regulile
minime de comerþ.
Aºezatã în plin centru, în dreptul unei dintre cele mai circulate
cãi de comunicaþie, piaþa Veche
pare sã nu-ºi regãseascã locul întrun firesc al comerþului contemporan. Indiferent de calea de acces
folositã, fie dinspre str. Felix Aderca, fie dinspre str. Fraþii Goleºti,
piaþa cu pricina, denumitã odinioarã Târgul Vechi, Elca sau Krasnoff
pare încremenitã în neputinþã. Cei drept, majoritatea oamenilor de
afaceri de aici este proprietarã peste terenul de sub construcþii ºi peste spaþiile comerciale.
Trecutã la pas, piaþa Veche nu
are mai mult de 200 de metri, pe
lungime. Aºadar, o întindere nu prea
mare ca sã poatã face obiectul unor
modernizãri acceptabile. Privitã de
sus, acelaºi acoperiº vechi din þiglã
de Jimbolia îi este partener de decenii, pereþi atinºi de infiltraþii ce au
dezvoltat igrasie ºi multe magazine
ce-ºi aºteaptã chiriaºii.

O tradiþie „coloratã”

Încadratã de catedrala „Sfântul
Dumitru”, de clãdiri noi în care se
adãpostesc un restaurant, sedii de
societãþi comerciale ºi chiar instituþii bancare, ceea ce ar presupune o clientelã am putea spune rafinatã, piaþa Veche, în condiþiile actuale, suntem convinºi cã nu poate fi o atracþie prea mare pentru
locatarii din apropiere ºi salariaþii
din împrejurimi. ªi aºa foarte îngustã, strãzii ce o strãbate dinspre
latura de vest, nu-i lipseºte „emblema” Craiovei: hainele ºi încãlþãmintea second-hand. Rãsfirate la
picioarele trecãtorilor, pãzite sub
cerul liber de conaþionali, sute de
boarfe îºi aºteaptã noul proprietar.
Aceeaºi speranþã o au obiectele de

telecomunicaþii, ajunse pe tarabele
de ofertare cum ºtim toþi mai bine!
Senzaþia generalã, când treci prin
acest spaþiu comercial, este cã cineva din capul trebii a uitat sã priveascã ºi spre aceastã insulã de
insalubritate. Câteva mãsuri de disciplinare ºi igienizare a activitãþilor
de aici ar fi oportune, dacã nu chiar
obligatorii. Deºi a suscitat controverse puternice, obligativitatea patronilor din Craiova de a-ºi moderniza spaþiile comerciale a scos la
ivealã un fapt notoriu: aceºtia aveau
banii necesari sã aducã la un numitor comun faþadele magazinelor,
dar preferau sã serveascã clienþii
din aceleaºi gherete problematice.

O pescãrie, douã mãcelerii,
trei-patru magazine...

Oferta comercialã a pieþei poate
fi numãratã pe degetele de la douã
mâini. Vânzãtoarele mai mult stau
afarã la un pufãit prelung, decât sã
tremure printre zidurile unor magazine nu prea cãlcate de cumpãrãtori. Nu lipsesc cârciumile. Cu
consumatorii lor din vechime. Veºnici abonaþi la „a da muºtele afarã”.
Conducta de apã potabilã din mijlocul pieþei oferã resursa naturalã din
abundenþã când robinetul este defect. Comercianþii de aici se descurcã cum pot mai bine. Ba mai
lucreazã cu câþiva furnizori de produse alimentare, rulând marfa pe
banii acestora dintâi, ba mai merg
cu autoturismele proprii ºi le burduºesc cu marfã de prin piaþa centralã sau târgurile de engros. Banii
se fac greu, acum, poate mai greu
ca oricând. Limita de înþelegere faþã
de aceºtia merge pânã la un punct.
De acolo înainte trebuie înþeles ºi
interesul pentru sãnãtatea publicã.

Nu cã în alte pieþe ar fi mai bine,
dar parcã ochiul nu ne înºealã!

Dacã istoria era alta

Centrul Craiovei simte nevoia
unei pieþe pe mãsura rangului acestui mare municipiu. Nu trebuie sã
ne facem iluzii prea mari. Poate se
va reuºi vreodatã, mãcar, sã se construiascã aici o zonã comercialã
precum piaþa privatã din 1 Mai, de
la fosta cantinã a Fabricii de Confecþii. Cunoscãtorii ºtiu prea bine
cã, dacã evenimentele din 1989 ar
mai fi întârziat ceva vreme, în locul actualei pieþe Vechi era pregãtit
un proiect ce cuprindea o piaþã supraetajatã, modernã. Dar, n-a fost
sã fie. Nici atunci ºi nici acum.
Centrul istoric al Craiovei, contureazã nucleul cel mai vechi al
urbei, a cãrui evoluþie s-a „calat”
în jurul vechii ciºmele din perimetrul vechii pieþe Elca, dezvoltarea
sa continuã facilitând extinderea sa
ulterioarã, aflãm de la istorici. Perimetrul sãu actual este delimitat
de strãzile Matei Basarab, ªtirbeiVodã, C. Izlaz, Madona Dudu,
Brânduºa, Libertãþii, Brestei, Dum-

brãveni, Iancu Jianu, N. Titulescu, G. Enescu, Amaradia, Constantin Brâncuºi, Avram Iancu,
ªerban Vodã, Pãltiniº, Principatele
Unite ºi Calea Bucureºti. “Acesta
reprezintã actualmente nu doar
“inima” socialã ºi administrativã a
oraºului, ci ºi principalul pol de
atracþie pentru turiºtii rezidenþi sau
provenind din exterior, care cautã
sã îºi satisfacã nevoia de cunoaºtere ºi îmbogãþire a cunoºtinþelor
prin accesarea, graþie concentrãrii
în acest perimetru ºi în imediata
sa vecinãtate a celor mai reprezentative obiective turistice de facturã civilã, cultural-istoricã, religioasã ºi de interes comunitar, care
conferã o personalitate inconfundabilã municipiului Craiova”, se
aratã în Planul integrat de dezvoltare urbanã pentru polul de creºtere Craiova.

Craiova, putere regionalã…

Pânã sã-ºi asume rolul clamat
cu toate vocile ºi pe toate partiturile de putere regionalã, Craiova ar
trebui sã dea dovadã de o strategie
realistã ºi sã-ºi facã ordine în pro-

pria ogradã administrativã. Pieþele
craiovene sunt saturate de samsari;
“e unul cu maºina care aduce în
piaþã zarzavaturile” – ne destãinuie
o comerciantã; ºobolanii sunt chiriaºi fãrã platã ºi fac un dute-vino
în depozitele magazinelor alimentare; mirosurile de carne expiratã
încep sã fie tot mai prezente; vânzãtoarele posedã carnetul de sãnãtate vizat la zi, dar bolile transmisibile sunt imposibil de depistat
în timp util; grupurile sanitare,
dacã nu lipsesc cu desãvârºire,
acolo unde existã, revalizeazã cu
cele din spitale. Serviciile descentralizate precum Protecþia Consumatorilor, Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor ar putea sã dispunã o “descãlecare” în astfel de pieþe. Pânã
atunci, de la înãlþimea fotoliilor
atente cu pãrþile dorsale ale conducãtorilor acestor insituþii primim asigurãri cã totul este în ordine ºi autoritãþile îºi fac datoria,
aºa cum ne-o dovedesc bilanþurile de activitate periodice ºi raportãrile curente. Normal, Craiova e
o putere regionalã!
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UE adoptã un pachet de investiþii
în valoare de 100 de milioane de euro
Comisia Europeanã a adoptat sãptãmâna trecutã, Programul Operaþional ”Iniþiativa pentru IMM-uri”
2014-2020, în valoare de 100 de milioane de euro, pentru întreprinderile mici ºi mijlocii din România. Valoarea investiþiei oferite prin Fondul
Programul României este al patrulea de
acest gen pentru perioada 2014-2020, iar
scopul “Iniþiativei pentru IMM-uri” este de
a încuraja statele
membre sã utilizeze
iniþiativa comunã elaboratã de Comisie ºi
Grupul Bãncii Europene de Investiþii (BEI)
pentru a stimula accesul la finanþare al întreprinderilor mici europene care
se confruntã cu constrângeri financiare. “Astãzi România s-a
alãturat grupului de state membre care doresc sã îmbunãtãþeascã mediul de afaceri pentru
IMM-uri, prin alocarea a 100 de
milioane de euro din Fondul UE
pentru Dezvoltare Regionalã,
pentru a contribui la finanþarea
întreprinderilor mici ºi mijlocii.

European de Dezvoltare Regionalã
(FEDR), sub formã de garanþii, este
de aºteptat sã creascã de patru ori pânã la 400 de milioane de euro sau
mai mult - datoritã efectului de pârghie al investiþiilor private în credite
pentru IMM-uri.
extindã pe pieþele
regionale, naþionale
ºi internaþionale....”,
a subliniat comisarul
european pentru Politicã regionalã, Corina Creþu.

Creeazã un cadru
din care au
de câºtigat
întreprinzãtorii

Într-o þarã în care IMMurile reprezintã mai mult de 99% din numãrul total de întreprinderi ºi care
se confruntã cu nevoi serioase de
finanþare externã, acest program
sprijinã întreprinzãtorii tocmai
pentru a avea acces la produsele
de creditare în condiþii mai bune.
De asemenea, aceastã iniþiativã le
va permite IMMurilor sã fie mai
inovatoare ºi competitive ºi sã se

Viceprim-ministrul ºi ministrul român al Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei Publice, Vasile
Dîncu, a precizat cã acest sprijin le va permite IMM-urilor sã
reziste pe piaþã. “Þintind unul
dintre cele mai critice aspecte
legate de funcþionarea IMM-urilor din România – ºi anume: accesul la finanþare – ºi folosind
efectul multiplicator de cel puþin
4 ori, Iniþiativa pentru IMM-uri
reprezintã un instrument inovator, destinat sã stimuleze competitivitatea. Acest sprijin le va
permite IMM-urilor sã reziste pe
piaþã, sã depãºeascã cu succes
primele etape ale activitãþii lor ºi
le va ajuta apoi sã se dezvolte,
pentru a putea concura pe piaþa
globalã. Totodatã, prin partajarea
riscurilor, Iniþiativa pentru IMMuri creeazã un cadru din care au
de câºtigat atât întreprinzãtorii prin cereri de împrumuturi financiare -, cât ºi intermediarii financiari - prin oferte de credite -,
fiind creat astfel un mediu sigur
pentru derularea afacerilor...”,
susþine Vasile Dâncu.

Programul ”Rabla”, finanþat
în 2016 într-o formã completatã
Finanþarea programelor ºi proiectelor din
sectorul protecþiei mediului au finanþarea asiguratã în 2016, din Fondul pentru Mediu.
Noutãþile din acest an se referã la programul “Casa Verde”, care va fi completat de
noul program “Casa Verde Plus”, iar Programul de stimulare a înnoirii parcului auto
(Rabla) va fi suplimentat cu programul
”Rabla Plus”, dedicat autovehiculelor electrice ºi hibride.
În buget s-au estimat venituri totale în
sumã de 836,46 milioane de lei ºi cheltuieli
în valoare de 838,66 milioane lei, deficitul
de 2,2 milioane de lei urmând a fi acoperit
din excedentul anilor anteriori. Guvernul îºi
propune sã finanþeze, pentru anul 2016, proiecte ºi programe pentru protecþia mediului
în valoare de 790,1 milioane lei, aceastã

sumã fiind destinatã atât pentru onorarea
contractelor în vigoare, cât ºi pentru încheierea unor noi contracte de finanþare.
Pentru Programul de educaþie ºi conºtientizare a publicului privind protecþia mediului s-au alocat 30 milioane lei.
Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naþional prin care, în anul 2015, au
fost scoase din uz 25.423 de autovehicule
cu o vechime mai mare de 8 ani, suma alocatã fiind de 220 milioane lei. Pentru anul
2016, prin proiectul de buget s-au alocat
145 de milioane lei pentru finanþãri noi, prin
care se estimeazã cã vor fi scoase din uz
aproximativ 20.000 de autovehicule. Pentru programul de stimulare a achiziþionãrii
de maºini noi electrice ºi hibride (Rabla Plus)
s-au alocat 75 milioane de lei.

Deficitul de finanþare externã
pentru IMM-uri la aproximativ
3,4 miliarde de euro
O evaluare din 2013 a “Iniþiativei pentru IMM-uri” a UE scoate
în evidenþã rezultatele unui studiu
care menþioneazã dificultãþile în
obþinerea de finanþare externã ºi
estimarea valorii creditelor de care
firmele ar avea nevoie, dar care
nu pot fi obþinute de la sistemul
bancar. Acesta aratã cã, pentru o
mare parte a IMM-urilor din România, accesul la finanþare reprezintã cea mai mare preocupare a
antreprenorilor. O altã evaluare
recentã realizatã pentru România
estimeazã deficitul de finanþare
externã pentru IMM-uri la aproximativ 3,4 miliarde de euro pânã
în 2020, acoperind nevoia de diferite tipuri de instrumente financiare (garanþii, împrumuturi cu
risc împãrþit, micro-creditare, investiþii de capital).

România va primi 23 de miliarde
de euro din totalul fondurilor
politicii de coeziune

Cele 100 de milioane de euro
prevãzute pentru programul

“Iniþiativa pentru IMM-uri” au
fost realocate din Programul
Operaþional Regional 20142020, unde au fost iniþial planificate pentru garanþii. Pãstrând
acest obiectiv iniþial, programul
“Iniþiativa pentru IMM-uri” va
pune în aplicare schema întrun mod mai eficient, datoritã
implicãrii grupului BEI ºi a fondurilor programului “Orizont
2020”. În data de 6 august
2014, a fost încheiat Acordul
de parteneriat între Comisia
Europeanã ºi România, care
stabileºte strategia pentru utilizarea optimã a Fondurilor
structurale ºi de investiþii europene pentru perioada 20142020 (IP-14-907). România va
primi 23 de miliarde de euro din
totalul fondurilor politicii de coeziune din perioada 2014-2020.
Fondul European de Dezvoltare
Regionalã (FEDR) are ca scop
consolidarea coeziunii economice ºi sociale în Uniunea Europeanã, prin reducerea dezechilibrelor dintre regiunile sale.
FEDR va investi mai mult de
197 de miliarde de euro în regiunile din Europa pe parcursul
perioadei 2014-2020.
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N-a
N-a pierdut
pierdut nimeni,
nimeni,
aa câºtigat
câºtigat toatã
toatã lumea
lumea
În perioada 2 – 3 aprilie, Facultatea de Drept
a Universitãþii din Craiova a fost gazda unui
eveniment remarcabil, organizat de Erasmus
Student Network (ESN) Craiova – „International Erasmus Games”. Acþiunea a fost realizatã, iniþial, la iniþiativa comunã a filialelor
ESN din Polonia ºi Italia, uar, cu timpul, a de-

Cele 9 secþiuni ale ESN din România s-au întrunit la Craiova ºi au
participat la concursuri la baschet,
volei ºi fotbal, câºtigãtorii reprezentând România la faza internaþionalã, de la Milano, în perioada 58 mai.”Am avut o prezenþã importantã, cu peste 180 de studenþi participanþi la Erasmus+, voluntari din
cele nouã secþiuni din þarã, dar ºi
suporteri ai echipelor participante,
care, sunt convinsã, vor fi viitori
studenþi , iar Universitatea din Craiova a dovedit cã este o instituþie
deschisã cãtre internaþionalizare”,
a declarat Mãdãlina Bera, preºe-

venit internaþionalã, România devenind amfitrion, iar, prin consecinþã, Centrul Universitar Craiova a fost gazdã pentru faza naþionalã. Au fost competiþii la fotbal, baschet, volei,
s-au stabilit câºtigãtorii, a fost ambianþã extraordinarã, dar s-a rãmas cu un regret: Craiova n-a avut câºtigãtori.

dinte al ESN Craiova.

„Vã vãd tineri ºi entuziaºti ºi sper
sã nu vã pierdeþi aceste atribute”
Echipele, la disciplinele de concurs, s-au „bãtut” pe teren, ºi-au
apãrat ºansele corect, iar, dupã terminarea competiþiei, au sãrbãtorit
evenimentul. „Aula Magna” a Facultãþii de Drept din Craiova a gãzduit
premierea câºtigãtorilor – la fotbal:
Cluj – Napoca; volei ºi baschet – Iaºi.
Sala a fost plinã de entuziasm , iar
atmosfera a fost ca la marile partide
de fotbal, baschet, voleu, handbal,
etc. Tinerilor li se citea pe faþã bu-

Peste 250 de elevi
ºi-au pierdut dreptul la bursã

Conform legislaþiei în vigoare,
în cadrul Programului naþional de
protecþie socialã „Bani de liceu”
se acordã lunar, în cuantum de
180 de lei, la începutul anului
ºcolar, pe perioada cursurilor,
inclusiv pe timpul pregãtirii ºi
susþinerii examenului de bacalaureat sau de diplomã ºi pe perioada practicii în producþie. „În
acest moment, la Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj se aflã în
platã, pentru „Bani de liceu”,
2.905 elevi, iar în septembrie
2015 erau înregistraþi 3.162. Cei
267 de ºcolari ºi-au pierdut
sprijinul financiar din cauza

nerespectãrii
legii. Atragem
atenþia cã orice
încãlcare a
legislaþiei poate
conduce la
retragerea
burselor, iat nota
la „Purtare” este
un criteriu
important”, a
declarat prof.
Nicoleta Liþoiu,
purtãtor de
cuvânt al
Inspectoratului
ªcolar Judeþean
Dolj. Dupã cum
este stipulat în
metodologia
legalã, sprijinul financiar se poate
sista în urmãtoarele situaþii:
absenþa nejustificatã la minimum
20 de ore de curs, indiferent de
disciplinã; eliminarea elevului de
la ore, pe o perioadã de 3-5 zile;
obþonerea unei note la „Purtare”
sub „7”; ºcolarul nu mai frecventeazã cursurile sau a fost
exmatriculat. Mai mult, media
mai micã decât „9”, la „Purtare”,
în anul de învãþãmânt anterior,
atrage ºi imposibilitatea de
admitere în sistemul de învãþãmânt special: militar, confesional
ºi pedagogic.
CRISTI PÃTRU

curia ºi, chiar când s-au strâns, la
ieºire, pentru a merge fiecare încotro, ºi-au arãtat disponibilitatea de a
pãstra legãtura. „Cred cã am fost o
gazdã foarte bunã, mai ales cã toþi
câºtigãtorii sunt din alte Centre universitare (era un regret, chiar dacã
nespus, de a nu vedea , ca premiantã, o echipã din Craiova – n.r.). Vã
vãd tineri ºi entuziaºti ºi sper sã nu
vã pierdeþi aceste atribute. Viitorul nu
poate fi pregãtit decât împreunã. La
acest concurs, cum a amintit ºi Mãdãlina, nimeni nu este perdant, toatã
lumea câºtigã. Sportul este o ºansã
pentru apropiere ºi, din ceea ce am
vãzut, sunt convins cã o veþi valorifica”, a precizat prof. univ.dr. Sevastian Cercel, decan al Facultãþii
de Drept a Universitãþii din Craiova.

Aprecieri peste aprecieri
Aºa cum aminteam, la Craiova
au fost prezenþi peste 200 de participanþi la acest festival ºi nu puteam trece cu vederea câteva ompresii ale oaspeþilor. „Vin din partea Universitãþii de Vest Timiºoara, am fost, ca sã zic aºa, în juriu, dar ceea ce am vãzut la Craiova m-a lãsat plãcut impresionatã” - Alexa Flãmându. Am vorbit ºi cu doi dintre participanþi.
„Am jucat handbal de performan-

þã, am venit de mai multe ori la
Craiova, când aveam meciuri, dar
pot sã spun cã am rãmas plãcut
impresionatã. A fost ceva extraordinar, în cele douã zile cât am
stat în oraºul dumneavoastrã” Georgiana Dimulescu, studentã
în anul III al Facultãþii de Midecinã din Sibiu ºi „cãpitan-nejucãtor”
al echipei de fotbal al instituþiei de
învãþãmânt superior de pe Cibin.
„Este prima datã când vin aici, dar
am rãmas cu foarte multe impre-

sii frumoase. Eu am fost lângã
colegii mei, i-am îndrumat, dacã
se poate spune aºa, de pe margine, ºi sunt mândrã. Fiind câºtigãtori, vom merge la Milano, pentru
România” - Alexandra Radu,
studentã în anul III la Facultatea
de Filologie a Universitãþii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaºi ºi
„team-manager” al voleibaliºtilor
de sub Dealul Copoului.
CRISTI PÃTRU

Cel mai popular test de
limba englezã, la
Universitatea din Craiova
British Council România, în colaborare cu Universitatea
din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de studii
anglo-americane ºi germane, organizeazã examenul pentru
modulul Academic International English Language Testing
System (IELTS) pe 28 mai 2016, la Universitatea din Craiova. Examenul se adreseazã deopotrivã elevilor ºi studenþilor
ºi este cel mai popular test de limba englezã, mai bine de 2,5
milioane de teste IELTS fiind susþinute în fiecare an. Ieri, la
Sala Albastrã, Ian Coleman a prezentat testul, iar înscrierile
se pot face pânã pe 19 aprilie 2016 la Departamentul de
studii anglo-americane ºi germane, Facultatea de Litere,
Universitatea din Craiova (sala 209).
MARGA BULUGEAN

Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”
îºi omagiazã premianþii gazda
Mâine, Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”, va fi
unuin eveniment important, în sala de Con-

ferinþe „Prof.univ.dr. Ion Zamfirescu”, începând
cu ora 12:00. „Vor fi premiaþi toþi elevii care au
obþinut premii importante, la Olimpiade ºi concurcursuri, în anul ºcolar 2015/2016. Sunt 289 de
premii ºi menþiuni, la care se adaugã 94 de calificãri la etapele naþionale. Cei care au dus faima instituþie mai departe vor fi recompensaþi din fondurile asigurate de Fundaþia „Fraþii Buzeºti” – preºedinte executiv prof.univ.dr. Radu Constantinescu, preºedinte de onoare prof.univ.dr. Irinel
Popescu. La manifestare ºo-au anunþat participarea ºi reprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, din conducerea instituþiei”, a precizat
prof. Zamfiricã Petrescu , director al Colegiului
Naþional „Fraþii Buzeºti”.
CRISTI PÃTRU
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Invitaþi maltezi
maltezi la
la Filarmonica
Filarmonica „Oltenia”
„Oltenia”
Invitaþi
Stagiunea „Europa” – proiect al Filarmonicii „Oltenia” derulat între 23 octombrie 2015 ºi 20 mai 2016 – a ajuns la cea de-a 22-a sãptãmânã dedicatã galeriei muzicii clasice europene. Deschisã, ieri, de Malta, cu o întâlnire între melomanii craioveni ºi dirijorul Colin Attard, de la Aurora Opera House, aceasta
continuã cu alte trei evenimente muzicale, între care obiºnuitul concert de vineri seara, cu douã prime audiþii.
Ziua de astãzi este rezervatã recitalului
neconvenþional susþinut – de la ora 19.00,
la Muzeul de Artã Craiova – de mezzosoprana Graziella Debattista Briffa, studentã
la master la Royal Academy of Music din
Londra, acompaniatã la pian de Corina Stãnescu. Joi, 7 aprilie, ora 19.00, cei doi
muzicieni maltezi invitaþi – dirijorul Colin
Attard ºi violonistul Pierre Louis Attard –
se prezintã, în Sala „Filip Lazãr” a Filarmonicii. La ambele evenimente intrarea este
liberã.
Programul sãptãmânii malteze se va încheia odatã cu concertul de vineri seara, ora

19.00, susþinut de Orchestra Simfonica dirijatã de Colin Attard ºi de solistul Pierre Louis
Attard. Concertul va fi transmis online pe
pagina web a Radio România Oltenia Craiova ºi în direct la TVR Craiova, comentariul
fiind asigurat, din studioul de emisie, de muzicologii Constantin Secarã ºi Cristina Comandaºu. Repertoriul include douã lucrãri în
primã audiþie: Poemul simfonic „Bernadette” de Carmelo Pace ºi „Lejn Hajja Ahjar”
(„Spre o viaþã mai bunã”) pentru vioarã ºi
orchestrã de coarde de Colin Attard. Mai pot
fi audiate Rapsodia nr. 1 pentru vioarã ºi
orchestrã de Bela Bartok ºi Simfonia nr. 9 în

Mi minor, op. 95, „Din Lumea Nouã” de
Antonin Dvorak.
Colin Attard, dirijor ºi compozitor, nãscut într-o familie de muzicieni, este o personalitate a insulei malteze Gozo, contribuind în mod esenþial la dezvoltarea ei muzicalã. În 1990 a înfiinþat Corul „Gaulitanus” ºi a creat Festivalul Internaþional de
Muzicã „Gaulitana”, care are loc în primãvara fiecãrui an. Actualmente este dirijor
al Operei Aurora din Malta.
Pierre Louis Attard – nãscut în
1994, în Gozo, Malta – este student la
Edinburgh Napier University, Scoþia. În
2010 a debutat în strãinãtate, la Florenþa
(Italia), ca solist violonist. În 2012 a fost
cel mai tânãr solist al Orchestrei Filarmonicii Malta. De asemenea, a fost ºef
al Orchestrei de Tineret Malta, în prezent fiind lider ºi solist al Edinburgh Napier Chamber Orchestra.

Cercetãtori ºi profesori, aºteptaþi la Conferinþa
Internaþionalã „Politicã. Diplomaþie. Culturã” de la Craiova

Galã de operetã, cu lucrãri de Strauss,
Lehar ºi Kalman

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” ºi fundaþia cu
acelaºi nume organizeazã cea de-a
III-a Conferinþã Internaþionalã
„Politicã. Diplomaþie. Culturã”,
eveniment care va avea loc la Craiova între 1 ºi 4 iunie 2016. Potrivit managerului instituþiei, Lucian
Dindiricã, scopul este „de a crea
punþi de legãturã trans ºi interdisciplinare cu personalitãþi ale vieþii
publice, politice, dar ºi culturale ºi
academice”.
Conferinþa se va desfãºura pe
cinci secþiuni (Politicã, Diplomaþie, Culturã, Teologie, Istorie
ºi Filozofie), care vor reuni comunicãri din domenii precum
ºtiinþe politice, relaþii internaþionale, studii
culturale, istorie, economie, studii europene, filosofie, arheologie, patrimoniu cultural, diplomaþie, drept, partide politice, sociologie, educaþie, istoria religiei ºi a bisericii, mass-media ºi comunicare. „Conferinþa se adreseazã academicienilor, profesorilor, cercetãtorilor, doctoranzilor, masteranzilor, studenþilor ºi tuturor celor interesaþi de domeniile ei. Lucrãrile se vor
desfãºura în limbile englezã ºi românã,
urmând a fi asiguratã traducerea simultanã”, precizeazã organizatorii pe site-ul dedicat evenimentului, http://pdc.conferen-

Opera Românã Craiova vã invitã joi,
7 aprilie, de la ora 19.00, la Gala de operetã – un spectacol extraordinar susþinut de Orchestra, Corul ºi Baletul instituþiei ºi de soliºtii Renata Vari, Noemi
Modra, Ioan Cherata, ªerban Cristache,
Daniel Cornescu ºi Laurenþiu Nicu. Evenimentul va avea loc pe scena Filarmonicii „Oltenia”, în regia artisticã a Arabelei Tãnase, coregrafia lui Laurenþiu Nicu
ºi scenografia lui Rãsvan Drãgãnescu.
Programul cuprinde uverturi, arii, duete, alte fragmente muzicale din creaþia straussianã („Voievodul Þiganilor”, „Liliacul”,
„Sânge Vienez”, Annen Polka, Polka
Tritsch-Tratsch), a compozitorilor E. Kalman
(„Contesa Mariþa”, „Silvia”) ºi Fr. Lehar
(„Vãduva veselã”, „Giuditta”) ºi se va încheia cu „Galop infernal” („Can Can”) din
opereta „Orfeu în infern” de J. Offenbach.
Gala de operetã va avea loc sub conducerea muzicalã a dirijorului Francois Robert Girolami (Franþa). Format la Conser-

ces.faaa.ro. Comunicãrile vor fi publicate
apoi în „Journal of Humanities, Culture
and Social Sciences”.
Prima ediþie a Conferinþei Internaþionale „Politicã. Diplomaþie. Culturã” a fost
organizatã la Craiova în 10-13 aprilie 2013,
iar cea de-a doua – în 10-13 iunie 2015.
Ediþia a III-a, din acest an, se desfãºoarã în
parteneriat cu Academia Românã – Institutul de Cercetãri Socio-Umane „C.S. Nicolãescu-Plopºor”, Academia Oamenilor de ªtiinþã din România (Secþia de ªtiinþe Arheologice ºi Istorice) ºi Universitatea din Craiova –
Facultatea de ªtiinþe Sociale.

Trupa „Style Dance” – încã un premiu, în Bulgaria
Dupã ce, luna trecutã, a obþinut douã premii I ºi Premiul Special al juriului la competiþia
„Zrenjanin Dance Open 2016”
organizatã în Serbia, trupa de
dans a Casei de Culturã „Traian
Demetrescu”, „Style Dance”,
coordonatã de profesorul voluntar Ana-Maria Traºcã, s-a întors
victorioasã de la altã competiþie
internaþionalã.
Sâmbãtã, 2 aprilie, micii dansatori cu vârste cuprinse între 8
ºi 13 ani au participat la Concursul Internaþional „Dancing River” desfãºurat la Ruse, în Bulgaria. Au câºtigat aici locul I, din 22 de participanþi înscriºi, la categoria dans Hip Hop,
ºi Marele Premiu pentru categoria lor de vârstã cu dansul „Avatar”.
Înfiinþatã în anul 2014 de Casa de Culturã
„Traian Demetrescu”, trupa „Style Dance”,

formatã din 27 de copii, a mai urcat pe podium
la competiþiile internaþionale de dans „Prague
Dance Open 2015” (Cehia), „Vienna Dance
Open 2015” (Austria) ºi Concursul de Dans
„Romanian Championship’s For Artistic Dance’s Open to the World” (Timiºoara).

vatorul Naþional Superior din Paris ºi la Opera
din Monte Carlo, muzicianul a dirijat, de-a
lungul carierei sale, Orchestra Naþionalã a
Operei din Monte Carlo, Orchestra Naþionalã din Haifa, Orchestra Radio din Zagreb,
orchestrele simfonice din Florenþa, Castilia
Leon, Avignon, Marsilia, Nancy ºi multe altele. A dirijat mari creaþii de operã ºi lucrãri
reprezentative ale genului vocal-simfonic ºi
a efectuat înregistrãri pentru radio ºi televiziune în Franþa, Olanda, Spania.

Salonul Internaþional de Caricaturã „Nicolae
Petrescu-Gãinã” va fi deschis ºi la Târgu Jiu
132 de lucrãri
selectate de juriu
– din 237 primite –, realizate de
60 de artiºti,
majoritatea din
România, iar 15
din alte þãri, au
putut fi admirate de craioveni,
în noiembrie ºi
decembrie 2015,
în Sala „ªtefan
Ciuceanu” a
Muzeului Olteniei, în cadrul celei de-a VIII-a ediþii a Salonului Internaþional de Caricaturã „Nicolae Petrescu-Gãinã”.
La începutul acestui an, expoziþia a fost
prezentatã la Râmnicu Vâlcea, iar de sãptãmâna aceasta va putea fi vãzutã ºi la Muzeul
Judeþean Gorj „Alexandru ªtefulescu”. Vernisajul va avea loc joi, 7 aprilie, ora 17.00,
între invitaþi numãrându-se graficianul craiovean Gabriel Bratu – vicepreºedinte al Asociaþiei Caricaturiºtilor Profesioniºti din România, Florin Ridiche – managerul Muzeului Olteniei, ºi Emilian ªtefârþã – managerul
Muzeului de Artã Craiova.
Salonul de Caricaturã „Nicolae Petres-

cu-Gãinã” a fost iniþiat în anul 2005 – din
2007 având caracter internaþional –, iar în
prezent este organizat de Consiliul Judeþean Dolj, Asociaþia Caricaturiºtilor Profesioniºti din România, Muzeul Olteniei ºi
Muzeul de Artã Craiova. An de an, reuneºte lucrãrile cu temã liberã ale unor artiºti
reprezentativi din România ºi Europa, dar
ºi din Australia, Asia, Africa, America de
Nord ºi de Sud. Cele mai bune sunt rãsplãtite cu premii purtând numele unor mari
maeºtri ai caricaturii româneºti.
În perioada urmãtoare, Salonul urmeazã sã
fie prezentat pe simezele unor sãli de expoziþii
din municipiile Slatina (Olt) ºi Calafat (Dolj).
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externe

“Panama Papers”, afacerea de corupþie
ºocheazã întreaga
întreaga lume
lume
care ºocheazã
Peste 11 milioane de documente, care dovedesc acþiuni întreprinse de politicieni importanþi, ºefi de stat sau oameni bogaþi ºi
celebri, precum ascunderea averilor, spãlarea de bani, evitarea sancþiunilor ori a taxelor, au fost fãcute publice în urma unei
scurgeri de documente interne ale firmei de
avocaturã Mossack Fonseca din Panama.
În lunile care au urmat, numãrul
de documente pe care publicaþia
le primea a continuat sã creascã.
În cele din urmã, SZ a obþinut aproximativ 2,6 terabiþi de date, aceasta fiind cea mai mare scurgere de
informaþii la care a avut presa acces vreodatã. Sursa care a furnizat informaþiile nu a dorit sã primeascã nimic în schimb, în afarã
de o serie de mãsuri de securitate
menite sã o protejeze.
Documentele furnizate aratã
cum o industrie globalã, formatã
din bãnci cu influenþã, cabinete de
avocaturã ºi companii de control
al gestiunii, administreazã în secret bunurile celor mai bogaþi ºi mai
faimoºi oameni, de la politicieni ºi
oficiali FIFA pânã la hoþi ºi traficanþi de droguri, celebritãþi ºi
atleþi.

Anchetã jurnalisticã
internaþionalã

Publicaþia Süddeutsche Zeitung
a decis sã analizeze informaþiile alãturi de Consorþiul Internaþional al
Jurnaliºtilor de Investigaþie (ICIJ).
În ultimele 12 luni, aproximativ 400
de jurnaliºti din peste 100 de instituþii de presã ºi 80 de þãri au participat la analizarea acestor documente. Echipele de cercetare au
fost formate din jurnaliºti care lucreazã pentru instituþii media precum BBC (Marea Britanie), Le
Monde (Franþa), La Nación (Argentina), NDR ºi WDR (Germania),
Sonntagszeitung (Elveþia), Falter ºi
ORF (Austria). Aceºtia s-au întâlnit în Washington, Munchen, Lillehammer ºi Londra. Cele 11,5 milioane de documente din baza de
date a firmei de avocaturã includeau e-mailuri, documente în format PDF, fotografii ºi fragmente
dintr-o bazã de date internã a companiei Mossack Fonseca. Documentele acoperã perioada 1970 primãvara anului 2016.
ICIJ a publicat duminicã detalii
despre sume de miliarde de dolari
provenind din tranzacþii financiare
obscure care au fost efectuate prin
numeroase conturi offshore.

ªefi de stat
pe lista neagrã
a „Panama Papers”

Publicaþia britanicã The Guardian susþine cã documentele demonstreazã existenþa unei reþele de
înþelegeri ºi împrumuturi secrete
offshore care valoreazã douã miliarde de dolari ce trimit cãtre prieteni apropiaþi ai preºedintelui rus
Vladimir Putin.
Printre cei care au recurs la diverse scheme financiare pentru aºi disimula averile sunt enumeraþi
deocamdatã ºi premierul pakistanez Nawaz Sharif, preºedintele
ucrainean Petro Poroºenko ºi fostul ºef al executivului de la Kiev,
Pavlo Lazarenko, premierul islandez, Sigmundur David Gunnlaug-

Publicaþia germanã Süddeutsche Zeitung
(SZ) a primit, în urmã cu mai bine de un an,
de la o sursã secretã, documente interne de
la firmã de avocaturã care vinde companii
offshore secrete în întreaga lume, ce permit proprietarilor lor sã îºi acopere diferite
manevre de afaceri, indiferent de cât sunt
acestea de suspecte.

sson, regele Salman al Arabiei Saudite, preºedintele argentinian
Mauricio Macri, fostul premier irakian Ayad Allawi, fostul preºedinte egiptean Hosny Mubarak, fostul lider libanez Muammar Gaddafi
sau preºedintele sirian Bashar alAssad. Sunt evocate ºi nume din
afara lumii politice, cum ar fi cazul
fotbalistului Lionel Messi sau al
fostului preºedinte al UEFA, Michel Platini.

Scandalul, pe prima
paginã în presa
internaþionalã

Scandalul a þinut ieri prima paginã a ziarelor din toatã lumea. ªefi
de stat, sportivi ºi miliardari în sistemul offshore mondial, scrie cotidianul francez Le Monde, catalogând scurgerea de informaþii ca
fiind de 1.500 de ori mai mare decât în cazul WikiLeaks. E un scandal mondial de evaziune fiscalã,
scrie ºi Le Figaro, precizând cã pe
lista neagrã se aflã ºi ºase ºefi de
stat încã în exerciþiu. Prezenþa preºedintelui rus Vladimir Putin printre cei menþionaþi a atras cel mai
mult atenþia presei internaþionale.
Cotidianul britanic The Guardian
detaliazã traseul celor douã miliarde de dolari ce par sã conducã
la Vladimir Putin. The Telegraph
precizeazã cã Vladimir Putin nu
este citat nominal în documentele
care au ajuns în presã, dar apar trei
apropiaþi ai sãi ºi douã dintre cele
mai mari bãnci din Rusia. Cele 11,5
milioane de documente aratã cum
„cei mai puternici ºi bogaþi oameni
din lume ºi-au ascuns averile”.
New York Times ºi Washington
Post citeazã Consorþiul Internaþional al Jurnaliºtilor de Investigaþie, care spune cã deþinerea de
companii offshore nu este în sine
o ilegalitate, însã de multe ori acestea sunt folosite pentru evaziune
fiscalã sau spãlare de bani.

purtãtorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizând cã
este vorba de o campanie contra
Rusiei ºi de un nou nivel al “putinofobiei”. “Este evident cã escrocheriile informaþionale au atins noi
niveluri în cadrul putinofobiei, fiind practic imposibil sã se vorbeascã de bine despre Rusia, despre activitãþile Rusiei sau despre
vreun succes al Rusiei. Se vorbeºte urât, se spun lucruri rele din
abundenþã”, a spus Dmitri Peskov.
“Publictul-þintã al acestei campanii este cel din Rusia. Chiar dacã
Vladimir Putin nu este menþionat
direct în aceste dosare ºi chiar
dacã sunt menþionaþi liderii altor
þãri, pentru noi este clar cã obiectivul acestor informaþii este preºedintele Rusiei, mai ales în contextul alegerilor parlamentare ºi al
scrutinului prezidenþial, de peste
doi ani”, a adãugat Peskov.

Premierul
Islandei, enervat
de întrebãrile
unui jurnalist privind
compania
sa offshore

Premierul Islandei, Sigmundur
David Gunnlaugsson, acuzat cã a
ascuns, probabil, milioane de dolari în trei mari bãnci în timpul crizei financiare din þara sa, a plecat
în timp ce era intervievat privind
compania offshore pe care a înfiinþat-o în 2007, spunând cã “nu este
familiarizat” cu acele lucruri. Jurnaliºti care lucreazã în cadrul anchetei i-au pus câteva întrebãri

premierului Islandei despre compania offshore Wintris, pe care
probabil a înfiinþat-o în anul 2007
alãturi de soþia sa ºi pe care nu a
declarat-o atunci când a devenit
premier în 2009. Acesta a vândut
probabil jumãtatea sa de de companie soþiei sale în 2009, pentru
suma de un dolar. “Soþia mea a
vândut o parte în compania familiei. A fost pusã în grija unei bãnci,
iar banca a fãcut unele aranjamente, iar aceastã companie a fost rezultatul... Nu ºtiu cum funcþioneazã aceste lucruri, însã totul este
declarat în ceea ce priveºte raportul de impozitare de la început (...)”
Întrebat ce active are compania,
acesta a rãspuns cã este întrebat
lucruri “cu care nu s-a familiarizat”. “Ce active are compania?
ªtim cã Wintris a deþinut ºi deþine
creanþe în bãncile care au falimentat. V-aþi vândut acþiunile pe care
le aveaþi în companie pentru un
dolar în 2009 (...)”, a fost întrebat
premierul Islandei. “Mã întrebaþi
despre lucruri cu care nu m-am familiarizat (...) Nu, nu, nu, mã întrebaþi lucruri fãrã sens. Mã pãcãliþi
în cadrul unui interviu sub pretenþii false”, a spus el. “Ceva care nu
este suspect este transformat întrun lucru suspect. Ce încercaþi sã
faceþi aici? Acest lucru este total
nepotrivit”, a spus acesta înainte
sã pãrãseascã locul interviului.

Kremlin:
O dezinformare
care îl vizeazã
pe Putin

Preºedintele rus, Vladimir Putin,
este una din principalele þinte ale
scandalului deºi nu este implicat
deloc în acest caz, a reacþionat

Messi ºi Platini,
menþionaþi
în ancheta
„Panama Papers”
Mai multe personalitãþi din
sport sunt menþionate în documentele “Panama Papers”, inclusiv fostul preºedinte UEFA, Michel Platini, sau fotbalistul argentinian
Lionel Messi, câºtigãtorul Balonului de Aur. Fotbalul este cel mai
invocat sport în cadrul anchetei,
dar 11 hocheiºti din NHL ºi cel
puþin 5 jucãtori de golf au folosit

companii off-shore pentru a-ºi administra finanþele. Michel Platini,
suspendat din orice activitate legatã de fotbal, dupã o anchetã amplã a FIFA, ar fi utilizat sistemul
off-shore, dupã ce a fost ales preºedinte al UEFA în 2007. Potrivit
L’Equipe, Platini a fost ajutat de
cãtre casa de avocaturã Mossack
Fonseca pentru a administra Balney Enterprises Corp, o companie
offshore creatã în Panama, la 6 decembrie 2007. Prin intermediul unui
comunicat oficial, Michel Platini a
precizat: “Locuiesc în Elveþia începând din 2007, iar toate conturile mele, toate investiþiile mele ºi
conturile bancare sunt cunoscute
de cãtre autoritãþile elveþiene, nu
am nimic altceva de spus. În cazul
în care cineva doreºte informatii
suplimentare, consultaþi banca
mea.”. Întrebat de publicaþia Le
Monde, avocatul lui Platini, Thibaut D’Ales, a dat asigurãri cã nu
are cunoºtinþã despre existenþa
companiei Balney Enterprises
Corp. Potrivit anchetei Panama
Papers, Lionel Messi ar fi creat o
companie off-shore în Panama,
Mega Star Enterprises. Numele
fotbalistului argentinian apare în
arhivele aceleiaºi firme de avocaturã menþionatã mai sus, Mossack
Fonseca, în iunie 2013, la doar o zi
dupã deschiderea procedurilor de
urmãrire penalã pentru evaziune
fiscalã, pe numele fotbalistului, de
cãtre justiþia spaniolã. Totuºi, folosirea companiilor off-shore nu
este o practicã ilegalã. Lionel
Messi a anunþat cã va acþiona în
judecatã un ziar din Spania, pentru defãimare, dupã ce numele sãu
a apãrut în investigaþia Panama
Papers. Ziarul spaniol El Confidencial a publicat fotografii cu semnãturile lui Lionel Messi ºi al tatãlui sãu pe contractul pentru crearea companiei off-shore Mega Star
Enterprises. Lionel Messi ºi tatãl
sãu, Jorge Horacio Messi, sunt în
prezent urmãriþi penal în Spania
pentru evaziune fiscalã, prejudiciul
calculat fiind de peste 4 milioane
de euro. Ei au fost acuzaþi de crearea unor companii fictive din Belize ºi Uruguay pentru a se sustrage de la plata impozitului pe venit
din drepturile de imagine. În cazul
în care jucãtorul ar fi disculpat,
tatãl sãu riscã sã fie condamnat la
închisoare. Ambii au negat acuzaþiile ºi au dat vina pe un fost consultant financiar. Ulterior, Jorge
Messi a fãcut o platã voluntarã în
valoare de 5 milioane de euro, drept
corecþie moralã pentru inadvertenþele apãrute, în august 2013. Compania Mega Star nu a fost menþionatã în ancheta justiþiei spaniole.

RECOMANDÃRI TV

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Starea naþiei
09:50 Opinii fiscale
10:00 Tot ce conteazã
11:00 Viaþa dublã a lui Eddie
McDowd
1999, Canada, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor
parlamentare
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Nocturne
18:00 Europa mea
19:00 Ochiul magic
19:45 Sport
19:57 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Prim-Plan
22:25 Starea zilei
22:30 Starea naþiei
23:30 Atentie, mor sosiile!
2004, SUA, Comedie, Romantic,
Dragoste
01:05 Europa mea
02:00 Revizie tehnicã
06:00 În grãdina Danei
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
17:40 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ferma vedetelor
21:45 Fotbal Champions
League: Barcelona- Atletico
23:45 ªtirile Pro Tv
00:15 Crizã naþionalã
2014, SUA, Acþiune, Dramã,
Thriller
01:15 Culisele puterii
2013, SUA, Dramã
02:15 Vorbeºte lumea (R)
04:00 La Mãruþã (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (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 Bravo, România!
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Vremuri întunecate
2011, SUA, Acþiune, Horror, SF,
Thriller
02:45 Observator (R)
03:30 Acces direct (R)
06:00 Observator

07:00 Teleshopping
08:10 5 minute de ºtiinþã
08:20 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 Interzis, arestat, cenzurat
09:30 A doua emigrare
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Actual pe 2
14:10 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 Interzis, arestat, cenzurat
17:00 Documentar 360°-GEO
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 D'ale lu' Miticã
21:00 Destine ca-n filme
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 În umbra legii
2005, Canada, Crimã
23:20 5 minute de ºtiinþã
23:30 Festivalul Internaþional
George Enescu 2015
00:30 Interzis, arestat, cenzurat
00:40 Poveste dupã poveste
01:30 Prin Þara Zânelor
02:00 REVIZIE TEHNICA

HBO
07:55 Rãzboiul nasturilor
09:45 Buddy
11:20 Terminator: Genisys
13:25 Þinta: Preºedintele
14:55 Pierdut in Yonkers
16:50 A fost odatã ca niciodatã
18:25 Falsificatorul
20:00 Knick
21:00 Prãdãtor de noapte
22:55 Întâmplarea
00:25 Equalizer
02:35 Banksy în New York
03:55 Welcome to New York
06:00 Þinta: Preºedintele

ACASÃ
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
01:15 Lupta rozelor (R)
03:00 Avenida Brasil (R)
04:00 Regina (R)
05:30 Ce se întâmplã, doctore?
06:00 Vorbeºte lumea

PRO CINEMA
07:15 La Mãruþã (R)
08:45 La bloc (R)
11:15 Uite cine vorbeºte (R)
13:15 Michael Jackson: Asta-i tot
(R)
15:45 La bloc
18:00 Bunã ziua, tristeþe
20:30 Blackjack
23:00 Garden State
01:00 Resident Evil: Rãsplata
(R)
02:45 Cine A.M.

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 Rezumate UEFA Champions League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Regii KO-ului
23:00 Snooker Show
23:45 Rezumate UEFA Champions League
01:00 ªtiri Sport.ro
01:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
03:00 ªtiri Sport.ro

PRIMA TV
07:15 60 de minute (R)
08:20 Focus din inima României
(R)
08:45 ªcoala.tv
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Cireaºa de pe tort
12:30 Focus Magazin (R)
13:20 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Camera de râs
15:30 Mondenii
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai
bine
20:15 Cronica cârcotaºilor
20:30 Poveste din vestul salbatic
1997, SUA, Western
22:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
01:30 Poveste din vestul salbatic
(R)
1997, SUA, Western
03:30 ªcoala.tv (R)
04:00 Cireaºa de pe tort (R)
05:00 Adevãrul Live
05:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
06:15 Focus (R)
06:45 Teleshopping

KANAL D
07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Teo Show (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
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 Furtuna pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
23:00 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Furtuna pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MARÞI - 5 martie

TVR 2

cuvântul libertãþii / 11

programe TV / utile

Întâmplarea
Se difuzeazã la HBO ºi HBO HD,
ora 22:55
Thriller despre o familie care
încearcã sã fugã din calea unei
calamitãþi naturale în stare sã
punã întreaga omenire în pericol, ultimul film al lui M. Night
Shyamalan îi are în distribuþie pe
Mark Wahlberg, Zooey Deschanel ºi John Leguizamo. Cu
atracþia cãtre evenimente apocaliptice care-i este caracteristicã,
Shyamalan cu siguranþã va reuºi
sã-ºi îngrozeascã spectatorii.
Blackjack
Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 20:30
Regizat de John Woo, regizorul cu imaginaþie excentricã, acest film îl are în primplan pe Jack Devlin (Dolph
Lundgren), un fost ºerif,
actualmente bodyguard careºi oferã serviciile de protecþie
celui mai darnic ofertant. În
acest caz este vorba de un
patron de casino care-i oferã
bani frumoºi în schimbul
ocrotirii fiicei sale de 9 ani de
furia mafiei ruseºti...
Vremuri întunecate
Se difuzeazã la Antena 1, ora 01:00
Cinci tineri nord-americani
sosesc în capitala Rusiei
pentru a petrece o vacanþã
de vis într-o metropolã despre care nu cunosc prea
multe amãnunte, dar care
este renumitã pentru frumuseþe ºi pentru distracþiile pe
care le pune la dispoziþia
turiºtilor, dar, dupã ce îºi
petrec câteva zile vizitând
punctele de atracþie ºi frecventând cluburile de noapte...

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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sursa: cinemagia.ro

VALUTA
Cursul pieþei valutare din 5 aprilie 2016 - anunþat de BNR
1 EURO ........................... 4,4671 ............. 44671
1 lirã sterlinã................................5,5937....................55937

$

1 dolar SUA.......................3,9302........39302
1 g AUR (preþ în lei)........153,5835.....1535835

METEO

marþi, 5 aprilie - max: 25°C - min: 11°C

Senin
ploaie
ploaie
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Anunþul tãu!
I.I. VINTILÃ CONSTANÞA LILIANA anunþã publicul interesat asupa
depunerii solicitãrii de obþinere a
autorizaþiei / acordului de mediu privind activitatea/ proiectul: CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICÃ ÎN COMUNA POIANA MARE, JUDEÞUL DOLJ ce se desfãºoarã în sat,
Poiana Mare T 254, P 534/ 535, judeþul Dolj. Informaþiile privind potenþialul impact asupra mediului pot fi
consultate la sediul APM Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, zilnic între
orele 9-14. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj
pânã la data de 19.04.2016.
Consiliul de Administraþie al
S.C.M. STARUINÞA,cu sediul în str.
Dimitrie Gerota nr. 103, în baza
art.40(1) din Legea nr.1/2005 ºi art.20(1)
din Actul Constitutiv al societãþii,
convoacã Adunarea Generalã Ordinarã cu toþi membrii cooperatori în
ziua de 20.04.2016 ora 12, având urmãtoarea ordine de zi: 1. Raportul
C.A. privind activitatea economicosocialã desfãºuratã în anul 2015; 2.
Raportul privind B.V.C. pe anul 2015,
a contului de profit ºi pierderi pe anul
2015, propuneri privind modul de acoperire a pierderilor neimputabile înregistrate la sfârºitul anului financiar; 3. Raportul Comisiei de cenzori;
4. Raportul privind modul de îndeplinire a obligaþiilor prevãzute în contractele de administrare ºi gestionare a patrimoniului pe anul 2015; 5.
Aprobarea Bugetului de venituri ºi
cheltuieli pe anul 2016; 6. Aprobarea
Hotãrârii referitoare la clauzele generale privind raporturile de muncã,
precum ºi a sistemului de salarizare; 7. Aprobarea planului de modernizare ºi dezvoltare a planului de
investiþii; 8. Aprobarea vânzãrii spaþiului comercial din str. George Enescu nr. 72 bl. 35c sc. 1 pentru realizarea planului de investiþii; 9. Diverse.

publicitate

marþi, 5 aprilie 2016
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VÂND casã+teren, SPAÞII COMERCIALE
zona Izvoru Rece. Te- Vând spaþiu - Centrul
Conducerea ºi colectivul RAT lefon: 0763/359.072. Istoric. Telefon: 0744/
SRL iºi exprimã regretul pentru
581.777.
TERENURI
trecerea în nefiinþã a bunului nos- Vând pãdure BorãsAUTO
tru coleg ªef Atelier Exploatare, cu - Gorj. Telefon:
ROMÂNEªTI
Sectia 1 Transport Auto-Ing. 0723/693.646.
Vând Logan culoare
CERNEA LUCIAN.
Va rãmâne veºnic în amintirea Vând vatrã de sat roºie, fabricaþie
noastrã! Suntem alãturi de fami- 2100 mp în comuna 2008, 40.000 km
lia îndoliatã. Sincere condoleanþe! Giubega preþ 3000 parcurºi. Telefon:
lei. Telefon: 0351/ 0744/780.550.
808.490 dupã ora Vând LOGAN 1400
16.00.
Laureat, fabricat
OFERTE SERVICIU Vând (schimb) casã Vând – sau schimb te- 2005, 89518 km,
ANGAJEZ o persoa- locuibilã comuna ren intravilan 4300 mp toate opþiunile în
nã pentru îngrijire vi- Periºor + anexe, la 10 km de Craiova, funcþiune, preþ 2100
þei. Ofer masã, caza- apã curentã, canali- cadastru fãcut. Tele- euro, primul prore, salariu. Telefon: zare la poartã, teren fon: 0727/884.205. prietar. Telefon:
4500 mp, livadã cu VÂND teren împrej- 0799/ 740.210.
0764/539.011.
Angajez personal pruni, vie. Telefon: muit zona Selgros,
STRÃINE
750 mp, 22 Euro/ Vând auto Volkswafrizerie / coafurã, 0765/291.623.
manichiurã, pedi- Vând casã de vacan- mp. Telefon: 0729/ gen Golf 4 din 2002,
chiurã. Telefon: þã comuna Întorsura 170.160.
înmatriculat în Rosau schimb cu aparta- Vând 3690 mp teren mânia, benzinã. De0764/125.224.
CERERI SERVICIU ment Craiova. Tele- intravilan în Cârcea talii la telefon: 0768/
fon: 0351/ 409.372; tarlaua 17. Telefon: 954.944.
Ionescu Nicolae do0721/995.405.
resc sã fiu angajat la 0758/ 572.396.
Vând Skoda Octavia
Casã
mare
boiereasVând teren Lot 500 Tour 1.6 benzina, unic
un patron cu maºina
proprie, marca Espe- cã cu toate utilitãþile mp Craiova - Cartier proprietar- de nouã,
ro. Telefon: 0760/ superîmbunãtãþitã în ªimnicu de Jos la DJ super întreþinutã, toacomuna Lipovu cu te- – cadastru. Telefon: te consumabilele
084.961.
ren 7000 mp. Tele- 0744/563.823.
schimbate recent,
PRESTÃRI SERVICII fon: 0742/450.724.
Filmãri foto video de Casã bãtrânescã (ne- Vând terenuri locuri fãrã nici un defect. Tecalitate superioarã locuibilã) sat Dobromi- casã la ªoseaua lefon: 0766/632.388.
Naþionalã Craiova- Vand Seat Leon 1.6.
la preþuri avantajoara, 3700 mp. 25000 lei, Bechet, localitatea Inmatriculata RO; - An
se. Telefon: 0766/
negociabil Telefon: Secui. Preþ conve- fabricatie: 2003; Km:
359.513.
0744/648.927; 0741/ nabil. Telefon: 0764/ 195000; - 105 CP;
Tapiþer la domiciliu. Te- 197.391.
214.269.
Benzina; Euro 4; - Aer
lefon: 0768/623.964;
Vând casã nouã Bor- Vând teren 1000 m Conditionat; 6 airba0351/416.198.
dei cu 700 m teren Cârcea 10.000 guri; - Geamuri ElecVÂNZÃRI
vie, pomi sau schimb Euro. Telefon: 0752/ trice; Inchidere centraAPARTAMENTE cu apartament + di- 641.487.
lizata; ABS; Servodi2 CAMERE
ferenþa. Telefon: Vând 5000 m gara rectie; Xenon; - InteriVând apartament 2 0752/641.487.
Pieleºti, 20.000 Euro or recaro; Pret 2700
camere decomanda- Vând vilã în zona ºi parcelat. Telefon. Euro, negociabil. Rete, microcentralã, co- Ford. Preþ negocia- 0752/641.487.
latii la telefon: 0765/
loanã apã separat, etaj bil. Telefon: 0251/ Vând 400 ºi 1500 312.168.
4/10 - Ciupercã. Tele- 418.864.
mp Bãile Govora, VÂNZÃRI DIVERSE
fon: 0746/660.001.
Vând casã boiereas- toate utilitãþile, îm- Vând car bãtrânesc,
CASE
cã mare - central, prejmuit, asfalt, lân- original, stare foarte
Vând imobil str. Pãru- pretabilã clinicã, pen- gã pãdure. Telefon: bunã, pretabil terase,
lui nr. 33. Telefon: siune, firmã. Telefon: 0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ; grãdini. Telefon: 0729/
0755/074.742
0741/219.483.
033.903.
0744/563.640.







Cu adâncã ºi nemarginitã durere în suflet anunþ trecerea la
cele veºnice a bunului meu prieten ºi coleg LUCIAN CERNEA.
Sunt alaturi de familia îndureratã!
Dumnezeu sã te odihneascã-n
pace! Marcel Tãnãsescu



Producãtor - vând puiet florifer, gladiole
Olandeze la kg ºi cepe
florifere chiparoase
(tuberoze) anul III. Telefon: 0727/714.184.
Vând combinã JOHN
DEERE-730. Telefon
0772/096.357.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat armã de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând fotolii vechi în
stare bunã, aparat de
radio cu Pickup, timbre (clasoare). Telefon: 0729/684.222.
Vând covor persan
2200/1800 bine întreþinut - 80 lei, cruce
marmurã scrisã 1200/
400/100- 80 lei, sãpun
de casã 5 lei kg, televizor color Grunding
cu telecomandã - 70
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând TV color D- 102
cm, cãrucior handicapat, pat mecanic, schelã construcþii, sobã cãrãmidã completã, polizor 2500W. Telefon:
0768/083.789.
Vând 8 jaluzele metalice (4 gri ºi 4 albe). Telefon: 0251/452.233.
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.

14 / cuvântul libertãþii

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.

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.
Vând maºini de tricotat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. Telefon: 0745/589.825.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Telefon: 0770/687.430.

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.
Calorifere fontã – 10
lei elementul, televizor color Philips 100
lei, bicicletã copii 50
lei, 2 gropi fãcute Romaneºti. Telefon:
0729/977.036.
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.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã
decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte
speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/
438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.
Cu noi vei avea
propriul „job”!
ÎNCHIRIERI OFERTE

Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
Luni - V
ineri
Vineri
9.00 - 20.00,
Sâmbătă 9.00 - 1
8.00,
18
Duminică 9.00 - 1
8.00.
18
PIERDERI
Pierdut CUI Nr.
25572288 PFA
ªOIMU ADRIANA,
ºi 2 certificate
constatatoare. Se
declarã nule.
CONDOLEANÞE

S.C YUKO GROUP
SRL, solicitã Aviz de
Amplasament pentru
investiþia “INSTALAÞIE
DESCÃRCARE, INCÃRCARE, DISTRIBUÞIE, PRODUSE
PETROLIERE CU
IMPREJMUIRE,
LUCRÃRI HIDROTEHNICE AFERENTE CHEULUI ªI PLATFORMEI IN PORTUL
BECHET JUD. DOLJ”,
persoanele interesate
se pot adresa la sediul
Primaria Bechet sau la
telefon contact 0732/
707099.

Caut specialist pentru
emailat cãzi din fontã.
Telefon: 0748/195.954.
Achiziþionez cãrþi pentru bibliotecã. Telefon:
0351/449.469 dupã
ora 20,30.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în ValeaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

Închiriez apartament 3
camere, mobilat, cu
centralã, zona A Ciupercã. Preþ negociabil.
Telefon: 0251/510.581.
Familia Costel BaÎnchiriez camere la
zãverde deplâncasã (zona Brestei).
ge trecerea în neTelefon 0762/484.755;
fiinþã a bunului
0351/464.628.
prieten LIMAN
Închiriez apartament 3
ªELEA, OM de
camere mobilat cu cenaleasã omenie.
tralã, zona A, CiuperDumnezeu sã-l
cã, preþ negociabil. Teodihneascã în lilefon: 0251/510.581.
niºte ºi pace!
Închiriez apartament 2
camere, decomandaANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
te, etaj 2, ultracentral,
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
microcentralã, aer con-  VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
diþionat, liniºte ºi igie- Talonul - contract de micã publicitate nr: .................
nã deplinã, înconjurat
de verdeaþã. Telefon: Cãtre S.C.
S.R.L.
0722/956.600.
Subsemnatul.................................................................................
Închiriez camerã mo- Domiciliat în ............................................................................
bilatã la casã. Telefon: Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
0746/532.385.
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

ED PRESS COM

SPAÞII COMERCIALE

Închiriez Restaurant 50
locuri (Piaþa Gãrii). Telefon: 0744/629.775.
DIVERSE

Solicit menajerã curãþenie generalã în apartament, o zi pe sãptãmânã, vârsta peste 55
ani. Telefon: 0727/
226.367.

la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 31-A

Craiova se impune la Sibiu ºi va
merge în play-off de pe locul 4

SCM U Craiova a repurtat, duminicã searã, al treilea succes
consecutiv în sezonul regulat F2,
scor 82-78, pe terenul celor de
la Atlassib Sibiu, în epilogul penultimei etape.
Cum victoria Clujului, de sâmbãtã, anulase orice speranþe la
ocuparea ultimei poziþii a podiumului, alb-albaºtrii nu au mai
putut decât sã-ºi securizeze lo-

cul patru, astfel cã în sferturile
de finalã vor întâlni urmãtoarea
clasatã, cel mai pe probabil pe BC
Mureº, formaþie împotriva cãreia vor evolua mâine, în runda finalã, care mai propune partidele
Steaua – Sibiu ºi Oradea – Cluj.
Disecând cele petrecute pe
malurile Cibinului, primul sfert
s-a disputat sub semnul echilibrului pânã cãtre final, când Cra-

iova s-a distanþat la 6 “lungimi”
(24-18). Gazdele au revenit însã
ºi au redus ecartul, dupã primele 10 minute SCM mai pãstrând
douã puncte: 26-24. Manºa secundã a stat la discreþia formaþiei noastre, la odihnã mergându-se cu scorul de 43-33. Sibienii au avut un sfert trei excelent,
anulând în totalitate avantajul
bãieþilor lui Dragan Aleksic, 5959. Actul final a fost controlat
în cea mai mare parte a sa de
cãtre alb-albaºtri, care au condus ºi la 9 puncte (71-62), iar
victoria a venit firesc.
Bogdan Popescu (foto) a avut
o prestaþie excelentã în Sala
Transilvania, încheind partida cu
25 puncte ºi 7 recuperãri. Au urmat, la rând: Aaron Johnson –
15 puncte (plus cele mai multe
pase decisive – 7), Milivoje Bozovic ºi Darius Hargrove – câte
8 puncte (Bozovic ºi-a trecut în
cont ºi cele mai multe recuperãri – 9), Travis Bureau ºi Florin Popa – câte 7 puncte, Negoiþescu – 6 puncte, Djordje
Micic – 4 puncte ºi Bozo Djurasovic – 2 puncte.

Grupa 1-6
CSU Atlassib Sibiu – SCM U CRAIOVA 78-82, U-BT Cluj – BC Mureº
Tg. Mureº 86-81, Steaua CSM Eximbank – CSM CSU Oradea 78-76.
1. Steaua
22/9
53
2. Oradea
22/9
53
3. U-BT Cluj
20/11
51
4. CRAIOVA
19/12
50
5. BC Mureº
16/15
47
6. Sibiu
16/15
47

Grupa 7-12
BC SCM Timiºoara – CS Energia Tg. Jiu 81-73, CS Gaz Metan Mediaº – BCMU Piteºti 80-101, CS Phoenix Galaþi – CS Dinamo Bucureºti
93-90.
1. Galaþi
15/16
46
2. Dinamo
14/17
45
3. Timiºoara
12/19
43
4. Piteºti*
14/17
42
5. Tg. Jiu
11/20
42
6. Mediaº
5/26
36
* 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” (cu mai
multe meciuri acasã pentru echipa plasatã pe poziþia superioarã).
- 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.
- Echipele rãmase pe locurile 9-12 nu vor mai juca, pãstrându-ºi
poziþiile din clasamentul grupei 7-12.
- Ultimele douã locuri retrogradeazã.

Încep “sferturile” Ligii Campionilor
Astãzi, 21:45: FC Barcelona – Atletico Madrid (PRO TV, Dolce Sport 1), Bayern Munchen – Benfica (Dolce 2)

Desearã debuteazã faza sferturilor de finalã ale Ligii Campionilor, iar încleºtarea
vedetã va avea loc pe “Camp Nou”, unde
Barcelona, deþinãtoarea en-titre a trofeului,
primeºte replica compatrioatei Atletico. Nu
este prima datã când cele douã se întâlnesc

în Europa. A mai fost o ciocnire în aceeaºi
fazã a competiþiei, în urmã cu doi ani, câºtig
de cauzã având formaþia madrilenã, dupã 11 (d) ºi 1-0 (a).
În faza anterioarã, Barcelona a trecut la
pas de Arsenal (5-1 la general), pe când Atletico a eliminat-o greu, la lovituri de departajare, pe PSV Eindhoven, la capãtul unei duble manºe “albe”.
Barcelona, liderul din La Liga, cu 6 puncte chiar peste Atletico, vine dupã înfrângerea din El Clasico, 1-2 cu Real Madrid, timp
în care trupa lui Simeone o distrugea pe Betis Sevilla, scor 5-1.
Catalanii au câºtigat în aceastã ediþie de

campionat ambele partide, de fiecare cu 2-1.
În celãlalt meci al serii, Bayern Munchen
pleacã mare favoritã în faþa portughezilor de
la Benfica. Statistica consemneazã alte trei
“eliminatorii”, nemþii triumfând de fiecare
datã. Cel mai recent în 1995, în turul trei al
Cupei UEFA (7-2 la general).
Bayern a ajuns aici dupã o calificare dramaticã în faþa lui Juventus, Muller împingând partida în prelungiri în minutul 90 (2-2
la Torino ºi 4-2 la Munchen), în timp ce
Benfica dupã ce a barat drumul lui Zenit (31 la general).
Ambele combatante conduc în competiþiile interne, unde, în weekend, Bayern a dis-

LIGA A V-A
SERIA 1 – etapa a 17-a: Avântul Rast – Avântul Giubega 1-0, Viitorul Vârtop – Recolta Galicea Mare 6-2, SC
Poiana Mare – Unirea Vela 7-1, Progresul Ciupercenii
Vechi – Viitorul Dobridor 2-2, Victoria Pleniþa – Vânãtorul Desa 8-0, Flacãra Moþãþei – Fulgerul Maglavit 5-1,
Voinþa Caraula – Viitorul Ciupercenii Noi 3-3.
Clasament (primele 5): 1. Poiana Mare 44p, 2. Pleniþa
38p, 3. Rast 37p, 4. Moþãþei 34p, 5. Giubega 31p.
SERIA 2 – etapa a 20-a: Dunãrea Negoi – Aktiv Padea
2-6, Recolta Urzicuþa – Unirea Goicea 7-3, Triumf Bârca –
Viitorul Mãceºu de Sus 0-2, Gloria Catane – Viitorul Siliºtea Crucii 2-2, Viitorul Giurgiþa – Dunãrea Gighera 8-4,
Recolta Seaca de Câmp – Progresul Cerãt 1-4, Fulgerul
Întorsura – Recolta Mãceºu de Jos 1-1. Progresul Bãileºti a stat.
Clasament (primele 5): 1. Cerãt 52p, 2. Mãceºu S. 47p,
3. Bãileºti 45p (- 1 joc), 4. Goicea 40p, 5. Urzicuþa 37p.
SERIA 3 – etapa a 17-a: Avântul Daneþi – Unirea Tâmbureºti 2-1, Unirea Amãrãºtii de Jos – Viitorul Gângiova
5-1, Viitorul Sadova – Fulgerul Mârºani 3-1, AS Rojiºte –

Progresul Amãrãºtii de Sus 1-2, Victoria Cãlãraºi – Avântul Dobreºti 3-3, Unirea Tricolor Dãbuleni – Victoria ªtiinþa
Celaru 3-2. Ajax Dobroteºti a stat.
Clasament (primele 5): 1. Amãrãºtii S. 32p (- 1 joc),
2. Sadova 32p, 3. Celaru 29p, 4. Tâmbureºti 29p, 5. Dãbuleni 28p.
SERIA 4 – etapa a 17-a: Sporting Leu – Avântul Pieleºti 4-1, Arena Bulls Preajba – Luceafãrul Popânzãleºti
18-0, Flacãra Drãgoteºti – Viitorul Coºoveni 1-1, Viitorul
Ghindeni – Atletico Zãnoaga 9-3, Unirea Câmpeni – Progresul Castranova 0-2, Viitorul Teasc – Progresul Mischii 1-3, Voinþa Puþuri – Viitorul II Cârcea 1-5.
Clasament (primele 5): 1. Castranova 44p, 2. Leu 40p,
3. Cârcea II 38p, 4. Mischii 35p, 5. Ghimdeni 32p.
SERIA 5 – etapa a 17-a: AS Greceºti – ªtiinþa Calopãr
3-2, Vulturul Cernãteºti – Fortuna Craiova 4-1, Viitorul
Valea Fântânilor – Voinþa Raznic 6-1, Rapid Potmelþu –
AS Pietroaia 5-1, Voinþa Belcin – Jiul Breasta 6-3, Viitorul
ªtiinþa Craiova – Inter Secui 2-6. AS Scãieºti a stat.
Clasament (primele 5): 1. Secui 36p, 2. Belcin 35p, 3.
Cernãteºti 30p, 4. Calopãr 30p, 5. Valea Fântânilor 25p.

pus la limitã, 1-0, de Frankfurt, iar Benfica
a surclasat-o pe Braga, 5-1.
Turul celorlalte douã “sferturi” este programat mâine searã, faþã în faþã urmând sã
se afle Wolfsburg cu Real Madrid ºi Paris
SG cu Manchester City.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 1
18:30 – FOTBAL – Liga I: Astra
– Pandurii.
DIGI SPORT 2
17:00, 2:00 – TENIS (F) – Turneul de la Charleston, în SUA: ziua
a 2-a.
DIGI SPORT 3
17:00 – FOTBAL ÎN SALÃ –
Liga 1: Informatica Timiºoara – Autobergamo Deva / 18:30 – VOLEI
(M) – Divizia A1, play-off: Arcada
Galaþi – Municipal Zalãu.
DOLCE SPORT 1
18:30 – FOTBAL – Liga I: Astra
– Pandurii / 21:45 – FOTBAL – Liga
Campionilor: Barcelona – Atletico
Madrid.
DOLCE SPORT 2
21:45 – FOTBAL – Liga Campio-

nilor: Bayern Munchen – Benfica.
EUROSPORT 1
13:00 – TENIS (F) – Turneul de
la Katowice, în Polonia: ziua a 2-a /
16:30 – CICLISM – Turul Þãrii Bascilor, în Spania / 19:00, 21:30 – TENIS (F) – Turneul de la Katowice.
EUROSPORT 2
10:00 – CURLING (M) - Campionatul Mondial, la Basel, în Elveþia,
grupe: Statele Unite – Elveþia / 15:00
– TENIS (F) – Turneul de la Katowice, în Polonia: ziua a 2-a.
PRO TV
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Barcelona – Atletico Madrid.
LOOK PLUS
18:30 – FOTBAL – Liga I: Astra
– Pandurii.

16 / cuvântul libertãþii

Stratoff

O prestaþie jalnicã a Craiovei s-a încheiat cu o umilinþã la Iaºi, în faþa
contracandidatei la Europa League, douã dintre goluri fiind „revendicate”
de Straton, iar altul a venit din ofsaid
Universitatea Craiova a fost doar
un sparring partner pentru echipa Iaºiului, care a oferit un spectacol fanilor proprii, veniþi în numãr de 10.000
sã vadã un duel pentru locul de Europa League. Daniel Mogoºanu a aliniat patru jucãtori de atac ºi s-a „dezvelit” în defensivã pe un teren mai
prost decât cel de pe „Extensiv”, contra unei echipe specializatã pe contraatac. Evident, o strategie sinucigaºã. Portarul Straton a deschis reprezentaþia ridicolã cu o gafã care-i este
caracteristicã: a scãpat în faþã o minge uºor de prins sau mãcar de respins
în lateral, iar Vasile Gheorghe, a profitat ºi a marcat devreme ºi de aproape.
Debut ideal pentru o echipã antrenatã de Nicolo Napoli, care în restul
meciului, adicã vreo 90 de minute, a

aºteptat grupatã în propria jumãtate
sã dejoace construcþia chinuitã a Craiovei ºi sã mai speculeze ºansele de
contraatac. Evident, acestea au venit
ºi Craiova a fost mãcelãritã de o echipã care nu câºtigase acasã în acest
play-out. Cu doi fundaºi lenþi, Popov
ºi Iliev, Universitatea a încercat sã joace sus ºi nu a scãpat nepedepsitã.
Prima datã a fãcut-o Golubovic, dintro poziþie de ofsaid, la capãtul unei
faze la care Iliev a pãrut cã merge pe o
suprafaþã mult mai lentã decât adversarul sãu direct, Þigãnaºu, cel mai bun
om al lui Napoli.
Dupã pauzã, scenariul a fost identic. Craiova a încercat sã dea senzaþia
cã atacã sau cã-ºi doreºte mãcar sã
revinã, însã i-a fost imposibil sã ajungã în careul advers, cu atât mai puþin

sport
sã înscrie vreun gol. Alb-albaºtrii au
fost ridicoli în încercãrile de a arãta
ceva fotbal ºi au mai primit un gol, de
la Þigãnaºu, care a primit ºi el o mânã
de ajutor de la Straton, care, dupã ce
evoluþii a avut sãptãmâna aceasta, cu
Botoºaniul ºi Iaºiul, nu ar merita sã
fie nici rezervã a puºtilor Vlad ºi Popescu. Zlatinski, unicul jucãtor al Craiovei care merita notã de trecere, a bifat ºi singura ºansã de gol a ªtiinþei,
dintr-o loviturã liberã care a nimerit
prima barã a lui Grahovac. Craiova
vine umilitã de la Iaºi ºi pe locul 2 în
play-out. Mai îngrijorãtor este modul
cum a arãtat echipa care reprezintã
Bãnia: obositã, fãrã idei ºi cu o strategie falimentarã, fãcutã parcã de cineva care habar n-avea cum joacã adversarul, deºi Mogoºanu pretindea
înainte de meci cã tactica lui Napoli îi
este familiarã. Craiova nu ar trebui sãºi facã vreun calcul pentru Europa, ci
cum sã-ºi drãmuiascã forþele pentru a
rezista în Liga I într-un play-out disputat, condensat ºi echilibrat.

Mogoºanu: „Am intrat
fãrã atitudine ºi concentrare”
Daniel Mogoºanu a spus cã meciul
a început de la 2-0, deoarece jucãtorii
au intrat pe teren fãrã atitudine ºi concentrare iar Naicu a pretins cã este doar
un accident, pus pe seama oboselii,
dupã ce alb-albaºtrii au evoluat mai
mult de o reprizã în inferioritate numericã în partida disputatã cu trei zile mai
devreme, contra Botoºaniului. „Nu
prea pot fi spuse multe lucruri. Existã
doar regrete, jocul a început de la 2-0.
Am intrat foarte prost în joc, neconcentraþi, fãrã atitudine. A fost un început de meci catrastrofal pentru cã ne-

marþi, 5 aprilie 2016
Paginã realizatã de COSMIN STAICU
acum. Încercãm sã vedem unde am greºit ºi sã ne reface moralul pentru meciul cu CFR din etapa viitoare“.
Preºedintele gazdelor, Florin Prunea a declarat cã se aºtepta la un
astfel de deznodãmânt, þinând cont
de atmosfera de pe stadion, intrarea fiind liberã: „Când am vãzut cã
sunt 10.000 de spectatori, mi-am dat
seama cã vom cãlca în picioare Craiova. Le-am spus jucãtorilor înainte
de meci doar atât, sã nu se gândeascã la bani sau la altceva, ci doar la
public. Le-am spus doar sã þinã suporterii la stadion”.

am trezit când era deja prea târziu. Nu
ne rãmâne decât sã strângem rândurile, sã demonstrãm în meciurile urmãtoare cã nu aceasta este faþa noastrã”
a declarat Mogoºanu. Colegul sãu de
pe banca tehnicã, Victor Naicu, a adãugat: „Pânã astãzi am arãtat alt joc, altã
atitudine, am arãtat cã suntem o echipã în adevãratul sens al cuvântului.
Acum a fost un accident. Am fãcut un
meci slab, am fãcut greºeli atât collective, cât ºi individuale. Probabil oboseala din meciul trecut de acasã, când
am evoluat aproape 60 de minute cu
un om în minus ºi-a spus cuvântul

CSMS Iaºi – Universitatea Craiova 3-0
Au marcat: Vasile Gheorghe 2, Golubovic 28, Þigãnaºu 78.
Iaºi, stadion: „Emil Alexandrescu”, spectatori: 10.000.
CSMS Iaºi: Grahovac 6 – I. Voicu 7, Mihalache 7, Ciucã 7, Þigãnaºu 9 –
V. Gheorghe 8, Mitic 7, Llullaku 6 (70 Nuno Viveiros) 6, Bole 7 – Andrei
Cristea 7 (61 Creþu) 7, Golubovic 8 (82 Onduku) 6. Antrenor: Nicolo Napoli.
Universitatea Craiova: Straton 3 – Popov 4 (74 Dumitraº) 5, Acka 5, Iliev 4,
Bancu 5 – Madson 5, Zlatinski 6, Nuno Rocha 4 – Ivan 4, Mãzãrache 4 (79 Petre)
4, Hergheligiu 4 (58 Bãluþã) 4. Antrenori: Daniel Mogoºanu, Victor Naicu.
Arbitru: Adrian Cojocaru (Galaþi) 5.

Clasament play-out
1. CSMS Iaºi 5
2. „U”Craiova5
3. CFR Cluj 5
4. Voluntari 5
5. Concordia 5
6. Botoºani 4
7. ACS Poli 4
8. Petrolul
5

2
3
2
3
2
1
0
1

1
0
2
1
2
1
2
1

2
2
1
1
1
2
2
3

6-5
6-5
6-3
5-5
5-3
3-6
2-4
3-5

Locurile 7 ºi 8 retrogradeazã,
locul 6 disputã un meci de baraj.

26
25
22
22
17
17
15
8

